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Rozhovor se starostou města

R. Fabeš prozradil o „Telči 2014“ skoro vše
Na počátku nového roku poskytl starosta
města Roman Fabeš Telčským listům velký rozhovor. Pokud si ho pozorně přečtete, dáte za pravdu titulku. Dozvíte se v něm
o Telči v nadcházejícím roce prakticky vše.
To dobré i to méně příjemné.
O událostech ve městě z pohledu starosty pravidelně na stránkách TL informujete. Na počátku února se tak již za loňským rokem nebudeme ohlížet. Co
zásadního, podle Vás, čeká město letos?
Jak už jsem v jednom z předchozích čísel
napsal, je letos poslední šance na čerpání evropských peněz v tomto plánovacím
období. A městu se ještě v poslední výzvě
podařilo uspět s několika projekty. V nej-

bližší době by měl být vybrán dodavatel
a zahájeny práce na zpřístupnění části podzemí. Hlavní část se bude týkat sklepů pod
ZUŠkou a vedlejší budovy úřadu. Snad to
bude v létě pro obyvatele i návštěvníky
Telče příjemné překvapení. Na jaře se začne
pracovat na autobusovém zálivu mezi školami na Hradecké. To je stavba důležitá
hlavně z pohledu bezpečnosti školáků. Budova ZŠ Masarykova má nový kabát, ale
stále velký problém uvnitř. Kromě dokončení rekonstrukce sociálek v přízemí, která už probíhá, dojde i na kompletní rekonstrukci učeben a sociálek i ve třetím patře.
A konečně poslední „evropský projekt“ –
ten zajistí pro MŠ Komenského nové dět-

ské hřiště, ale vznikne zde i relaxační zóna pro seniory a nová parkoviště. A abych
nezapomněl, nové dětské hřiště vyroste
i na Radkovské. A v této ulici bude vybudována i nová kanalizace. Nejsložitější akcí ale bude celková rekonstrukce ulice 9.
května. O té píši na jiném místě. Sečteno
a podtrženo, město bude realizovat projekty za cca 70 milionů Kč s dotací zhruba 47
milionů Kč. Chceme ale připravovat i akce
pro další období. Tou stěžejní je nový domov důchodců.
Čeká nás ale také spousta kulturních, sportovních a společenských akcí. A samozřejmě také podzimní komunální volby.
(dokončení na str. 3)

Dnes představujeme na str. 13

Markvartice

Rekordní Tříkrálová sbírka. Koledníci byli i na radnici. Více čtěte na str. 3

Foto: Ilona Jeníčková

V modro-zlatém děleném štítě jsou v horní
části dvě stříbrná rozložená křídla, v dolní
položený červený paroh.

Z jednání rady města
77. schůze - 18. prosince
-- RM schválila cenovou přílohu pro rok
2014 ke smlouvě o zajištění provozu
sběrného dvora ve městě Telči.
-- RM schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.č. 3723/5 o výměře cca
11 m2 v k.ú. Telč.
-- RM schválila udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy od 1. 1. 2014
na poliklinice v Masarykově ulici se
společností GYNTELC, s.r.o.
-- RM schválila použití rezervního fondu
ZŠ Masarykova na pořízení kamerového systému.

78. schůze - 8. ledna
-- RM schválila podání žádosti „Bezbariérové úpravy chodníku podél II/406 – II.
etapa (ul. Na Hrázi, 9. května, Dačická
a Hradecká)“ do dotačního programu
Státního fondu dopravní infrastruktury.
-- RM schválila výroční zprávu za rok
2013 v souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jak to bude?

