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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Senátor Miloš Vystrčil pro TL:

Opsali jsme z DYJE

Ohlédnutí a plány do budoucna

Život v městech
malých

Poločas ve fotbale. Chvíle, která často
zásadně ovlivní celé utkání. Aktéři mají
prostor podívat se na svou „práci“ v předchozím dějství, zvolit plán pro to druhé...
V záplavě politických událostí letošního podzimu zcela zapadlo, že jedna třetina senátorů má právě za sebou polovinu
funkčního období. Patří mezi ně i „náš“
Miloš Vystrčil. Na „poločasové“ ohlédnutí pro TL reagoval velmi vstřícně. Dohodli jsme se, že v rozhovoru zcela pomineme
„velkou“ politiku. I když ta v práci člena
horní komory Parlamentu převládá. Miloš
Vystrčil tak TL odpovídá jen na „telčské“
otázky. Nakonec je v současné době i jediným zástupcem Telčska v krajském zastupitelstvu a také je od roku 1990 nepřetržitě
členem zdejšího městského zastupitelstva.

K čemu jste v uplynulých třech letech
v Telči, resp. v telčském regionu, nějak
přispěl a máte z toho radost?
Za úspěšnou považuji zejména spolupráci s obcemi a jejich starostkami a starosty. Často jsme společně řešili různé problémy obcí, které se týkají možnosti získávání
dotací či prostředků investovaných zejména do dopravní infrastruktury. Uvědomuji
si, že čtenáře TL asi nezaujmou mé aktivity ve Slavonicích, Jihlavě, Třešti či v Kamenici. Ale i tyto obce patří do mého senátního obvodu... Když mám zůstat jen
na Telčsku, tak zmíním spolupráci na výstavbě kanalizace v Mrákotíně a podporu řešení dopravní infrastruktury v Telči.
S panem starostou Fabešem se právě nyní
(Dokončení na str. 5)

Místo úvodníku. Co se změnilo? Před 135
lety, 15. ledna 1879, vyšlo v Telči první
číslo týdeníku DYJE s následujícím fejetonem, tehdy feuilletonem, na úvodní straně.
Pokud po jeho přečtení budete mít názor,
že se změnil jen český pravopis (ne mnoho), nebudete bohužel sami.
„Není příjemnějšího života než v městech
malých!“ zvolal jakýs Angličan cestující
po Evropě! Všici obyvatelé tvoří tu takořka jedinou velkou rodinu. Jeden zná druhého úplně. Ví se, mnoho-li má příjmů, co
každý den utratí, co jí, co snídá, co večeří,
mnoho-li vypije, co mluví a na mnoze i co
myslí. Není to krásné, zábavné a potěšitelné? Vše jde co nejlépe. Svornosti upřímnou pracuje se na blahu obecném, přičemž
každý dbá, aby jemu hověno bylo, pročež
často bratrská upřímnosť a péče o blaho toho dovede, že lidé sobě pořádně do vlasů
přijdou. To vše ale nevadí. Po bouřce bývá zase pěkně. Ostatně by bylo dosti zle,
kdyby tomu tak nebylo. Co by sobě často, zvláště v době zimní, naše obyvatelstvo
měst malých počalo, kdyby nebylo všelijakých novin, zpráv, pomluv a podobných
zábav? Zajisté dlouhá chvíle by je mořila. Jde-li cizinec po ulici, tu vše k oknům
se hrne. Všecka ústa šeptají: Kdo je to?
Co tu chce? Zůstane zde? Je svobodný?
Má peníze ap.
(Dokončení na str. 6)

Přílohy:
ZACHARIÁŠ Z HRADCE A NA(D) TELČÍ. V podání Jana Kalety píše občanům
Telče a současně je zve na městský ples. Čtěte na str. 6

● Sociální služby v Telči
● Sběrový kalendář 2014

Z jednání rady města

21. zasedání zastupitelstva města

75. schůze - 20. listopadu

Rozpočet na rok 2014 schválen

- RM schválila bezúplatné užití znaku
města Telče v publikaci „Telč historické centrum“ pro vydavatelství FOIBOS
BOOKS.
- RM schválila uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se společností E.ON Distribuce na pozemky p.č. 146/1, 7726, 3723/3, 3723/2,
st.1070, 3723/1, 7468/6 v k.ú. Telč.
- RM města schválila uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s Českými dráhami v souvislosti s realizací akce „Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Za Stínadly v Telči“ na pozemku p. č. 7599/1 k.ú. Telč.
- RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod
na akci Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč.
- RM schválila uzavření smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akce „Realizace
úspor energie v objektech ZŠ Masarykova, ZŠ Hradecká a MěÚ Na Sádkách“.
- RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo se společností RAIN
tiskárna, s.r.o., jejímž předmětem je tisk
měsíčníku Telčské listy.

76. schůze - 4. prosince
- RM vzala na vědomí operační plán zimní údržby pro zimní období 2013-2014.
- RM schválila za zhotovitele veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov“ společnost LESPROJEKT
Stará Boleslav.
- RM schválila návrh komise pro kulturu na rozdělení částky ve výši 25 tis. Kč
kulturním organizacím.
- RM schválila návrh komise pro sport
na rozdělení částky ve výši 32.430,- Kč
sportovním organizacím.
- RM v působnosti jediného společníka
obchodní společnosti Služby Telč rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti o částku 13.971.851,- Kč,
a to nepeněžitým vkladem oceněným
ve znaleckém posudku.
- RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s o.p.s. Sdílení na dům č.p. 57
v Masarykově ulici.
- RM schválila za zhotovitele zakázky
„Zakládání a revitalizace zeleně v Telči“
společnost ARSVIRIDIS Stařeč.
Všechna usnesení RM v úplném znění
naleznete na www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.
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V pondělí 16. prosince se v Konírně zámku
uskutečnilo 21. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. Zúčastnilo se ho
19 zastupitelů. Omluveni byli Ing. Jan Herálecký a Ing. Jana Vystrčilová.
Na zasedání byl schválen vklad nemovitých
věcí v hodnotě 11.059.751,- Kč situovaných
v areálu městské společnosti Služby Telč,
s.r.o., v Radkovské ulici do základního kapitálu této společnosti. Převod umožní provádění oprav a rekonstrukce vkládaného majetku.
V souvislosti s přípravou výstavby nového
zimního stadionu v Masarykově ulici byla
schválena územním plánem města vyžadovaná územní studie, která stanovuje základní
podmínky pro umístění staveb v dané lokalitě. Následujícím usnesením pak bylo schváleno zahájení koncesního řízení na výstavbu
a provozování zimního stadionu. Pro zajištění realizace projektu „Dovybavení sběrné sítě v Mikroregionu Telčsko“, jehož nositelem
je Mikroregion Telčsko, bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 197.280,- Kč na dofinancování podílu města v tomto projektu.

Jeho cílem je zkvalitnit podmínky pro separaci odpadu. Díky projektu dojde k rozšíření stávajících sběrných míst a k výměně již
dosluhujících velkoobjemových kontejnerů.
Nejdůležitějším bodem programu byl návrh
rozpočtu na rok 2014. Po předchozím projednávání byl návrh rozpočtu sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca 93 mil.
Rozpočet byl takto také schválen.
V rámci bloku nabytí a převodů vlastnického práva k nemovitostem byl schválen prodej
spoluvlastnického podílu na pozemku parc.
č. st. 1913 pod bytovým domem č.p. 531
v Družstevní ulici vlastníkům bytové jednotky v tomto domě, prodej pozemku parc.
č. st. 2140 v k.ú. Telč pod trafostanicí společnosti E.ON Distribuce, a.s., a nabytí několika
pozemků v k.ú. Telč od Státního pozemkového úřadu, po nichž vedou místní komunikace. 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

Starosta Roman Fabeš o rozpočtu města

Budeme hospodařit s 93 miliony
Noviny jsou plné protichůdných informací
o trvání či ukončení ekonomické krize, politici se předhánějí sliby o navýšení těch či
oněch kapitol státního rozpočtu a v době,
kdy tyto řádky píšu, stále hrozí rozpočtové
provizorium státu. Z pohledu města je příjemné, že po několika letech se začaly zvyšovat daňové příjmy, na druhé straně ale
splácíme úvěry za akce, které jsme museli díky systému čerpání evropských dotací
předfinancovat. To je stručná charakteristika prostředí, ve kterém se rodil rozpočet
města na rok 2014. Chci poděkovat všem,
kteří se na přípravě, tvorbě a schvalování
rozpočtu podíleli.
Celkově je rozpočet města postaven v příjmové a výdajové části na částku téměř
93,5 mil. korun. Oproti loňskému roku je

Konzultační den
rady města
středa 8. 1. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

o 5,2 milionu korun vyšší. Příjmová část je
tvořena daňovými příjmy ve výši 64 mil.
Kč a státní dotací na výkon státní správy
a další činnosti ve výši 19,5 mil. korun.
Zbývající část rozpočtovaného příjmu
ve výši 10 mil. Kč tvoří příjmy z vlastní
činnosti, pronájmů a prodejů.
Ve výdajové části rozpočtu tvoří největší část náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši zhruba 28,2
mil. Kč. Zhruba 16,7 mil. korun je určeno na územní plánování, památkovou péči a opravy a investice do majetku města.
K tomu je třeba ještě přičíst 11,8 mil. korun na údržbu veřejných prostranství, zeleně, veřejného osvětlení a svoz odpadů.
Financování městem zřizovaných organizací – školských zařízení, Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou – si
vyžádá 9,7 mil. Kč a na propagaci, kulturu a sport je uvolněno 4,5 mil. Kč. Zhruba 21,6 milionů korun je v rozpočtu města určeno na splátky úvěrů a úroky z nich,
DPH a další platby. Na rezervě je prozatím
1 mil. Kč. Předpokládáme ale, že letošní
hospodaření skončí přebytkem, který by se
rovněž přesunul do rezervy.

Radosti a starosti telčského starosty
Fond projektů i letos
Každoročně se spolu s rozpočtem města projednává i Fond projektů. Již řadu let
vytváříme tento seznam investičních a neinvestičních projektů, který nám umožňuje efektivně využívat různé dotační tituly.
A že se to vyplácí, dokazuje řada realizovaných akcí. I v roce 2013 jich byla celá
řada a setkávali jste se s nimi jak v Telčských listech, tak přímo ve městě. V souhrnu se v loňském roce v Telči realizovaly
investiční a neinvestiční projekty z růz-

městí Hrdinů. Potěšitelné je, že po letech
příprav se konečně první etapou zahájí revitalizace Panského dvora.

Další krok pro nový zimní stadion

Do další fáze vstupuje rozhodnutím zastupitelstva města také projekt zimního
stadionu. Na prosincovém zasedání byla
schválena územní studie nového zimního stadionu, která je dle platného územního plánu nutná pro další fáze stavebního
řízení. A padlo i další zásadní rozhodnutí.
Zastupitelé schválili, že vybudování nové-

Ve stejné době by už mělo být jasno i o dotaci, o kterou žádáme na MŠMT.

ZŠ Masarykova září novotou

Zateplení fasád a výměna oken na ZŠ Masarykova se i přes zpoždění podařilo dotáhnout do konce. Naštěstí přálo počasí, a tak budova školy září novotou. A dle
prvních reakcí se opravená budova líbí.
Hlavně jsou oceňována nová okna a i návrat zdobných říms a šambrán, které byly
na původní fasádě školy. Často ale musím
odpovídat na opakující se dotaz: „Proč
nejsou v přízemí budovy původní oblouková okna?“ Musím říci, že i mě to mrzí, byla by to ta pravá třešnička na dortu.
Počítal s tím i projekt. Bohužel se ale při
jeho přípravě prověřovaly klenby jen namátkou u několika oken. A až nyní se při
vlastní stavbě zjistilo, že u řady dalších
oken byly původní klenby při tehdejší výměně oken a realizaci břízolitové fasády
zničeny. A jejich nové budování nebylo
technicky a ani finančně možné. Po dohodě s památkáři jsme tedy přistoupili k řešení, které nyní vidíte. Myslím si ale, že
i tak je škola hezčí, než byla doposud.
A hlavně už do ní nefouká…

Šťastný nový rok

Poděkování za krásné fotografie. V neděli 15. 12. byla pokřtěna nová publikace „Telč:
Historické centrum“ se snímky Jiřího Podrazila.
Foto: Ilona Jeníčková
ných zdrojů a za podpory různých dotací
zhruba za 81 milionů korun.
I na rok 2014 obsahuje Fond projektů řadu akcí jak přímo k realizaci, pro přípravu projektové dokumentace, ale i ve fázi
záměrů. Z nejvýznamnějších investičních
akcí, které se budou v příštím roce realizovat, uvedu zpřístupnění části podzemí
na náměstí, vybudování autobusového zálivu u škol v Hradecké ulici, úpravu zahrady a vybudování hřišť a parkovacích
ploch u MŠ Komenského, rekonstrukci
odborných učeben ZŠ Masarykova, výstavbu kanalizace v Radkovské ulici a také
vybudování dětského hřiště v této lokalitě. Ve spolupráci s Krajem Vysočina bude probíhat kompletní rekonstrukce ulice
9. května s výstavbou dvou kruhových objezdů. A pokud vyjdou dotace, dokončíme
chodníky v Hradecké ulici. Do fáze projektové přípravy se posune inline stezka
či celková rekonstrukce ulic Tyršova a ná-

ho zimního stadionu a jeho následné provozování se bude řešit formou koncesního
řízení. Zjednodušeně řečeno, je to výběrové řízení, které vybere privátního investora, ten na své náklady pro město stadion postaví a bude ho následně dlouhodobě
provozovat. Město pak bude realizovanou
investici dlouhodobě splácet ze svého rozpočtu. Město si tak na stavbu nemusí brát
úvěr a následně se nemusí starat o provoz stadionu. Samozřejmě bude ale mít
ve smlouvách zakotveny mechanismy, které zajišťují tuto investici, provoz a využívání stadionu bankovními zárukami a dalšími smluvními ustanoveními.
Dalším krokem bude projednání zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení zastupitelstvem v únoru. V rámci dokumentace budou stanovena provozní, technická
a finanční kritéria soutěže. Pokud by vše
probíhalo bez zádrhelů, mohl by být investor známý zhruba v polovině roku 2014.

Co nám přinese nový rok 2014? To je asi
nejčastější otázka těchto dnů. Přál bych si,
aby vám všem přinesl hodně štěstí, zdraví
a osobních i pracovních úspěchů. Ale začátek roku je i časem poděkování za ten rok
uplynulý. Poděkování vám všem za spolupráci, za bohatý spolkový život, za poskytování služeb, podnikání a vytváření
pracovních míst, za trpělivost při realizaci
investičních akcí anebo třeba jen za úklid
sněhu na chodníku před domem. Děkuji
za naše krásné město Telč.
Roman Fabeš

Zeptali jsme se starosty R. Fabeše

Velvyslanec Izraele
se k nám vrátí
Na jiném místě informujeme, že 26. listopadu se na GOB a SOŠ konala beseda
s izraelským velvyslancem v ČR Gary Korenem. Po besedě zavítal pan velvyslanec
na radnici. O čem jste spolu hovořili?
Samozřejmě, že ho zajímala historie města
a zdejší židovské památky. Určitě využijeme jeho nabídku na spolupráci v oblastech vzdělávání a kultury. Podle jeho reakce na prohlídku náměstí a Univerzitního
centra věřím, že do Telče zavítá častěji.
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Sdělení Katastrálního pracoviště Telč

Finanční správa upozorňuje

Obnova katastrálního
operátu přináší
povinnosti vlastníkům
nemovitostí

Přiznání DPH nově. Pro někoho

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč a Finanční úřad
v Jihlavě sdělují, že v roce 2013 došlo
(příp. ještě dojde) v katastrálních územích Doupě a Myslůvka k obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav a v katastrálních
územích Horní Myslová, Sedlatice
a Krahulčí u Telče došlo (příp. také ještě dojde) k obnově katastrálního operátu
přepracováním, tedy takzvané digitalizaci katastrálního operátu. Digitalizací katastrálního operátu došlo přibližně u 5 %
parcel ke změně výměry evidované v katastru nemovitostí, ať už do plusu nebo
do mínusu. Je nutné zdůraznit, že nedošlo ke změně hranic pozemků, ale pouze ke zpřesnění skutečné výměry pozemků za pomocí nových technologií.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu
může být jak změna výměry parcel, tak
změna poplatníka daně z pozemků.
U vlastníků pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako parcely ZE, kteří své pozemky pronajímají, odvádí daň
z nemovitosti nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již ovšem pozemky nejsou evidovány zjednodušeným
způsobem, proto se poplatníkem stává
vždy vlastník. Změna výměry parcely
i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti
dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při kterých došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat
úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok
následující po roce, v němž tyto změny
nastaly. Dle sdělení Finanční správy je
třeba podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna 2014. Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo učiní-li podání po stanovené lhůtě, a toto zpoždění
je delší než 5 pracovních dnů, bude mu
za podmínek uvedených v ust. § 250 daňového řádu uložena pokuta, dosáhne-li
však výše nižší než 200 Kč, pokuta se nepředepisuje.
Finanční správa doporučuje zvážit možnost elektronického podání http://www.
daneelektronicky.cz/.
Jaroslav Švec
ředitel Katastrálního pracoviště Telč
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Od 1. 1. 2014 jsou všichni plátci DPH povinni podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh
elektronicky. Stejným způsobem musí podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních
údajů u plátce DPH. Výjimku mají pouze
plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat
za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání
elektronicky. Ti si mohou vybrat, zda budou

svá podání zasílat správci daně elektronicky,
v papírové podobě poštou či doručovat osobně. Elektronická podání mohou plátci DPH
zasílat prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“ na adrese www.daneelektronicky.cz. Bližší informace lze nalézt též na internetových stránkách
Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.
Celou tiskovou zprávu najdete na:http://
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove zpravy/2013/dph-se-bude-od-ledna-priznavat-uz-jen-elektronicky-4476

Zeptali jsme se

SMS z radnice. Odběratelů přibylo
V posledních dvou číslech TL jsme přinesli přihlášky k odebírání informačních
SMS zpráv o výlukách dodávek vody,
elektřiny, plynu a jiných mimořádných
událostech na území města. Tato služba
je od roku 2001 poskytována zájemcům
zdarma. Vedoucího oddělení informatiky
telčské radnice, Ing. Dušana Novotného,
jsme se zeptali:
Kolik odběratelů této služby evidujete?
Aktuálně je přihlášeno 671 odběratelů.
Přispělo zveřejnění přihlášek k rozšíření
služby?
Bezesporu. Na počátku října jsme evidovali
na 600 odběratelů. Opakované otištění přihlášek tak určitě přispělo k jejímu rozšíření.

Využívám této příležitosti k informaci již
dříve zaregistrovaným odběratelům: Pokud
u vás nenastaly změny, např. v telefonním
čísle či zájmových oblastech, není nutné se
znovu k odběru SMS přihlašovat.
Dále bych chtěl požádat přihlášené odběratele ke zpětné vazbě v případě změny či
zrušení telefonního čísla. Systém započítává veškeré SMS zprávy, které jsou odesílány na všechna evidovaná čísla v dané skupině, a tím mohou vznikat zbytečné výdaje
odesilateli (Městu) za tuto službu. Pokud
tedy máte službu zaregistrovanou a rušíte
či měníte telefonní číslo, dejte nám vědět,
abychom dané číslo ze systému odstranili
a SMS vám posílali pouze na číslo nové.

Nezaměstnanost v listopadu
Na konci listopadu stoupla nezaměstnanost proti říjnu jak v celé republice 7,7%
(7,6%), tak na Vysočině 7,1 % (6.9%).
Ve správním obvodu a v Telči samé nebyl vývoj nezaměstnanosti bohužel jiný.
Správní obvod zaznamenal nárůst z 6,9%
na 7,4% a Telč z 7.9% v říjnu na 8,2% v listopadu. V deseti obcích správního obvodu

je tato nepříjemná statistika pod 5 % hranicí, která je odborníky považovaná za přijatelnou. Naopak Vanov (17,5%) a Lhotka
(19,4%) jsou za tou, která je označována
za katastrofální. Útlum turistického ruchu,
zemědělských a stavebních prací v příštích
měsících nedává pro nejbližší období naději na zlepšení.
Zdroj: Statistiky ÚP

Zápis
do 1. ročníků ZŠ

Telč
Historické centrum

ve všech školách
ve správním obvodu Telče

17. – 18. ledna

Nová publikace Jiřího Kroupy
a Ondřeje Jakubce věnovaná historii
města s množstvím pozoruhodných fotografií Jiřího Podrazila je v nabídce
Informačního centra na radnici.

Dokončení ze strany 1

Na pět minut s velvyslancem

Ohlédnutí a plány do budoucna

Telč poznám
na každém snímku

aktuálně radíme o možnostech získat prostředky pro výstavbu lepšího sportovního
zázemí u fotbalového stadionu, které by
mělo zjednodušit i přestěhování toho zimního do sportovního areálu za sokolovnou.
A mé aktivity ve Svazku obcí Železnice
Kostelec – Slavonice, který vedu, snad ani
nemusím zmiňovat, neboť o nich TL pravidelně informují.

o Regionu Renesance (Dačicko, Jemnicko,
Telčsko, Třešťsko), je nyní nutné připravit strategii jeho rozvoje v dalším období. To považuji za velmi důležité. Všechny
nás tady trápí nezaměstnanost, a to je jedna
z možností, jak vytvořit podmínky pro možný příchod budoucích zaměstnavatelů. Před
námi je i řešení problémů seniorů. Současný Domov důchodců není v dobrém stavu.