Blíží se Akce 9. května. Určitě událost roku
Kompletní rekonstrukce ulice 9. května včetně výstavby dvou kruhových objezdů bude
bezesporu nejnáročnější investiční akce letošního roku. Z pohledu dopravy to bude
hodně složité. Takže je snahou všech realizovat ji v co nejkratším termínu. Proto by měly,
pokud počasí dovolí, firmy Strabag a Syner
s VHS Bohemia zahájit práce už začátkem
března. Tedy v době, kdy ještě intenzita dopravy ve městě není tak vysoká jako v turistické sezoně. Postup prací by měl být následující. V první fázi bude uzavřen průjezd
z ulice Na Hrázi do ulic Hradecká a 9. května s tím, že 9. května bude zcela uzavřena
až po odbočku do ulice Komenského. V uzavřené části dojde k odtěžení kufru, položení
inženýrských sítí a podkladových vrstev pod

jet uzavřené úseky pak bude cesta kolem
židovského hřbitova. Současně se rozeběhnou i práce na druhém kruhovém objezdu.
Zde bude pro projetí staveništěm vybudována provizorní komunikace. Pokud bude
vše probíhat bez komplikací, mohly by být
ulice i oba kruhové objezdy průjezdné koncem září. To by měly probíhat už jen práce na chodnících. Samozřejmě, že celá akce přinese řadu dopravních omezení. Ulice
9. května bude zcela uzavřena a z okolních ulic Hradecká, Na Hrázi, Komenského a Křížova se na určitou dobu stanou slepé
ulice. Pokud to jen trochu půjde a dovolí to
zabezpečení stavby, bude pro obyvatele ulice
9. května zachována částečná dopravní obslužnost. Pro část města „za rybníky“ bude

Všechna usnesení RM v úplném znění
naleznete na www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.

Konzultační den
rady města
středa 19. 2. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

Po uzávěrce ● Po uzávěrce ● Po uzávěrce

Nabídka volných bytů
V Domě s pečovatelskou službou
Špitální 611, Telč – Staré Město
● Byt č. 10 (1+0) v 1. podlaží, celková plocha: 42,45 m2, nájemné celkem: 1.184,-Kč
● Byt č. 20 (1+0) ve 2. podlaží, celková plocha: 42,58 m2 , nájemné celkem: 1.217,-Kč
V bytovém domě U Háje 626,
Telč - Staré Město
● Byt č. 13 (2+kk) ve 4. podlaží,
celková plocha: 62,58 m2, nájemné celkem:
4.897,- Kč (bez záloh za el. energii a plyn)
Termín pro přijetí žádostí na všechny
uvedené byty je  do 17. února 2014
Oficiální oznámení na úřední desce a na internetových stránkách města www.telc.eu.
Bližší informace: odbor rozvoje a územního
plánování – J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.
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První kruhový objezd vyroste na této nebezpečné křižovatce. Pro pamětníky U Hauzarů.                                    
Foto: Ilona Jeníčková

vozovku. Objízdná trasa pro místní dopravu
bude v této fázi stavby vedena Komenského ulicí. Koncem června by měl být dokončen první kruhový objezd a byl by možný
průjezd z ulice Hradecká do ulice Na Hrázi. Zhruba v půli dubna bude úplně uzavřen
i zbytek ulice 9. Května a i zde se rozběhnou práce na inženýrských sítích a povrchu
vozovky. To bude nejsložitější dopravní
komplikace, protože jedinou možností ob-

ale na půl roku jedinou spojnicí se zbytkem
města silnice kolem židovského hřbitova.
Proto už nyní prosím o maximální pochopení a vzájemnou toleranci. Bude to bezpochyby nejnáročnější část rekonstrukce průtahu
města a snad i na dlouhou dobu i poslední.
Upřesňující informace dostanou obyvatelé ulice na pracovním setkání v únoru, aktuální informace pak budou na webu města
a v Telčských listech.
Roman Fabeš

Nezaměstnanost v prosinci

Zázrak se nestal
Dalo se to čekat, zázrak se nestal, píší analytici trhu práce po zveřejnění údajů o nezaměstnanosti za prosinec 2013. V důsledku
útlumu sezónních prací stoupla nezaměstnanost proti listopadu jak v republice 8,2%
(7,7%), tak v Kraji Vysočina 8,1% (7,1%).
Správní obvod Telče, ve kterém je zemědělství stále nezanedbatelným zaměstnavatelem, byl na tom s nárůstem nezaměstnanosti ještě hůře. Nezaměstnanost zde v prosinci

vzrostla na 9,3% z listopadových 7,4%. Pod
pětiprocentní hranicí je již jen 6 obcí (Dolní Vilímeč, Jindřichovice, Sedlejov, Sedlatice, Urbanov a Zvolenovice). Naopak hrozivou 15% hranici překonaly vedle Vanova
a Lhotky také Horní Myslová, Olšany, Olší, Vanůvek, Vápovice a Volevčice. O jedno
procento vzrostla nezaměstnanost i v Telči
samé. Na konci roku zde bylo bez práce 344
obyvatel (9,2%)!
Zdroj: Statistiky ÚP