Miloš Vystrčil se pravidelně účastní dění v obcích svého senátního obvodu. V červenci
byl v Cejli hostem svěcení opravené kapličky a symbolů obce.
Každý čtenář TL ale také vidí, podle své
situace, i negativa. Určitě nějaké máte
i Vy…
Za problém viditelný zejména v poslední
době považuji nedůvěru v politiky a v politiku. Je mi jasné, že si za to můžeme jako
politici nejvíce sami. Ale smířit se s větami
typu, „Nic nefunguje“, „Všichni jsou zkorumpovaní a kradou“, prostě nemohu. Pozitivně totiž vím, že ve většině případů tomu tak není a že většina lidí mimo politiku
i v politice jsou normální poctiví lidé, kteří
se svoji práci snaží dělat, jak umí nejlépe,
a že často se tak děje i na úkor volného času a vlastní rodiny. Tisíce starostek a starostů, zastupitelek a zastupitelů jsou toho
jasným příkladem.
Vím, že je to těžká otázka, ale nemohu
ji nepoložit. Jak v krajském zastupitelstvu, tak v Senátu máte před sebou relativně dlouhé tři roky funkčního období.
Co byste v nich chtěl v Telči a v regionu
ovlivnit, k čemu přispět?
Velmi rád bych si i nadále udržel fungující kontakty s obcemi a jejich starosty. Například spolupráci s Mikroregionem Telčsko vidím jako velmi prospěšnou. Pro mě je
to navíc trochu také srdeční záležitost. Pro
budoucnost našeho území, někdy mluvíme

Je nutné hledat možnosti, jak ve spolupráci
s krajem nebo státem tuto neutěšenou situaci řešit. A to včetně zajištění pečovatelských
služeb nejen pro Telč, ale i celý mikroregion.
Že jsme v položených otázkách dali Miloši Vystrčilovi prostor nejen na telčská
témata, ale na i záležitosti celého regionu, je logické. Jako starosta Telče stál
v roce 1999, v době kdy široko daleko
nebylo slyšet o podobném řešení spolupráce obcí, u vzniku Mikroregionu Telčsko. Bez jakékoliv nadsázky ho tak můžeme označit za „otce“ mikroregionu.
Proto na závěr: Vaše přání mikroregionu do nového roku?
Již jsem to vlastně v předchozích odpovědích trochu naznačil. Moc bych nám přál,
aby mikroregion dokázal pro své obyvatele i do budoucna připravovat kvalitní prostředí pro život. Přál bych si, aby se nám
společně dařilo vytvářet atraktivní prostředí pro život mladých i těch starších. Konkrétně bych potom Telčsku přál, aby se
objevilo pár nových odvážných zaměstnavatelů a abychom jim uměli z úrovně města i mikroregionu poskytnout odpovídající
podmínky. A samozřejmě všem to nejdůležitější - zdraví a s předchozími přáními
hodně související pohodu.
/z/

Velvyslanec České republiky v Rakousku Jan Sechter vystoupil 11. listopadu na konferenci o činnosti Československých zpravodajských služeb v letech
1945 až 1989, kterou v Univerzitním centru MU v Telči pořádal Ústav pro studium
totalitních režimů společně s rakouským
Ludwig Boltzmann Institut. O přestávce
jednání odpověděl pan velvyslanec velmi
ochotně TL na následující otázky:

Váš vztah k Telči?
Od dětství velmi specifický. Zcela určitě
ji poznám na každém snímku, pohlednici.
Kolikrát jste Telč navštívil?
To se těžko počítá. Pokaždé, když odtud
odjíždím, si slibuji, že sem musím zajíždět častěji.
Soukromě, nebo služebně?
Obojí. V jedné aleji u Kostelní Myslové
jsme v devadesátých letech zasadili našim
dětem strom. Jeho růst by si určitě zasloužil naši větší pozornost. A služebně? Telč
je podle mě ideální místo nejen pro podobné aktivity, jako je dnešní konference, ale
i pro jednání na různé úrovni, včetně té diplomatické. K rozvinutí tohoto jejího potenciálu bych chtěl přispět.
/z/

Příběhy 20. století

M. Nechvátalová uspěla
V právě skončeném prvním ročníku literární
soutěže Příběhy 20. století, kterou pořádaly
známé kulturně-historické společnosti Post
Bellum a Pant (o soutěži jsme informovali
v TL 12), uspěla spolupracovnice redakce
paní Miluše Nechvátalová. Její příběh Tragická smrt čtyř mladých bratrů v posledních hodinách války zaujal tak, že v hlasování veřejnosti dostal v kategorii P+ druhý
největší počet hlasů. Ceny byly předávány
10. prosince v aule Národního památníku
na pražském Vítkově. K potlesku pro paní
Nechvátalovou se připojuje i naše redakce.
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Zachariáš z Hradce do nového roku
Život v městech malých (a pozvání na ples)
Jde-li někdo známější po náměstí, tu kdyDokončení ze strany 1

by tak slyšeti mohl, co vše se o něm mluví, a poznal, co se o něm i myslí, velmi
by se bavil. Než přejde jednou náměstí,
již prošel řádným počtem hub a vedlo se
mu jako nebožáku, jehož několik řad břitev mělo v práci, načež jej odřeného vykoupali v ostrém louhu. Jaká to rozkoš!
Jaká to zábava! Chodívá-li někdo do hostince, kde někdy déle trvá, aby se pobavil,
tu slyšeti: Toť marnotratník, který celé noci se toulá. Jí-li někdo náhodou častěji než
jiní a svědčí-li mu, tu volá se: Podívejte se
jenom na toho břichopáska, maso na něm
roste jak na stromě. Baví-li se někdo s děvčetem aneb prochází-li se s ním častěji, tu
mluví se již o brzkém sňatku, o tom, co do-

stane nevěsta věnem, bude-li šťastná atd.
Potká-li někoho neštěstí, tu ovšem může
býti jist, že řádně vezmou ho do prádla,
tak že by nebylo divno, kdyby zvolal: Pane, pomoz mi od mých přátel, nepřátelům
ubráním se sám! Nicméně křivdilo by se
velice obyvatelstvu měst dotčených, kdyby se z výjevů podobných soudilo, že je
zlomyslné, že se těší jenom nehodám jiné
stihnuvším, že jenom pletichy a pomluvy
miluje ap. Věc jest zcela jiná. Ti lidé nejsou zlí, a třebas lecos mluvili, nikdy tak zle
nemyslí. Dlouhá chvíle je obyčejně trápí,
pročež ji zapuzují spůsobem rozmanitým,
zapomínajíce za chvilenku na vše, co byli
před tím řekli. Pryč tedy s dlouhou chvílí
a vše nabude rázu příjemnějšího.
DYJE, týdeník věnovaný hospodářství, průmyslu, obchodu, samosprávě, poučení a zábavě (oficiální podtitul), vydával G.A. Bibus,
knihkupec v Telči. Zodpovědným redaktorem
byl Václav Povolný, pozdější městský tajemník. Tiskl ji J.F. Kubeš v Třebíči, inzerci přijímali Haasenstein a Vogler ve Vídni a v Praze, Rudolf Mosse ve Vídni.
DYJE bohužel vycházela pouhý rok. Její dochovaná čísla jsou mimořádně vzácná.
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Je tomu už pár let, kdy jsem jako Zachariáš z Hradce přeskočil skoro přes šest století a vrátil se v novém těle do své milé Telče. Poprvé na městský ples, který jsem pak
pravidelně se svou chotí Kateřinou z Valdštejna uváděl. V letních historických slavnostech jsem zase kynul svému lidu přímo na náměstí, jež bylo laskavostí konšelů
v nové době pojmenované po mé skromné osobnosti. Jako Zachariáš z Hradce vám
s potěšením mohu sdělit, že se mi dost líbí, jak se vy – mí poddaní – i po těch stovkách let staráte o naše město. Tu krásu,
kteroužto jsme tu s italskými staviteli a řemeslníky v šestnáctém století vybudovali, udržujete stále v dobrém stavu. Pročež
nemálo poutníků z celého světa lze u nás
viděti. Až kdesi zdaleka přijíždějí, rozličně vypadají a všem zřejmě naše domy
a zámek čarokrásnými se zdají býti. V malých krabičkách zřejmě uchovávají obrazy tyto. Zvláště ti s očima trošku jinýma
cvakají a cvakají... Na slavnostech mě pak
těší, jaké spokojené a dobře živené Telčany na nich vidím. Někdy si prý stěžujete,
že vaše žití je nelehké a vaši představení
vás zlobí. A že za minulých dob bylo lépe.
Trochu jsem se tu porozhlédl a vězte – mí
poddaní ve století šestnáctém by vám záviděli. Mezi námi – oni často i hladem tr-

pěli, břečka a hnojůvka tu smrděly. A boty
měli jen jedny. A ne všichni. Vy se tu zatím
parádíte, košil a oděvů máte několikero,
zateplené vozy bez koní vás vozí po světě, bydlení máte pohodlně vypolstrované.
A v těch „supermarketstodolách“ tlačíte
drátěné vozíky plné barevných poživatin
a nejen těch potřebných k výživě těla, leč
také často různé barevné vody, cukrovinky a jiné zbytnosti. A přitom si naříkáte,
jak se máte bídně. Jé, co by za to mí dávní poddaní dali! Ti by koukali. Ale bavit
se umíte, to jsem viděl už párkrát v sokolovně. A letos vás znovu přivítám i se svou
ženou Kateřinou z Valdštejna na městském
plesu. Bývá to tam veselé a družné. Přijďte
tudíž zase v pátek, čtyřiadvacátý den v měsíci lednu veselit se v tanečním, ba i jiném
reji. Mimochodem - v Telči se nedávno
nastálo usídlila i ta osoba, v jejímž těle se
vracívám do svého města – jistý Jan Kaleta. Je mi i podobný, jen jeho tělo je kupodivu jaksi více dokulata, to víte - před těmi
staletími i šlechta pojídala střídměji. Jinak
se ale s ním shodneme – zvláště ve stálé
fascinaci naším městem a jeho kouzelnými
zákoutími. A v přání šťastného života pro
mé poddané a jeho spoluobčany i v tom
dalším roce léta páně 2014.
Zachariáš z Hradce (alias Jan Kaleta)

Vzpomínáme na 20. století

Jak začít nový ročník seriálu? Přáním od kominíka? Toho bohužel v archivu nemáme. Pan
Josef Pijan si na počátku století, na které vzpomínáme, otevřel novou kovárnu ve Svatoanenské ulici. Podkova pro štěstí, vykovaná na kovadlině v jeho dílně, ale k přání do nového
roku také patří. Na místě původní Pijanovy kovárny dnes najdeme prodejnu s elektrozbožím pana Ladislava Přibyla.
Za poskytnutí snímku děkujeme panu Jaroslavu Návratovi.

Dotazník Marie a Moniky

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Tohle ještě Dotazník TL nezažil. Zpovídá Marie: Aerobik, jízda na kole, plavání…
dvě slečny najednou. Mají u něj protekci. Monika: Rodiče mě od mala vedli k cykOd září totiž tvoří šéfredaktorské duo ča- listice (v rekreační formě) a také k plavání.
sopisu našeškola:Gymnázium Telč (NŠ). Jaké budete mít plesové šaty?
Dotazník TL vyplnily septimánky Marie Marie: Ty nejhezčí.
Majdičová a Monika Salamánková. Prv- Monika: To je složitá otázka. Musíte se
ní je z Hodic a druhá z Třeště.
spokojit s odpovědí, že si vyberu spíše jedPlánujete být novinářkami?
nodušší než zbytečně zdobné.
Marie: Je to můj sen. NŠ beru jako starto- Kniha, nebo televize?
vací plochu.
Marie: Vzhledem k dosti omezenému výMonika: S největší pravděpodobnos- běru pořadů rozhodně kniha.
tí budu směřoMonika: Neprevat trochu jiným
feruji ani jedno,
směrem, než je
oboje má své
novinářská práce.
výhody i zápoJste kamarádky,
ry.
nebo jen praOblíbený spicovní kolegyně?
sovatel, kniha?
Marie: Jsme kaMarie: Mám rámarádky, dokonda F. S. Fitzgece spolu sdílíme
ralda, také se mi
školní lavici. Již
líbila Nabokosedmým rokem.
vova Lolita.
Monika: Jsme
Monika: V podobrými kamaslední době mě
rádkami po celou
díky povinné četdobu našeho stubě zaujal napřídia na gymnáziu.
klad Émile Zola.
Už jste se někdy
Kuchyně a Vy?
pohádaly?
Marie: Ráda peMarie: Mockrát,
ču sladkosti, třejednu z hádek
ba vánoční cukjsme vám zdoroví.
k u m e n t o v a l y,
Monika: Matakhle vypadají
minka se snaredakční porady.
ží, někdy se daMonika: Hádky
ří, jindy radši
patří k jakýmkozasáhne sama.
Redaktorky Maruška a Monika: Práce novinářů je
li mezilidským těžká. Některým jde i o život.
Ale ve výsledku
vztahům a ani
si nemyslím, že
jedna z nás není perfektní exemplář nekon- jsem v kuchyni úplně nešikovná.
fliktní slečny.
Jak odpočíváte?
Oblíbený předmět?
Marie: Většinou u filmu nebo u knihy.
Marie: Angličtina, dějepis, základy spole- Monika: Obvykle poslouchám hudbu, začenských věd, čeština…
hraji si na klavír, nebo něco menšího naMonika: O první příčku se v mém žebříčku kreslím.
dělí dějepis a základy společenských věd.
Co vám udělá radost?
Ten, který nemusíte?
Marie: Když mi Ježíšek donese to, o co
Marie: Nechci Dotazník zbytečně prodlu- jsem mu napsala.
žovat...
Monika: Největší radost mi udělá, když si
Monika: Nejsem všestranný student, takže na mě někdo vzpomene, ozve se mi nebo
nevítám v rozvrhu některé předměty z pří- se potkáme a dáme do řeči. Hmotné věci
rodních věd.
jsou až na druhém místě.
Záliby?
Na co se zeptáte TL?
Marie: V předvánočním čase například Jakou radu byste nám dal do našich šéfredaktorských začátků?
zdobení perníků.
Monika: Nejčastěji focení, ale baví mne TL: Rady nedáváme, na to se necítíme.
i procházky v přírodě.
Ale nabízíme spolupráci. To je podle nás
lepší než rady.
/z/
Který sport?