Dokončení ze str. 1

R. Fabeš prozradil o „Telči 2014“...
Nezapomněl jste na zimní stadion? Před
časem jste naznačil slibný obrat v této
záležitosti. Platí tahle zpráva stále?
Ano, to stále platí. Na novém zimáku stále
pracujeme. Nyní se upřesňují s projektanty technické detaily projektu a samozřejmě
s tím související odhad finančních nákladů. A současně se pracuje na doladění dokumentace pro vypsání koncesního řízení.
Je to trochu jiný typ řízení, zde se soutěží
jak stavba stadionu, tak i jeho provozování. Doufám, že se podaří vše zvládnout tak,
aby tyto dokumenty mohli zastupitelé projednat na zasedání začátkem března. Mimo
to jednáme s hokejovým svazem o podpoře našeho projektu a také čekáme na výsledek dotačního řízení na Ministerstvu školství. Ale tam se prý začnou žádosti řešit až
s příchodem nového ministra…
Prozradíte, jak by mělo nové sportoviště
vypadat a kde by mělo stát?
To si myslím Telčané vědí. Ale rád připomenu. Nový areál bude stát vedle fotbalového stadionu. A kromě nové kryté ledové
plochy s nejmodernější mrazicí technologií a tím samozřejmě i s výrazně nižšími
provozními náklady a delší dobou provozu
vyřeší i další problém. A tím je katastrofální stav šaten pro fotbal, volejbal a další sporty v tomto areálu. A jako poslední
etapa by zde měla vzniknout i nová hřiště
– jedno multifunkční s umělým povrchem,
dvě antuková pro volejbal a jedno pískové
pro beachvolejbal.
Jste optimista ohledně první etapy zásadní přestavby Panského dvora (školního statku), o které jsme v TL nedávno
informovali?
Zdá se, že kromě dotažení administrativních záležitostí snad již nic nestojí v cestě nájemci Panského dvora k zahájení první etapy. A tou je rekonstrukce stávajícího
dvora areálu. Z vlastní zkušenosti s projekty ale víme, že administrativa je mnohdy složitější než realizace vlastní stavby.
Stále však dle informací od nájemce platí,
že stavební práce by měly být na jaře zahájeny. A že na jaře 2015 se budete moci
projít expozicí „telčského podzámčí“, vyzkoušet si své dovednosti třeba na horolezecké stěně anebo navštívit koncert či projekci letního kina.

Určitě nepříjemná otázka. Co zaměstnanost ve městě? Jak si stojí projekt Energetického centra v Rovných polích?
Míra nezaměstnanosti je určitě náš největší problém. Teď v zimě jsme díky útlumu sezónních prací na 9 %. Proto si vážím činnosti místních firem a podnikatelů
a jejich snahy udržet nebo i vytvořit pracovní místa.
A pokud jde o Technologické centrum,
tam doposud nic nového není. Energoklastr Vysočina aktuálně dokončuje výstavbu
technologického centra v Jihlavě a Telč se
nyní neřeší. V mezidobí se mluvilo o úpravách projektu bez bioplynky, o umístění laboratoří vedle nynějších budov Akademie
věd a podobně. Ale nic konkrétnějšího zatím nevím.
Na kterou kulturní akci se v letošním roce těšíte nejvíce?
Tak to je fakt těžké. Bude toho zase spousta. Já jsem moc zvědav na letošní Veteránskou revue, tu by měla letos podpořit
agentura Czechturismus a měla by to být
třídenní akce. A hlavně jsem zvědav na novou expozici v již zmiňovaném podzemí.
A Vaše osobní přání do nového roku jako starosty a jako Romana Fabeše?
Přání starosty jsem říkal při novoročním proslovu na náměstí – aby vydržela
ve městě ta dosavadní atmosféra spolupráce, byli jsme k sobě slušní a ohleduplní
a dokázali se na sebe usmívat.
A osobní přání? Jedno velké přání mám
a snad se mi i splní. Ale to si fakt nechám
pro sebe. I když, oni už ho mnozí stejně
znají…
Na závěr odlehčeně. Potvrďte pověst
bývalého aktivního fotbalisty a příznivce tohoto sportu. Kdo se letos stane mistrem světa?
Brazilci hrají doma, Španělé v poslední době vyhráli, co se dalo. Ale největší výkonnostní skok udělali se svým mladým týmem
Němci. Takže to zkusím takto: 1. Německo,
2. Brazílie, 3. Španělsko.
TL:
Tip na mistrovství světa zkontrolujeme
se čtenáři 13. července, ulici 9. května
na konci září. Přejeme Vám tutovku. Děkuji za rozhovor.                                     /z/

Po uzávěrce
Bývalý starosta Telče, senátor Miloš Vystrčil, byl v sobotu 18. ledna zvolen na volebním kongresu Občanské demokratické strany v Olomouci jedním ze čtyř místopředsedů strany.

Rekordní
Tříkrálová sbírka
„Při letošní sbírce v Telči koledovalo 17
skupinek Tří králů, které vytvořily aktivní
rodiny z Telče, Studnic a Žatce. Díky štědrosti navštívených domácností a další dárců
letos vybraly rekordních 183 425 Kč,“ sdělil TL hlavní organizátor sbírky Jaroslav Kadlec. Přitom požádal, abychom všem dárcům a koledníkům jeho jménem poděkovali.
Telč
Mrákotín
Mysliboř
Sedlejov
Urbanov
Řásná
Radkov
Černíč
Žatec
Ořechov
Nevcehle
Olší
Dobrá Voda
Zadní Vydří
Lhotka
Řídelov
Myslůvka
Studnice
Mysletice
Krahulčí
Borovná
Volevčice
Strachoňovice
Dyjička
Stranná
Dyjice
Slaviboř
Dolní Dvorce
Celkem

83 391
14 274
8 100
7 956
6 600
5 949
5 416
4 573
4 117
3 680
3 550
3 409
3246
3 000
2 947
2 590
2 470
2 392
2 325
2 010
1 930
1 834
1 600
1 583
1 553
1 240
974
726
183 425

Úřad odpověděl
na všechny dotazy
Jak informujeme na jiném místě, rada města
schválila na první schůzi v novém roce výroční zprávu za rok 2013, jejíž zpracování
ukládá tajemníkovi MěÚ Pavlu Soukopovi zákon o svobodném přístupu k informacím. Vyplývá z ní, že v minulém roce bylo
na telčskou radnici doručeno 6 žádostí o poskytnutí informací podle zmíněného zákona. Všem žadatelům bylo ve stanovené lhůtě odpovězeno. Městský úřad také žádnou
žádost neodložil a za nedodržení zákona mu
nebyla uložena žádná sankce. Celá výroční
zpráva je na www stránkách města.
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Waidhofen má
nového starostu
Poté, co na počátku prosince minulého roku překvapivě rezignoval na post starosty
Waidhofenu an der Thaya Kurt Strohmayer-Dangl, volili 16. prosince zastupitelé partnerského města nového starostu. Stal se jím
44 letý Robert Altschach (ÖVP). Pro jeho zvolení hlasovalo 20 z 28 členů tamního zastupitelstva. Místostarostou zůstává
Mag. Thomas Lebersorger (ÖVP).