Co Josef Lada
zapomněl namalovat
Líbí se mi obrázky Josefa Lady, na kterých je v zimních měsících, kromě sáňkování dětí a stavění sněhuláků, také
zobrazena zabijačka. Patří to v zimě k tradičním akcím a vždy jsem si přála takovou pravou venkovskou zabijačku zažít.
Před pár lety se mi to splnilo a vzpomínám na to dodnes. Jako správná reportérka vybavená kamerou jsem se dostavila v určitý den do stavení, kam jsem
byla na tuto akci pozvaná. Zatím v naivní
představě, že pouze jako divák.
Samotnou porážku dvou pašíků zde nebudu popisovat, prostě za pár chvil viseli oba na speciální konstrukci a mistr
řeznický prováděl koncert s nožem. Voda vařila, ingredience na výrobu jelítek,
jitrnic, tlačenky byly připraveny. Slivovice, cukroví a koláče samozřejmě nechyběly. Vše probíhalo úžasně do chvíle, než někdo řekl tu větu: „A kdo bude
míchat krev?“ Pochopila jsem, že ta věta
nebyla až tak strašná, jako ta odpověď:
„No přece Miluška nic nedělá!“ Chvilku jsem přemýšlela, kdo se jmenuje stejně jako já, ale protože se nikdo nehlásil
a všichni se otočili na mne, bylo mi to
jasné. Po pár pokusech odporu, že jsem
to nikdy neděla a že to neumím, jsem najednou stála u nádoby a rukou míchala
srážející se krev. Přemýšlela jsem, že tuto scénu jsem tedy na obrázcích Josefa
Lady nikdy neviděla, a pochybuji, že by
se mi líbila. Pokud se nyní někomu neudělalo dobře, naprosto to chápu, ale uvědomte si, že vy o tom pouze čtete, ale já
to opravdu musela dělat, dokud mne někdo nevystřídal. Když jsem absolvovala tento test odvahy, za který bych měla dostat nejméně deset bobříků a mé
jméno by mělo být zvýrazněno na totemu jako “Ta, co se přemohla a míchala
krev“, mne již nic strašnějšího nečekalo
a úspěšně jsem celou zabijačku zdokumentovala až do konce, kdy se vše vařilo ve velikém hrnci, maso bylo naporcované a nastal čas ochutnávání, což bylo
opravdu z celé zabijačky to nejlepší, taková slaná odměna na závěr. Dovolím si
vám, čtenářům Telčských listů, popřát
do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. A když budete muset
prožít během roku něco nepříjemného,
přeji vám, aby to netrvalo dlouho a aby
vás co nejdříve někdo vystřídal.
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Policie ČR Telč informuje
Prodala drogy mladistvému

Dvacetiletá žena z Třešťska je obviněna ze
spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Opakovaně prodala na území Telče marihuanu balenou v plastových
sáčcích chlapci, který v současné době navštěvuje ještě základní školu.

Odjel s traktorem, který
mu nepatřil

7. prosince oznámil třiatřicetiletý muž
z obce na Telčsku, že mu jeho 60letý otec
odjel s traktorem v jeho vlastnictví, který
měl odstavený před domem. Přitom mu
manipulaci s ním zakázal. I když muž traktor na místo později vrátil, sdělil mu policejní inspektor podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci.

Krade, fetuje, nemá
jezdit. Dopadli ho

22. listopadu se policistům podařilo dopadnout pachatele vloupání do rekreační chalupy v Bohosoudově dřív, než krádež zjistil její majitel. Podezřelého muže zastavili
ve vozidle Oper Corsa, které řídil v Maškově ulici, i když to má soudem zakázáno.
V automobilu nalezli velké množství odcizených věcí. Při prověřování případu kriminalisté také zjistili, že se pachatel vloupal o měsíc dříve ještě do další chalupy
ve stejné obci. Navíc policisté zjistili, že je
výtečník pod vlivem omamné látky.

Ustlal si v příkopu

V pondělí 18. listopadu odpoledne nalezla
policejní hlídka sedmapadesátiletého muže ve Slavatovské ulici, který ležel vedle
vozovky. Při dechové zkoušce mu naměřili 2,26 promile alkoholu. Opilce převezli
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Poškození vozidla

V noci 2. prosince poškodil neznámý pachatel vozidlo VW Transporter na oploceném pozemku v Komenského ulici tím, že
po celém jeho obvodu udělal rýhu do laku.
Škoda - 50 tis. Kč.

Opět lupič ve Svatoanenské

Policisté pátrají po pachateli, který se
v noci 15. listopadu vloupal do prodejny
ve Svatoanenské ulici. Odcizil zde alkohol
a tabákové výrobky. Celkem způsobil škodu přes 160 tisíc korun.

Ach, ta Kasárna!

V sobotu 30. listopadu došlo na nechvalně
známé křižovatce Kasárna ke střetu Audi
A4 jedoucího od Třebíče na Telč s Peugeotem, který jel po hlavní silnici od Jihlavy
na Znojmo. Při nehodě se zranila dvaadvacetiletá spolujedoucí z Audi a třiačtyřicetiletý řidič Peugeotu. Oba byli odvezeni
do nemocnice v Jihlavě. Dechová zkouška u obou řidičů požití alkoholu vyloučila.
Škoda na vozidlech a poškozeném dopravním zařízení je 270 tis. Kč.

Kde je zima, kde je sníh?

Kaskadér v rybníku.
Naštěstí vypuštěném

V úterý 19. listopadu dopoledne vjel
řidič Citroënu ve směru z Rozseče
na Zdeňkov do vypuštěného rybníka.
Policisté kaskadérovi naměřili téměř tři
promile alkoholu a na místě mu zadrželi
řidičský průkaz.

Z diskotéky bez kabelky
a peněz

Policisté pátrají po pachateli, který na diskotéce v Masarykově ulici odcizil ženě
kabelku z volně přístupné šatny. Poškozená v ní měla mobilní telefon, peněženku s osobními doklady, peníze a další věci.
Krádeží pachatel způsobil celkovou škodu
přes šest tisíc korun.

Ukradl mobilní telefon

Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu krádeže sedmadvacetiletému muži z Telčska. Ten v pátek 29.
listopadu odcizil v domě v Telči mobilní
telefon ženě, kterou přišel dopoledne navštívit. Žena krádež oznámila na policii,
která muže rychle nalezla. Byl již ale bez
ukradeného telefonu, jehož krádež popíral.
Na základě provedeného šetření se policistům podařilo odcizený telefon vypátrat
u blízkých příbuzných pachatele, kterým
ho výtečník po krádeži předal.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 15. 11. do 15. 12. 2013.

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

3,5 °C
1017,0 hPa
14,0 mm
16,8 °C, 8. 11.
v 15,05 hod.
-5,8 °C, 27. 11.
ve 21,26 hod.
44,4 km/h, 24. 11.

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

Takové lidi je třeba hlídat
Zdeněk Geist ml. zpracoval do knižní podoby životopis svého dědečka Bohumila Geista s názvem Nezlomný vězeň totalit (více v TL 8/2013). V prosinci loňského roku
vydalo publikaci, s podtitulem Životní příběh četnického strážmistra, jihlavské nakladatelství Parola. Na tom by nebylo nic mimořádného. Genealogie a hledání předků je
i díky televiznímu seriálu v kursu. Kdyby...
Životní příběh Bohumila Geista nebyl plný
zvratů. Radostných i černých. Za napsání
poutavé knihy proto určitě stál. Jeho vnukovi se ale podařilo něco mimořádného. Díky
rodinnému archivu (a dalším pramenům) dokládá
v publikaci kopiemi dokumentů jak
ty radostné události (ty méně), tak
ty černé. Rázem
tak jeho práce není
obyčejným vyprávěním o dědečkovi, byť nevšedním,
ale zrcadlem hodně pokřivených nedávných
dějin. Pro nezasvěcené postupně: Bohumil Geist se narodil v roce 1900 ve Studené, v 17 letech již musel bojovat na italské
frontě světové války. První republiku prožil jako strážce zákona (četník) na Slovensku. Po vzniku Slovenského štátu přichází
na četnickou stanici do Telče. Za protektorátu pomáhá rodinám vězněných a zapojuje se do odboje. Nemine ho uvěznění a dva
roky v nacistických žalářích. Osvobození a návrat k původní profesi. Již ale není
četníkem, ale příslušníkem Sboru národní
bezpečnosti. V prvních letech po válce je
to téměř stejné. Stane se členem Národní-

ho výboru v Telči. Přijde Vítězný únor. Již
29. 2. 1948 ho čeká domovní prohlídka,
pak zatčení a uvěznění. Pro změnu v komunistickém vězení. Za spolčení s jinými osobami z řad vedoucích funkcionářů
ze strany nár. soc. k úkladům o republiku,
kterého se dopustil účastí na schůzi 21.
ledna (!) 1948... Návrat a život v éře posudků a kádrového hodnocení... Tady se
kniha stává výjimečnou. Čtenář se na kvalitních kopiích může seznámit jak s prezenční listinou schůze Národního výboru
v Telči z 9. ledna 1946, tak s částí soupisu nespolehlivých osob v obci Telč, který vypracoval Národní výbor 14. 4. 1948.
A s řečí posudků, „...pokud je nám známo,
svoje reakční předúnorové smýšlení nezměnil. Takové lidi je třeba hlídat... (výbor KSČ v Telči, 31.7.1950); ...nyní jest
důchodcem a provádí přesvědčovací akci
mezi zemědělci, aby nevstupovali do JZD
(MNV v Telči, 23.1.1957); ...pokud brojíte
proti postupu orgánů MNV v Telči...(MNV
v Telči, 25.7. 1963)“. Závěr? Díky bádání
řady historiků víme, co kdy podnikl Zachariáš z Hradce či Vilém Slavata. Těch,
co mají odvahu se podívat na historii zcela
nedávnou, ale mnoho není. Nakonec i dokumentů o těch prvních lze nalézt docela
hodně. Naopak ty, které shromáždil Zdeněk Geist, jsou ojedinělé a většinou nedostupné, pokud se nezachovaly v rodinných
archivech. Skartace za Zachariáše z Hradce byl pojem neznámý...
Kniha Nezlomný vězeň totalit s podtitulem
Životní příběh četnického strážmistra je
v nabídce městské knihovny a Knihovny
Univerzitního centra. Můžete si ji koupit
i v Knihkupectví Šilhavý na náměstí Zachariáše z Hradce.
/z/

Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola:

Ptáček propaguje Tiraye
Jana Tiraye (*1858, +1925), ředitele měšťanské školy v Telči, kustoda zdejšího muzea, a hlavně autora několika dílů Vlastivědy Moravské, představil v říjnovém
čísle časopisu Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola Jiří Ptáček. Neměl to
až tak složité. Čtenářům, především zemědělským pedagogům a odborníkům, připomněl vedle Tirayových známých aktivit
i jeho méně známé práce, např. Mlynářství
a Rybníkářství za Zachariáše z Hradce či
Pěstování lnu na panství Teleckém. Zájem

o Tiraye určitě vzbudila i připomínka jeho dalších textů, které napsal na přelomu
19. a 20. století: Vyučuj zajímavě; Rušení
kázně školní a Přetěžujeme žactvo učebními texty. Příspěvek je nejen výbornou propagací významné osobnosti, ale také Telče, protože autor neopomenul zdůraznit
Tirayovo více než 30leté působení v Telči.
Časopis Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola vychází od roku 1936. Od letošního ročníku vychází pouze v elektronické podobě na www.zemedelskaskola.cz

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

19. 1. - DFA – Dance Floor Attack
Kongresové centrum Aldis
O nejlepší česko-slovenskou street dance
crew. Nejprestižnější událost v ČR za účasti kompletní taneční špičky.