R. Altschach:
Kontakty s Telčí
chci rozvíjet
Jak informujeme na jiném místě, má partnerský Waidhofen an der Thaya od 16. prosince nového starostu. O tom, jaký význam
přisuzuje Robert Altschach partnerství
s Telčí, svědčí i to, že téměř bezprostředně
po svém zvolení velmi ochotně odpověděl
TL na následující otázky:
Pane starosto, mohl byste se čtenářům
krátce představit?
Narodil jsem se 10. května 1969 ve Waidhofenu/Thaya. Navštěvoval jsem zde základní školu a pokračoval na Spolkové obchodní škole. Po absolvování základní vojenské
služby jsem nastoupil ke Spolkové finanční
správě. V tomto oboru jsem se dále vzdělával ve Vídni. V roce 1997 jsem získal místo obchodního vedoucího Obvodního spolku pro odpadové hospodářství. Tuto pozici
budu zastávat i nadále. Žiji v partnerském
svazku a mám dvě nevlastní dcery.
Ve funkci starosty nejste ještě ani měsíc.
Přesto. Co čeká Waidhofen v roce 2014?
Stěžejní je pro nás vybudování protipovodňových opatření a realizace důležitých
projektů kanalizace a vodovodu. Jedná se
o zásadní rozšíření a modernizaci veřejné
infrastruktury.
Váš vztah k Telči, k partnerství našich
měst?
Telč samozřejmě znám a několikrát jsem
ji navštívil. Určitě chci udržovat, a hlavně
rozvíjet, naše vztahy a vzájemnou spolupráci. Věřím, že se při společných aktivitách
co nejdříve setkáme. Využiji této příležitosti k přání našim přátelům v Telči všeho dobrého, hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
TJ Sokol Telč

Tradiční dětský karneval
Neděle 23. února od 14.30 hod
v sokolovně
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Peníze na opravu památek.
Těch, co nejsou v MPR a MPZ
Výzva k podání žádostí do dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Ministerstvo kultury ČR připravilo opět pro rok 2014 dotační program
„Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v tomto
programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,
které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Aktuální uzávěrka
příjmu žádostí je 28. 2. 2014. Výše kvóty (dotace) pro celé území obce s rozšířenou působností Telč je 682 000 Kč. Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být

vlastník kulturní památky, která se nachází ve správním území obce s rozšířenou
působností Telč. Žádost mohou vlastníci památek předkládat v termínu do 28. 2.
2014 na Městský úřad Telč (odbor rozvoje a územního plánování), nám. Zachariáše
z Hradce 10, 588 56 Telč. Kontaktní osoby:
Vladimír Švec (vladimir.svec@telc.eu,
567 112 421), Ing. arch. Ivana Krejčová (ivana.krejcova@telc.eu, 567 112 426).
Obecné podmínky vydané Ministerstvem
kultury ČR, formulář žádosti a požadované přílohy jsou ke stažení na www.telc.
eu (dokumenty odboru rozvoje a územního plánování/památková péče) nebo k vyzvednutí na MěÚ Telč u výše uvedených
kontaktních osob.
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Střecha kostela v Urbanově byla vloni opravena i díky příspěvku z výše uvedeného
dotačního programu.                                                                             Foto: OÚ Urbanov

Památkáři budou vzdělávat řemeslníky
V polovině února zahájí telčské pracoviště Národního památkového ústavu pilotní ověření nově vzniklých vzdělávacích
kurzů v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb. Kurzy jsou koncipovány
jako další vzdělávání rozvíjející znalosti
pracovníků v činnostech, které ještě nemají charakter restaurování, ale přesahují rozsah obecné kvalifikace řemeslníka.
Které profese budou památkáři konkrétně vzdělávat? Vedle kurzu Příprava a realizace památkové obnovy, který je ur-

čen vlastníkům památkových objektů
a projektantům, počítají s kurzy pro zedníky, štukatéry, kameníky, malíře-natěrače, truhláře, tesaře, kováře, pokrývače a klempíře. Každý kurz bude mít 100
hodin výuky, rozprostřené do celého roku. U těch řemeslných z toho bude 32 hodin teorie a zbytek praktická výuka na památkových objektech v regionu. Podrobné
informace o zahájení kurzů, jejich obsahu a podmínkách účasti najdou zájemci
na www.obnovakulturnihodedictvi.cz.
Podle TZ

Policie ČR Telč informuje
Nalezla telefon. Nechala si ho!
V neděli 15. prosince nalezla dvaatřicetiletá žena na zimním stadionu v Telči mobilní
telefon. Nalezený telefon si nechala a neoprávněně si ho přisvojila. Poté ho dala svému o čtyři roky mladšímu příteli. Ten věděl, že telefon ženě nepatří. Policistům se
podařilo oba pachatele vypátrat a telefon
následně předat jeho majiteli. Muž i žena
se dopustili přestupku proti majetku.