CHEB

5. 12. 2013 - 13. 4. 2014 - Kabinet kuriosit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb,
výstava, Muzeum Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC

21. 1. od 19 hod. – Vztahy na úrovni
Divadelní komedie ze zákulisí vysoké politiky v KD Střelnice, režie Antonín Procházka, hrají: Lukáš Vaculík, Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Martin
Zounar a další.

KUTNÁ HORA

20. 10. 2013 - 31. 03. 2014
- David Hanvald – Obrazy
výstava v Galerii Středočeského kraje

LITOMYŠL

Do 2. 2. 2014 - 11 světů / současná ilustrace pro děti
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů,
interaktivní výstava po děti i dospělé plná
výjimečných doprovodných programů.

POLIČKA

23. 11. 2013 - 12. 1. 2014
- Ve světle vánoční svíce
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Vánoční výstava rozsvěcuje historické lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z městského, venkovského i církevního prostředí.

TELČ

1. 1. - Společný novoroční přípitek občanů s představiteli města
Náměstí Zachariáše z Hradce od 16:30 hod.
Oslavte s námi příchod nového roku 2014
s poslechem koled v podání Dechového
kvintetu Jaroslava Čajky a novoročním ohňostrojem.

TŘEBOŇ

24. 1. od 19:00 hod.
- Zimní Třeboňská nocturna - Tónobraní
Divadlo J. K. Tyla
Jiří Dědeček, prof. Jiří Hlaváč a hosté
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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TL viděly

29. listopadu přišel na náměstí Mikuláš.

ZASTÁVka A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Mezi stánky letošního Vánočního trhu
29. listopadu na náměstí byl již podruhé také stánek Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež ZASTÁVka a Charitní pečovatelské služby. Zájemci v něm mohli získat informační letáky o poskytovaných službách
a také si zakoupit drobnosti vyrobené uživateli obou služeb.
O IZRAELI S VELVYSLANCEM. V úterý 26. listopadu besedoval celé dvě hodiny se studenty GOB a SOŠ nový velvyslanec Izraele v ČR Gary Koren. V zaplněné aule se jim nejen
humorně představil, popsal svou práci, ale hlavně jim představil současný Izrael. Studenti mohli pokládat jakékoliv otázky, na které pohotově odpovídal. Celá beseda probíhala v angličtině,
za jejíž znalost pak G. Koren telčské studenty pochválil.

TL také slyšely skvělé adventní koncerty a další vystoupení. Společně s velkým množstvím spokojených posluchačů všechny účinkující chválí a děkují jim.

VODA PRO NÁMĚSTÍ. Zajištění vody při případném zásahu hasičů na náměstí Zachariáše z Hradce by byl, vzhledem k jeho
omezené dostupnosti technikou, pěkný oříšek. Na podzim proto telčští hasiči provedli technické úpravy cisterny CAS 24, která je
tak schopná projet na náměstí Dolní branou. A pro jistotu také vyzkoušeli, zda branou projede i nová cisterna dačických hasičů,
kdyby je požádali o pomoc. Snímky Jiřího Fišary ukazují, že díky šikovnosti řidičů se obě zkoušky povedly.
str. 10

Foto na této straně: Ilona Jeníčková, Josef Drmota, Jiří Fišara, Archiv ZASTÁVka

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 1/2014

List MAS Telčsko

Dnes představujeme: Strachoňovice

Překvapení: Fontána s brouzdalištěm
Jak se dostanu do Strachoňovic? Pro řadu obyvatel Telče to nemusí být
zrovna lehká otázka. Malá obec 8 km od Telče s osmdesáti obyvateli
neleží na žádné frekventované komunikaci. Aniž bych se chtěl Strachoňovických nějak dotknout, dá se říci, „končí zde silnice“. Pro novou
turistickou sezónu bychom si odpověď na otázku „Jak do Strachoňovic?“ ale měli připravit. Cíl turistů bude jasný. Nová fontána, postavená v rámci projektu „Sochy“ Regionu Renesance. „Ono je to vlastně brouzdaliště pro malé děti,“ říká s úsměvem starosta Strachoňovic
František Bartík a dodává, „když jsme před dvaceti lety stavěli obecní
vodovod, tak jsme položili také přípojku pro zamýšlené brouzdaliště.

Strachoňovice

První zmínka
o obci
1353

Nadmořská
výška
513 m n. m.

konec ale přijde překvapení. „Zvoničku na obecním úřadě máme
na automatické zvonění. Zvoníme ráno, v poledne a večer tradiční
klekání. Stále je to signál pro děti k návratu domů, podobně jako

Počet
obyvatel
82

No a podařilo se nám ho udělat až teď, v rámci zmíněného projektu. Uprostřed je navíc žulový valoun, ze kterého tryská voda. Vedeme ji sem samospádem z obecního rybníku, takže k jejímu chodu nepotřebujeme žádnou energii.“ Strachoňovická fontána má se
svou slavnější kolegyní, římskou di Trevi, společnou čistou vodu
a svým způsobem i původ dopravy vody. Rozdíl je, že ve Strachoňovicích čekala přípojka na využití dvě desetiletí, kanál Marca Agrippy
celá staletí. Římskou fontánu proslavil Felliniho film Sladký život.
Zastupitelstvo obce: František Bartík, Miroslav Líčka, Michal
Bartík, Zdeněk Novák, Vlastimil Novák
Na filmovou slávu strachoňovická fontána teprve čeká. „V dílech,
která filmaři natáčeli v Telči, si také zahrálo nespočet míst z okolí.
Proč by se někdy v budoucnu nemohla objevit na filmovém plátně

Hasičské reprezentantky Strachoňovic. Prozradíme, že některé
jsou z Radkova.

i naše fontána/brouzdaliště,“ uvažuje nahlas při našem setkání starosta Bartík. Při pohledu na novou dominantu obce, která je v letních dnech v obležení malých ratolestí, které nikdo odsud nevyhání, mě napadá: Fištrón českých starostů je
nad „implementační parametry“ bruselských
úředníků. Škoda, že u nás často chybí těm nahoře. Se starostou Bartíkem se vracíme k běžnému životu Strachoňovic. Tradiční otázka
na infrastrukturu obce je tady téměř nepatřičná. Muž, který stojí v čele Strachoňovic již více než 20 roků, jakoby se samozřejmostí vypočítává: „Máme kanalizaci, obecní vodovod (1996), v roce 2005
jsme plynofikovali. Rozvody elektřiny, veřejného osvětlení, telefonu a obecního rozhlasu máme v zemi...“ K tomu není co dodat. Na-

když jsem byl malý já. Jenže tenkrát se zvonilo ručně,“ poznamenává F. Bartík. I on si pochvaluje spolupráci s kanceláří Mikroregionu Telčsko. Pod jeho vedením se Strachoňovice zapojily prakticky do všech projektů mikroregionu. Z předchozího by se mohlo
zdát, že obec má již „hotovo“. Na závěr ale starosta odkrývá aktuální plán zdejšího zastupitelstva: „Chceme postavit novou hasičskou zbrojnici. Zaslouží si ji jak naši hasiči, kteří vedle svých přirozených úkolů nezištně pomáhají na obecních akcích a reprezentují
Strachoňovice na soutěžích, tak také potřebujeme prostor pro uložení obecní techniky, kterou udržujeme veřejná prostranství a místní komunikace.“ Podle toho, co Strachoňovičtí za dvacet let své nové samostatnosti dokázali, asi každý, kdo přečetl tento příspěvek,
nepochybuje, že se jim to podaří.
/z/
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Revitalizace návsi ve Slaviboři
Předmětem projektu byla obnova a zlepšení vzhledu návsi v místní části Černíče, Slaviboři. Byl zde nově pořízen
kruhový kolotoč se sedadly. Nejen pro maminky byla vydlážděná plocha, na kterou
se umístily nové lavičky, odpadkový koš
a kolostav pro cyklisty. Dále bylo upraveno okolní prostranství nově vzniklého dětského koutku, a to osázením plochy jak
jehličnatými, tak listnatými stromy a ke-

ři. K údržbě návsi byl zakoupen i zahradní
traktor. Realizací projektu došlo ke zlepšení vzhledu obce a návsi, byla navrácena její původní funkce, jako je místo setkávání
obyvatel. V současné době je vše dokončeno, proběhla kontrola na místě a čeká se
na zaslání platby od poskytovatele dotace.
Celkové výdaje se pohybují kolem 300 tis.
Kč, přičemž dotace je přes 220 tis. Kč.
Ing. Petra Fučíková, MAS Telčsko

PLES MĚSTA TELČE
A
MIKROREGIONU
TELČSKO

pátek 24. ledna
v sokolovně v Telči
s hudbou MARATHON LIVE BAND
předtančení CHRISSTAR JIHLAVA

Změna jízdního řádu

Do Rakouska autobusem dříve

Na novém kolotoči ve Slaviboři již dovádí děti.

Foto: David Jacobs

Od 15. prosince platí na mezinárodní autobusové lince Telč - Raabs/Thaya nový
jízdní řád. Jedinou změnou je dřívější odjezd ranního spoje z Telče. Ten nově vyjíždí v 6, 35. Před změnou v 6. 43. Autobusová linka jezdí v pátek, sobotu, neděli
a o svátcích v Rakousku. Ty mají naši sousedé v roce 2014 1.1., 6.1., 20.4., 21.4.,
1.5., 29.5., 8.6., 9.6., 19.6., 15.8., 26.10.,
1.11., 8.12., 25.12., 26.12.