Havárie na ledě

Ve čtvrtek 19. prosince havaroval po sedmé hodině ráno mezi Krasonicemi a Želetavou řidič nákladního vozidla, které při
vyhýbání dostalo na zledovatělém povrchu
smyk. Ke zranění osob při nehodě nedošlo.
Dechovou zkouškou policisté požití alkoholu u řidiče vyloučili. Škodu na nákladním vozidle vyčíslili na 150 tisíc korun,
další vznikla na poškozeném plotě.

Krádež jízdního kola

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil
z domu v Radkovské ulici v době od 17.
prosince do 21. prosince jízdní kolo značky Nevada v hodnotě jedenáct tisíc korun.

Narazila autem do sloupu

V pátek 27. prosince havarovala v ulici
Na Posvátné řidička Škody Favorit. Vyjela
mimo komunikaci, kde narazila do sloupu
veřejného osvětlení. Po nehodě ji na místě ošetřila zdravotnická záchranná služba.
Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku, při které požití alkoholu vyloučili.
Škoda na vozidle je cca 10 tis. Kč, na poškozeném sloupu cca 20 tis. Kč.

Jihlavskou jel jako Niki Lauda

V pátek 10. ledna v dopoledních hodinách
kontrolovali policisté v Jihlavské ulici dodržování pravidel silničního provozu, vč.
nejvyšší povolené rychlosti jízdy. Přitom
odhalili řidiče, který jel se Škodou Felicia
v úseku s max. rychlostí 50 km/h rychlostí
99 km/h! Šestadvacetiletý řidič se dopustil
závažného dopravního přestupku.

Vloupání. Již i v Květinové ulici!

Policisté pátrají po pachateli, který se 9.
ledna večer vloupal v ulici Květinová
do rodinného domu, ve kterém odcizil kabelku s finanční hotovostí, osobními doklady, platební kartou ad. Pachatele při
krádeži vyrušili majitelé domu, přesto se
mu podařilo z domu utéci oknem s odcizenými věcmi. Krádeží způsobil škodu přes
jedenáct tisíc korun.

Opilec v Hradecké ulici

Ve středu 1. ledna vyjela policejní hlídka
po čtvrté hodině odpoledne k pětapadesá-

tiletému muži, který ležel opilý u silnice
v Hradecké ulici. Při dechové zkoušce mu
naměřili 2,52 promile alkoholu. Vzhledem k ohrožení, které mu bezprostředně u silnice hrozilo, ho zajistili a převezli
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Policisté pomáhali seniorce

V sobotu 4. ledna přijali policisté po jedné
hodině v noci na tísňové lince 158 oznámení od ženy, která uvedla, že slyší z bytu
sousedky volání o pomoc. K domu v Telči okamžitě vyjela policejní hlídka, která přivolala také hasiče a zdravotnickou
záchrannou službu. Po příjezdu nalezli
za dveřmi bytu ležet jeho dvaaosmdesátiletou obyvatelku, která upadla a poté již
nemohla vstát. ZZS následně seniorku převezla do jihlavské nemocnice.

Zloději dříví dopadeni

Policejní komisař zahájil trestní stíhání
dvou mužů ve věku dvaačtyřiceti a šedesáti let. Oba byli obviněni ze spáchání přečinu krádeže. V době od poloviny dubna
do začátku června vytěžili z lesa v katastru Olšan téměř čtyři desítky stromů v hodnotě přibližně osmdesát tisíc korun. Dřevo
pachatelé odvezli a zpracovali. Když majitel krádež zjistil, oznámil případ na policii,
které se podařilo pachatele vypátrat.