Poliklinika:

Přichází MUDr. Tomáš Snížek
Tuto zprávu věděly tamtamy na telčských ulicích dříve než TL. Od nového roku povede
plicní ambulanci na poliklinice MUDr. Tomáš Snížek. Představovat absolventa zdejšího gymnázia a připomínat jeho telčský původ
by bylo nošením dříví do lesa. Známého primáře jihlavské nemocnice jsme se proto zeptali rovnou:
Jsou zprávy o Vašem příchodu pravdivé?
Ano, mohu potvrdit, že od ledna 2014 nastupuji v plicní ambulanci polikliniky,
kterou přebírám po MUDr. Z. Palasovi.
Na pomyslném předání štafetového kolíku
jsme se spolu domluvili již v říjnu tohoto
roku. Bohužel, 13. listopadu nečekaně podlehl těžkému zápalu plic.
Znáte již rozsah ordinačních hodin telčského pracoviště?
Ordinační hodiny se nemění. Bude to tedy
opět středa od 7:30 do 15:00 hodin.
Prostory ambulance totiž využívají i jiní
specialisté a zavedený režim se osvědčil.
Změny ale nastanou v nemocniční ambulanci, kde místo středy budu nově ordinovat hlavně v úterý.
Jaká administrativní změna, povinnost če-
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ká stávající pacienty plicního oddělení polikliniky?
Žádná. V Telči budu pracovat jako zaměstnanec polikliniky, přebírám kompletní plicní
kartotéku pacientů a jsem samozřejmě připraven věnovat se těm, kteří budou do naší ambulance nově odesíláni svými praktickými lékaři či jinými specialisty.
Pacienty, kteří za Vámi dosud dojížděli do jihlavské nemocnice, jistě zajímá,
zda Vás budou moci navštěvovat v telčské ordinaci?
Myslím, že většinou bude možné zvládnout
kontroly v Telči. Výjimkou zůstanou ty případy, kdy je kontrola spojená se speciálním vyšetřením či lékařským zákrokem, které na poliklinice nelze provést, např. CT plic, vyšetření
funkce plicních sklípků, hrudní punkce apod.
Bude možné se u Vás na vyšetření objednat?
Zcela určitě. Budeme se snažit objednávat na určitý čas, ale v medicíně se mnohdy mění situace každým okamžikem. Jsem
rovněž zvyklý, že do naší ambulance přicházejí pacienti s plicními obtížemi i sami od sebe. Většinu jich k nám ale doporučují jejich

ošetřující lékaři, což výrazně snižuje riziko,
že „zabušíte na špatnou ambulanci“. Přece
jenom příčinou dušnosti či bolesti na prsou
nemusí být vždy pouze plíce.
Ptát se takto ve Vaší profesi je pro laika
těžké. Ale přesto. Připravujete pro pacienty nějakou novinku v postupu vyšetřování apod.?
Nové postupy a vyšetření jsou dnes spojené především s technikou. Pokusíme se tedy
využít nejvíce toho, co má plicní ambulance
k dispozici. Takže například spirometrem určeným k vyšetřování plicních funkcí lze současně i testovat efekt bronchodilatačních léků, jde o tzv. bronchodilatační testy. Zcela
jistě dojde i na problematiku dechových zástav ve spánku, kterou se v Jihlavě zabýváme
od roku 2007. Těším se dále i na novou spolupráci s kolegy jiných odborností včetně praktických lékařů. Medicína je totiž nyní více než
kdy jindy postavena na mezioborové spolupráci, což přináší profit především pacientovi,
ale i uspokojení a radost těm, kteří se rozhodli
péči o jejich zdraví vzít na svá bedra.
Děkuji za odpovědi a přeji, ať se Vám „doma“ v Telči daří.
/z/

25
250 Kč

INTERNET ZDARMA
za zprostředkování každého nového

Mbit/s

Cena s DPH/měsíc

zákazníka dostanete od nás internet
na 3 měsíce ZDARMA
- počet zprostředkovaných zákazníků není omezen

AKTIVACE ZDARMA

www.m-soft.cz

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

při předplatném na 1 rok

Mbit/s

199 Kč

4

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s

129 Kč

Cena s DPH/měsíc

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku

volejte 567 579 111

*

tarif s rychlostí 50 Mb/s je dostupný
pouze ve vybraných obcích.
Seznam na www.m-soft.cz

Uvedené ceny jsou akční a platí při uzavření
smlouvy na dobu určitou.
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8

- 600 Kč vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

M-SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 579 111, e-mail: m-soft@m-soft.cz, www.m-soft.cz
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Kdo byli rudoarmějci pochovaní u sokolovny?

Známe více než jejich jména
Telč, 9. květen 1945. Vedle více než pochopitelné radosti z konce války také smutek. V dlouhé koloně dopravních prostředků Rudé armády přijíždí do města auto se
smutným nákladem. Veze ostatky 16 mladých vojáků, kteří zahynuli v posledních
dnech války. Dosud jsme znali, díky městské kronice, jen jejich jména. Válka skončila a byl tak čas padlé důstojně pohřbít.
Kdo a proč vybral za místo uložení ostatků
volnou plochu na křižovatce u telčské sokolovny, asi již nikdo nezjistí. Válka je plná absurdit. Do šesti hrobů se muselo vejít všech šestnáct obětí. Nebylo to až tak
složité. Pro ty, co uhořeli v tanku, to byl
hrob spíš symbolický. Tím pravým byl pro
ně tank T-34, ve kterém někteří přijeli až
od pověstného Kursku. V létě 1945 se mís-

sem byla v Rusku otevřena veřejnosti část
Centrálního archivu Ministerstva obrany
Ruské federace, ve které jsou shromážděny dokumenty o padlých ve II. světové
válce. Dokonce byla zřízena oficiální instituce MEMORIAL, na jejíchž stránkách
jsou postupně zveřejňovány,“ uvedla pro
TL Soňa Holečková. Díky její mravenčí
práci tak víme, že v Telči byly pochovány
dvě osádky T-34 7. gardové armády, které
zahynuly 7. května 1945, tedy druhý den
poslední velké válečné akce, která vstoupila do dějin jako Pražská operace. Právě
v ní útočila 7. armáda z východiště jihozápadně od Pohořelic. Dalších osm padlých,
které archivní dokumenty uvádí jako nezvěstné, někdy také jako uhořelé v tanku
k 30. dubnu 1945, se tento den střetlo zá-

tdinov? Nepátrají po jeho osudu příbuzní
z dalekého Samarkandu, který je, stejně jako Telč, zapsán na seznamu Unesco? Mohli bychom pokračovat. Co jméno, to nedopsaný životní příběh. „Tak, jak se v Rusku,
a dalších postsovětských republikách, zvyšuje životní úroveň a otevírají možnosti
cestování, stoupá zájem příbuzných i badatelů poznat osudy padlých za II. světové války. Podařilo se mi zprostředkovat
již řadu‚ cest do historie‘, které rodinám
padlých umožní nahlédnout do neznámé

Zákres místa uložení ostatků A. G. Rakova, který vyhotovil zpravodajský důstojník 12. 5. 1945.
Křižovatka u sokolovny bezprostředně po pohřbení rudoarmějců.
to proměnilo v květinový záhon. 28. října 1945 se zde konalo velké, a tehdy velmi upřímné, pietní shromáždění. V lednu
1946 přišlo další stěhování ostatků. Vyzvedl je speciální oddíl Rudé armády a převezl k definitivnímu uložení na vojenský
hřbitov v Jihlavě. V roce 1961 byl na křižovatce odhalen pomníček, který událost
připomíná. Při stavbě kruhového objezdu
v roce 2005 se dočkal obnovy a byl nepatrně posunut do jeho středu. Každý květen se zde objeví květiny. Do nedávna
bych napsal: Konec příběhu. Díky badatelce Soně Holečkové z Československé
společnosti vojenské historie v Brně, která
se zabývá vyhledáváním ztrát Rudé armády při osvobozování Československa, víme toho najednou daleko více. „Před častr. 14

padně od Hustopečí, v prostoru mezi Novou Vsí a Vlasaticemi, s nepřítelem. V tankové bitvě na jižní Moravě stály proti sobě
na jedné straně spojené ruské a rumunské
jednotky a na druhé německé, vybavené
nejmodernějšími tanky T-VI, jinak královskými tygry. O urputnosti bitvy svědčí i to,
že v ní zahynul údajně nejúspěšnější německý tankista války Kurt Knispel, jehož
hrob se nedávno našel ve Vrbovci. Sedmdesát roků po válce se tak otevírá prostor
pro další badatele poznat blíže padlé rudoarmějce. Určitě by si to zasloužili. Jaký
byl život Semjona Rubinoviče ze starobylé Jevpatorie na Krymu, střediska obchodu Skythů a Řeků? Asi byl židovského
vyznání, což mu určitě službu v armádě
neusnadňovalo. A co Gorostyn Chusnu-

minulosti, navštívit místa spojená s jejich
blízkým,“ konstatuje na závěr Soňa Holečková. Její myšlenka, připomenout padlé vojáky konkrétními jmény s daty, které
nyní známe díky objeveným dokumentům,
dodatečným zápisem na pomníčku nebo
na zvláštní desce v jeho blízkosti by nemněla zapadnout. Zvlášť ve městě, které si
váží historie a která ho proslavuje.
/z/
Soňa Holečková pracuje na Masarykově
univerzitě v Brně. Je kronikářkou Němčiček
v okrese Brno venkov. Věnuje se historii II.
světové války a pátrá po osudech padlých
ruských vojáků na jižní Moravě. Několikrát ji již představila ČT. Za své badatelské
aktivity obdržela vloni ruské vyznamenání
„Znak otličija za blagodějanije“ (záslužná
medaile za dobrodiní). Osobně ji ho předal
prezident Vladimir Putin.

Rudoarmějci pochovaní 10. května 1945
na křižovatce u sokolovny
Prvních osm uvádí archivy jako nezvěstné (uhořelé v tanku) od 30. dubna 1945
po bitvě mezi Novou Vsí a Vlasaticemi
u Pohořelic. Druhých osm padlo 7. května na blíže neurčeném místě v tzv. Pražské
operaci, do které jejich jednotka nastoupila
západně od Hustopečí.
Karpenko Michajil Iljič, gardový staršina, mechanik-řidič T-34/85, povolán v r.
1941, nar. 1920 v Krasnodarském kraji,
Otradněnský okres, obec Gusarovskoje.
Cvětkov Jevgenij Jevgenijevič, gardový
seržant, miřič SU-85, nar. 1925 v Leningradské oblasti, obec Porochov, povolán
v r. 1944.
Chusnutdinov Goroftyn Šarofějevič,
mladší seržant, nabíječ tanku T-34/85, nar.
1925 v Samarkandské oblasti, Narpaňský
okres, stanice Zira-Bulak (Uzbekistán),
povolán v r. 1942.
Saveljev Semjon Michajlovič, mladší
seržant, radista-kulometčík tanku T34, nar.
1924 v Altajském kraji, Chabarský okres,
obec Moskovskoje.
Kukuškin Alexandr Pavlovič, gardový
seržant, mechanik-řidič tanku T-34, nar.

Rakov Alexej Grigorjevič, gardový nadporučík, velitel čety tanků T-34 3.g.t.prap.,
nar. 1924 v Kujbyševské oblasti, Koldybanský okres, obec Volčanka, povolán v r.
1942.
Jegorov Michajil Alexandrovič, podporučík, velitel tanku T-34 3. tankového praporu, nar. 1924 v Jaroslavské oblasti, město Tugajev, povolán v r. 1941.
Oborotkin Boris Sergejevič, gardový
staršina, řidič-mechanik tanku T-34 3. tankového praporu, nar. 1924 v Moskvě, povolán v r. 1942.
Ivaněnkov Konstantin Ivanovič, gardový seržant, radista - kulometčík tanku T-34
3. tankového praporu, nar. 1925 ve Stalingradské oblasti, město Medvědovsk, povolán v r. 1942.
Kompaněc Feodosij Jefremovič, starší
seržant, velitel děla tanku T-34 3. tankového praporu, nar. 1918 v Černigovské oblasti, Korjukovský okres, obec Chovdějevka, povolán v r. 1939.
Lavočnikov Nikolaj Ivanovič, starší seržant, mechanik – řidič tanku T-34 3. tankového praporu, nar. 1922 v Taldy-Kur-

Připomínáme si
150 roků
Když 5. ledna 1864 zemřel ve Vídni krasonický rodák (8.8.1818), který prožil podstatnou část mládí v Telči, Vincenc Furch,
byl již řadu let uznávaným básníkem obrozenecké Moravy, ale také vysokým státním úředníkem rakouské monarchie. Dodnes nám ho připomíná ulice na Podolí
a hrob na hřbitově u sv. Anny, kam byly jeho ostatky přeneseny v roce 1928.

120 roků
● 12. ledna 1894 se v Ledči nad Sázavou
narodil Karel Paclík ml. (+12.5.1959).
Studoval na telčské reálce, v roce 1936
převzal vyhlášenou rodinnou lékárnu
v ulici Na Můstku. V nelehké době, od roku 1938 do rozpuštění městského zastupitelstva protektorátní správou v roce 1941,
zastával funkci starosty města.
● 23. ledna 1894 se narodil v Lechovicích
Miloš Šafránek (+28. 4. 1982), absolvent
telčské reálky. Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pracoval
do počátku II. světové války v diplomatických službách. Aktivně propagoval českou
kulturu, především hudbu. Je uváděn jako
spoluzakladatel pražského Divadla hudby.

110 roků
23. ledna 1904 se v Telči narodil Theodor
Schaefer ml. (+19.3.1969). Hudební skladatel, ale především velký hudební pedagog působil na řadě míst. Nejdéle, od roku
1951, jako profesor na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jeho telčské
hudební začátky spadají ještě do slavné éry
městského divadla v kostele sv. Ducha.

30 roků

Válečná administrativa. Hlášení o padlých: Boris Sergejevič Oborotkin, Feodosij
Jefremovič Kompaněc, Konstantin Ivanovič Ivaněnkov. Podle titulního listu zprávu
vyhotovili plukovník Krygin a kapitán Makarenko 20. května 1945.
1925 v Ivanovské oblasti, Iljinsko-Chovanský okres, obec Velké-Děnisovo.
Buchmanov Ivan Fjodorovič, starší seržant, velitel děla tanku T-34. nar. 1925
v Rjazanské oblasti, Černavský okres,
obec Zmejovka.
Rubinovič Semjon Arkaďjevič, gardový
starší seržant, velitel děla tanku T-34, nar.
1922 v Krymské ASSR, město Jevpatorija.
Roščin (Rogozin) Nikolaj Ivanovič, gardový seržant, velitel věže tanku T-34, nar.
1923 v Moskvě, povolán v r. 1941, dne
30.4.1945 shořel v tanku.

ganské oblasti, Sarkandský okres obec
Sarkand (Kazachstán), povolán v r. 1941.
Koreckij Semjon Andrejevič, starší seržant, radista – kulometčík tanku T-34 3.
tankového praporu, nar. 1924 v Umani, povolán v r. 1942.
Mirzalijev Chajdar, seržant, velitel věže tanku T-34 3. tankového praporu, nar.
1920 v Uzbecké SSR, Ferganská oblast,
Kujbyševský okres, obec Toda, povolán
v r. 1940.
Seznam pro TL vypracovala
Soňa Holečková

6. ledna 1984 zemřel v Telči akademický
malíř Jiří Mareš. Jeho kresby a grafiky
zdobí nejednu telčskou domácnost, ale najdeme je i v řadě galerií. Věnoval se také
velkým sgrafitům, převážně s motivem jeho velké lásky, koní. Ta vytvořil pro řadu
veřejných budov.

Opravte si:
V minulém sloupku nebylo vytištěno celé datum úmrtí, 30. prosince 1993, akademické malířky Míly Doleželové. Za chybu
se omlouváme.

Přečtěte si:

Telč jsme si pro Nezralé
maliny vyvzdorovali
V příloze MfD Vysočina v pondělí 16. 12.
velký rozhovor Radka Laudina s Ivo Mathé o natáčení televizního filmu Nezralé
maliny, kterého se I. Mathé zúčastnil.
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Vykoupíme vaše auto.
Cenu i stav respektuji.
Spěchá.
I SMS – 720 565 756
Nabídka volného bytu
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. 5 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2
Nájemné celkem: 1 137 Kč

Byt je vhodný pro imobilní
(snížená výška kuchyňské linky
a upravené hygienické zařízení).
Termín pro přijetí žádostí:

do 16. ledna 2014
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny
na úřední desce a na internetových stránkách
města (www.telc.eu)
Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování,
J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

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

Malý oznamovatel
• Čalounictví. 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.
• Pronajmu samostatný pokoj s WC a koupelnou v RD v Telči.
K dispozici je kuchyňka. Tel. 775 219 361.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské
ulici v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil, motocykly
a osobní automobil s brzděným přívěsem. Info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Co právě čtu
z městské knihovny
Tereza Rodová
ZŠ Hradecká, 5. třída
Diana Kimptonová:

Eliška má tajný plán
Hlavní postavou této knihy je princezna
Eliška, která má čtyři poníky. Společně
s kamarádkou Katkou a poníky zažívají spoustu dobrodružství a zábavy. Ale
jen do chvíle, kdy se
Elišky rodiče rozhodnou malého poníka
Mráčka prodat. Kamarádky musí vymyslet plán, aby mohl Mráček zůstat. Vyjde
jim tajný plán? Přesvědčí rodiče, aby mohl
Mráček zůstat?
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

Pokračování úspěšné besedy

O peruánských indiánech
Městská knihovna Telč připravuje na leden
besedu s peruánskými indiány a cestovatelkou Radkou Sekaninovou. Termín setkání bude upřesněn a zveřejněn začátkem
ledna v knihovně, na webových stránkách
a plakátovacích plochách.

Novinky Knihovny UC
Thorová, Kateřina: Poruchy autistického spektra; Poděbradský, Jiří: Fyzikální
terapie: manuál a algoritmy; Faltýnek,
Jiří: Sklepy v zahradě; Skalková, Jarmila: Obecná didaktika; Peková, Jitka:
Veřejný sektor – řízení a financování;
Kadeřábková, Jaroslava: Územní samospráva; Kovářů, Dagmar: Bezlepková
a bezmléčná dieta; Vinen, Richard: Evropa dvacátého století; Rapport, Michael: Evropa devatenáctého století; Dějiny českého výtvarného umění VI/1,
VI/2; Kroupa, Jiří (ed), Ondřej, Jakubec:
Telč: Historické centrum
Pro TL připravila Ilona Martinů
Knihovna UCT se nachází v areálu Univerzitního centra Telč, vchod z náměstí
Jana Kypty. Knihovna je přístupna široké
veřejnosti. Nabízí také bohatou čítárnu.

Naše knihovny:

Dar. Ne od Ježíška,
od ÚSTR
10. a 11. prosince uspořádal v Univerzitním
centru MU v Telči pražský Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) mezinárodní konferenci o aktivitách československých zpravodajských služeb v Rakousku
v letech 1949 až 1989. Konference přivedla
do města nejen tři desítky historiků, badatelů a také třeba českých a rakouských diplomatů, ale obě zdejší knihovny získaly darem
od ÚSTR kolekce pozoruhodných publikací,
které Ústav vydal. Ty často nebývají na běžném knižním trhu. Samozřejmě, že největší
kolekci získala Knihovna hostitelského Univerzitního centra. Neméně zajímavý soubor
knih obdržela také městská knihovna. Dnes
přinášíme jen ukázku některých titulů, které
nově najdete v nabídce Knihovny UC a částečně i v městské knihovně. Více některé tituly představíme v únorových TL.
Pavel Vaněk: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 19511955; Pavel Vaněk: Vojenská kronika 4.
znojemské pohraniční brigády 1945-1955;
Jiří Bašta: Lidové milice 1948-1969. Nelegální armáda KSČ; Pavlína Formánková: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s M. Horákovou
a spol.; Kol. autorů: Praha objektivem tajné policie; Ladislav Kudrna: Jeden ze zapomenutých mužů; Kol. autorů: Biografický
slovník představitelů ministerstva vnitra
v letech 1948-1989; Jana Pávová: Demagog
ve službách strany (V. Kopecký); Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík; Jan
Kalous: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ; Jaroslav
Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba; Josef Pikl: Paměti českého odbojáře; Zdeněk
Hazdra: Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století; Jaroslav
Rokoský: Kolektivizace v Československu;
sborník: Mnichov 1938 a česká společnost;
Pavel Knihař: Legie, můj život

Pavel Knihař
● Legie, můj život
Nejmasovějším bojovým vystoupením československých občanů po II. světové válce
byla účast šestnácti set Čechoslováků bojujících v řadách francouzské cizinecké legie v jihovýchodní Asii. Jedním z nich byl
i třešťský rodák Pavel Knihař. Jeho vzrušující životní příběh vydalo nakladatelství
Academia ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v prosinci 2013.
Kniha, která je horkou novinkou, je v nabídce Knihovny Univerzitního centra!

Sport
Hokej
Krajská soutěž mužů Vysočiny
4. 1.
SK Telč - HHK Vel.Meziříčí B
11. 1. SK Telč - HC Zastávka
18. 1. SK Telč - TJ Šerkovice
25. 1. SK Telč - HLC Buldogs Brno
15. 2. SK Telč - TJ Náměšť n/O.
Začátky všech zápasů na domácím ledě
v 17 hodin.
1. RH Brno
10 71:22 26
2. V. Meziříčí B
10 56:28 24
3. Náměšť n/O
9 57:36 20
4. Telč
10 58:32 18
5. Velká Bíteš B
10 34:39 15
6. Vev. Bítýška
9 29:28 14
7. Zastávka
10 47:49 14
8. Křižanov
10 42:68 7
9. Buldogs Brno
10 42:78 6
10. Šerkovice
10 33:89 3
Tabulka k 20. 12.

Stolní tenis
Divize Vysočiny k 20. prosinci
1. Pelhřimov B
11 100:67
2. Jihlava A
10 96:48
3. Pelhřímov A
11 104:70
4. H. Brod A
10 89:63
5. Rovečné
10 81:67
6. Žďár n.S. B
10 76:78
7. Telč A
10 79:79
8. Světlá n. S. A
10 65:82
9. Polná A
10 67:80
10. Chotěboř
10 65:86
11. M. Budějovice
10 42:90
12. Třešť
10 45:99

28
27
27
24
22
20
20
18
18
15
13
11

Basketbal
Nový ročník regionální přeshraniční soutěž
Waldviertler Sparkasse Cup.
Neúplná tabulka k 12. 12.
1. BK J.Hradec C
6 5 1 11
2. Gmünd
6 4 2 10
3. TJ Nová Bystřice
5 3 2 8
4. Žabaři Telč
4 3 1 7
5. TJ Studená
5 2 3 7
6. Sokol Slavonice
5 2 3 7
7. Waidhofen a.d.Th
4 1 3 5
8. BK Třešť
5 0 5 5

Basketbal připravuje:

Tradiční Tříkrálový turnaj
11. ledna 2014 ve sportovní hale ZŠ Hradecká. Začátek v 8.30 hod..
V době uzávěrky TL byl potvrzený start
prvního zahraničního týmu - BK Senica.
Novinka:
Tréninky basketbalu dětí (ročníky 2000
až 2002) každou středu od 18.00 hod. v tělocvičně GOB.
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Kulturní kalendář
Akce
1. 1.
16.30
náměstí
Novoroční přípitek a ohňostroj
Dechový kvintet Jaroslava Čajky
16. 1. 14.30
Hradecká ul.
Den otevřených dveří na GOB a SOŠ
Telč - cvičné přijímací zkoušky pro žáky
5. a 9. tříd
24. 1. 20.00
sokolovna
Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
K tanci a poslechu hraje Marathon Live
Band. Předtančení Chrisstar Jihlava.
Slavnostní zahájení ve 20.30 hodin. Nekuřácký ples. Bohatá tombola zajištěna.
Předprodej vstupenek v Informačním centru MěÚ.

23. 1.

16.00

30. 1.

19.00

Dance podložky aneb
Bavit se dá i bez alkoholu
Přespávačka s večerním
klubem na téma alkohol

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Kroužek ručních
prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
12. 1. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Kurz pro MAMI@mimi

12. 1. 15.00
kostel Jména Ježíš
Rozloučení s vánočním časem
Účinkuje Pěvecký sbor Smetana Telč
a hosté.

Maminky se naučí první pomoc u dětí,
masáže, manipulaci a cvičení s kojenci
na gymnastickém míči.
Kurzem Vás provede fyzioterapeutka
Mgr. Petra Lustigová.
První setkání se uskuteční 13. ledna v 10
hod. na adrese náměstí Hrdinů 242 v Telči. Další informace o kurzu na tel. čísle
724415809 nebo emailu p.lus@seznam.cz.

Výstavy

Koncerty KPH v únoru

do 6. 1.
vstupní síň radnice
Labyrinty - portréty- figury
Výstava absolventů a starších studentů Základní umělecké školy Telč

Ve čtvrtek 6. 2. uslyšíme koncert Viléma
Veverky na hoboj a Ivo Kahánka na klavír,
ve středu 26. 2. Klavírní recitál Petra Jiříkovského. Oba koncerty se konají v sále
ZUŠ v 19.00 hod.

Koncert

10. – 31. 1.
vstupní síň radnice
Výstava k 25. výročí založení folklorního
souboru Podjavořičan
Vernisáž a křest kalendáře v pátek 10. 1.
v 16.00 hod. s muzikou Podjavořičanu

Přednáška
15. 1. 18.00
Univerzitní centrum
Třebíčský klášter
Přednáškový cyklus NPÚ Telč Památky
kolem nás
Přednáší PhDr. Rudolf Fišer, CSc.

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

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na leden: Alkohol
9. 1.
16.00 Promítačka filmu
„Rok ďábla“
14. 1. 16.00 Na ex… (soutěž o ceny)
16. 1. 16.00 Focení a la reklama
na nealko
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Bohoslužby
Římskokatolické
Římskokatolické
Sobotní mše sv. v lednu vždy
v 17, 00 v kostele Jména Ježíš.
Nedělní mše sv. v lednu:
7.30
Jména Ježíš
9.00
Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 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

Zajímavá nabídka

Hudební zkušebna
na ZASTÁVce
Moderně vybavenou zkušebnu (bicí, reproduktory, subwoofer, bezdrátové mikrofony, basové a kytarové kombo, mixážní pult) nabízí mladým hudebníkům,
včetně začínajících skupin, ve svém novém objektu na Slavíčkově ulici nízkoprahové zařízení ZASTÁVka. Lze si domluvit pravidelný čas, kdy zkušebnu budete
využívat. „Zakládáte-li kapelu a nemáte
kde a na čem zkoušet, přijďte to omrknout
na ZASTÁVku,“ vzkazuje případným zájemcům vedoucí klubu Petra Břečková.
Požadovaný věk většiny v kapele je 11 až
26 roků. Starší osoby mohou fungovat jako
dobrovolníci zařízení, kteří vedou kapelu.
Více info na tel. 734 435 283, nebo emailu:
petra.breckova@charita.cz

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
František Plunder, Štěpnice

Opustili nás

Zdeněk Hons, Sokolnice u Brna
Josef Bouchner, Staré Město
Bohumír Strnad, Štěpnice

82 let
91 let
85 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).

Poděkování
3. 1. - 5. 1. 2014
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Touto cestou děkujeme všem, kdo se přišli
rozloučit se zesnulou paní Janou Norkovou.
Zarmoucená rodina

Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích

v lednu

4. ledna
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 5. ledna)
Jemnice, MUDr. Karla Chvojková
Budějovická 625, 568 450 365
V. Beranov, MUDr. Ed. Makumbirofa
Velký Beranov 82, 567 333 555
5. ledna
Stonařov, MUDr. Václav Provázek
Stonařov 70, 567 319 385
Litohoř, MUDr. Helena Janoštíková
Litohoř 101, 568 720 838
11. ledna
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 12. ledna)
Jemnice, MUDr. Dana Kovářová
Budějovická 625, 568 450 361
Batelov, MUDr, Zora Minaříková
Družstevní 449/10, 567 314 213
12. ledna
Třešť, MUDr. Radovan Minařík
Franze Kafky 109, 567 234 137
18. ledna
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215
(dtto i 19. ledna)
Jihlava, MUDr. Petra Horká
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
Počátky, MUDr. Stanislav Mrvka
Žirovnická 442, 565 495 519
19. ledna
Jihlava, MDDr. Jitka Mrkosová
Na Hliništi 2021/32, 567 309 163
25. ledna
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto i 26. ledna)
Jihlava, MUDr. Věra Myslivcová
Březinova 4420/62a, 567 333 460
26. ledna
Nová Říše, MUDr. František Nahodil
Staroříšská 295, 602 550 456
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., Počátky a pracoviště v působnosti nemocnice Třebíč 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. Aktuálně na
www.telc.eu, www.nemji.cz, www.nemdac.cz; www.hospital-pe.cz; ww.nem-tr.cz

Počasí v listopadu
Letošní listopad se dlouho projevoval takový vlažný, podzimní, jako by se ani neblížila zima. Převažovala sice velká oblačnost, až zataženo, s častými mlhami
i srážkami, ale ty byly jenom slabé intenzity. Slunečný den se vyskytl jenom
ojediněle. První tři týdny byly opravdu
nadprůměrně teplé. Maximální denní teploty byly asi do poloviny měsíce většinou
v rozmezí 6 až 10°C, ale 7. a 8. 11. se
vyšplhaly až na 16 a 17°C. Ve druhé polovině měsíce trochu poklesly, ale do listopadového normálu se dostaly až v posledním týdnu. Noční minima od počátku
měsíce většinou zůstávala slabě nad nulou, slabě pod nulu klesala jenom občas. Souvislé období s nočními mrazíky
do -5°C nastalo také až v posledním týdnu měsíce. Tehdy se přízemní minimální
teploty dostaly až na -10°C, ale v závěru měsíce se oteplilo. Dne 14. listopadu
padaly první sněhové srážky nastávající
zimy ve formě sněhu s deštěm. Častější
sněžení přišlo od 24. 11., vytvořilo však
většinou jen poprašek. Vyskytovalo se
i mrznoucí mrholení s tvorbou slabé ledovky. Více nasněžilo v noci z 29. na 30.
11., takže 30. listopadu ráno ležely na zemi 2 cm sněhu. Během dne však zmizel.
Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadprůměrný, srážkově slabě podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

TL 1/2014 - 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

Může se vám hodit

Státní svátky v Rakousku
v roce 2014
1. a 6. ledna, 20. a 21. dubna, 1. a 29. května, 8., 9. a 19. června, 15. srpna, 26. října,
1. listopadu, 8., 25. a 26. prosince.

Kino Máj Třešť v lednu
ČT 2. 1. v 19:30
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
(USA)
PÁ 3. 1. v 19.30
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
(USA)
ČT 9. 1. v 19:30
HUNGER GAMES:
VRAŽEDNÁ POMSTA (USA)
Film s titulky
SO 11. 1. v 19:30
BELLA MIA (ČR)
NE 12. 1. v 10.00
MRŇOUSKOVÉ:
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ (F)
ST 15. 1. v 19:30
FRAJEŘI VE VEGAS (USA)
Film s titulky, přístupný od 12 let
ČT 16. 1. v 19:30
CARRIE (USA)
Film s titulky, přístupný od 12 let
SO 18. 1. v 19:30
VELKÁ NÁDHERA – MÁJÁRT (VB, F)
Film s titulky
PÁ 24. 1. v 19:30
VEJŠKA (ČR)
SO 25. 1. v 19.30
NĚŽNÉ VLNY (ČR)
NE 26. 1.
v 10.00
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (USA)
Film ve 3D
Pokud není uvedeno jinak, je film přístupný
bez omezení.
Více na www.trest.cz/kino-maj/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Třebíčský klášter
PhDr. Rudolf Fišer, CSc.

15. ledna v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči
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Přichází Comenia Script

Přesně před rokem, v prosinci 2012, povolilo Ministerstvo školství po dvouletém testování používat nové písmo Comenia Script.
Školy tak dostaly alternativu k běžně užívané psací abecedě. Podle zprávy ministerstva
písmo děti baví a vyhovuje levákům a dysgrafikům. Psací písmo Comenia Script, které vytvořila Radana Lencová, je podobné
tiskacímu, má výrazně jednodušší tvary a je
nespojité. Žáci tak píšou každé písmenko
zvlášť a rovnou i s diakritikou. Po roce ho

současným psacím písmem. S výsledky pokusu je velmi spokojen nejen on, ale i žák.
Písmo proto chceme používat na základ-

Ukázka písma Comenia Script.

ní škole praktické,“ uvedla pro TL ředitelka ZŠ v Hradecké ulici Miluše Remešová.
Další školou, která nové písmo zkouší, je
ZŠ v Krahulčí. „Rozhodli jsme se tento typ
písma nabídnout formou nepovinného kurzu žákům čtvrté třídy a ověřit si tím, s jakými výsledky se u nich setkáme. Vedla nás
k tomu zkušenost se zhoršující se čitelností
písma dětí vyšších ročníků,“ říká ředitelka
školy Naďa Vokřínková a dodává, „pro děti je to zajímavá změna. V tomto věku často
s písmem samy experimentují. My jim tak
zprostředkujeme novou dovednost, která se
jim zcela jistě v životě neztratí.“
Jak se nakonec písmo Comenia Script, které zažívá velký mediální zájem, prosadí,
ukáže čas. Oslovení pedagogové se shodli,
že jeho většímu rozšíření brání i vyšší cena
učebních pomůcek. Pamětníkům pak připomíná zmizelou dobu krasopisu, ve které výuka různých druhů písem byla zcela běžnou záležitostí.
/z/
Nadpis příspěvku napsala pro TL
písmem Comenia Script
jeho autorka Radana Lencová.

Sešit psaní Comenia Script ve 2. třídě.
podle průzkumu učí již více než 200 škol
v celé republice. S jeho částečnou výukou
začínají také dvě základní školy ve správním obvodu Telče. „Poté, co na podzim absolvoval školení pro tento typ písma učitel naší školy Jiří Kavan, začal jej používat
při výuce žáka, který má velký problém se

V krasopisu se na počátku 20. století učilo i okrouhlé písmo.

Díky kalendáři

Rok s Podjavořičanem

MÁME ŽLUTOU ŠKOLU. V Praze, ale
i jinde je to běžné. Děti si školy pojmenovávají podle výrazně barevné fasády. V Telči zatím máme „starou“ školu v Masarykově
ulici a „nové“ školy v Hradecké ulici. I když
jsou „nové“ již šedesát let, stále mezi dětmi
i rodiči toto pojmenování přetrvává. S novou fasádou na bývalém gymnáziu v Masarykově ulici se možná za čas dočkáme: Chodím (chodí) do žluté školy...
Foto: Ilona Jeníčková

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408

Díky nástěnnému kalendáři můžete celý rok 2014 prožít s lidovými zvyky na Horácku v podání souboru Podjavořičan. V srpnu, pro který je tento snímek, by mělo být hezky a na louce
na Starém Městě by se měla sklízet otava. Bude to tak? Kalendář, který pro soubor nafotografoval Martin Čáp, je v nabídce IS radnice a v Knihkupectví Šilhavý na nám. Zachariáše z Hradce.
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