Na silnicích to autům klouže

V pondělí 6. ledna došlo mezi Zvolenovicemi a Dolní Vilímčí k dopravní nehodě, při které se zranili čtyři lidé. Na namrzlém povrchu silnice dostal řidič VW
Caddy zřejmě smyk, přejel do protisměru, kde došlo k čelnímu střetu s protijedoucím Renaultem Kangoo. Při nehodě
se zranili oba řidiči a jejich spolujedoucí.
Na automobilech vznikla škoda přibližně
devadesát tisíc korun. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidičů požití alkoholu vyloučili.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Vojenství
ve středověku
Mgr. Pavel Macků

12. února v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

Podnikáte? Nakládáte správně s odpady?
Odpady jsou součástí našeho každodenního života. Vznikají při běžném životě člověka nebo také z výdělečné činnosti. A právě původ odpadu je velmi důležitý
pro posouzení, jak s odpadem naložit.
V případě, že odpad vznikne při běžném
životě člověka, je za původce odpadu považována obec. Občan má zákonem danou
povinnost odpad třídit a ukládat na místa
určená obcí. K tomu slouží barevné kontejnery na plasty, sklo a papír nebo popelnice na směsný komunální odpad. Pro
odkládání nebezpečného odpadu je občanům Telče k dispozici Sběrný dvůr provozovaný společností .A.S.A. Dačice, s.r.o.,
v ulici Za Stínadly.
Výše uvedené ale neplatí v případě, že
odpad vznikne z výdělečné činnosti. Původcem odpadu je pak subjekt vykonávající činnost, při které odpad vznikl. Odstranění směsného komunálního odpadu
a tříděných složek odpadu (plasty, sklo,
papír) je možné řešit uzavřením písemné
smlouvy s Městem Telč a využít tak systému zavedeného obcí (kontaktní osobou
je Ing. Věra Marečková, tel. 567 112 422)
nebo uzavřením smlouvy s oprávněnou
osobou, např. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Pokud vznikají původci také nebezpečné odpady, je nutné předávat
je osobám oprávněným k jejich převzetí.
Seznam oprávněných osob v Kraji Vysočina naleznete na http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/. Povinnosti původců
odpadu specifikuje § 16 zákona 185/2001
Sb., o odpadech ve znění pozdějších právních předpisů. Za nedodržení povinností původce odpadu hrozí sankce ze strany
České inspekce životního prostředí nebo
Odboru životního prostředí MěÚ Telč až
do výše 1 000 000 Kč.
Věra Mikešová, odbor životního prostředí

Hasičské zprávy
Jednotka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč,
vyjížděla v období od 10. prosince 2013
do 17. ledna 2014 k pětadvaceti událostem.
Nejvíce bylo opět technických zásahů. Dvanáctkrát hasiči odstraňovali stromy a větve
ze silniční komunikace, které neunesly tíhu
námrazy a ohrožovaly bezpečnost provozu.
Zasahovali také u čtyř dopravních nehod
- u Brandlína, v Telči v ulici Na Posvátné,
u Svojkovic a mezi Vystrčenovicemi a Dolní Vilímčí. Ve Studené zasahovali hasiči při
požáru garáže a v Řásné při požáru komína.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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Eva Švecová:

Palata pomáhá zrakově postiženým.
Mám štěstí, že jsem u toho

V březnu minulého roku jsme v TL psali
o úspěšném vystoupení seniorek z telčského Klubu důchodců v Domově pro osoby se
zrakovým postižením v Praze. Domov Palata si tehdy připomínal 120 let své existence. K tématu jsme se vrátili z několika
důvodů. Palata nás zaujala svou obdivuhodnou historií, rozsáhlou rekonstrukcí
areálu, moderními trendy v práci se zdravotně postiženými. A v neposlední řadě
i tím, že manažerkou a zástupkyní ředitele
je telčská rodačka, absolventka gymnázia,
Mgr. Eva Švecová, která o tom všem umí
zasvěceně a se zaujetím vyprávět.

movem nevidomých. U zrodu většiny
ústavů pro nevidomé v Čechách stály rodiny Klárů. Hlavním iniciátorem vzniku Palaty byl Rudolf Maria Klár.
Její vznik je spojen s výročím čtyřicetiletého panování císaře Františka Josefa. Realizace myšlenek představitelů Klárova slepeckého ústavu pro staré a práce neschopné
slepce se ujala Česká spořitelna. Ústav s názvem Francisco-Josephinum byl slavnostně
otevřen v roce 1893. Život na Palatě je v historických dokumentech charakterizován jako rodinný, napolo světský, napolo klášterní. V dnešní době Palata poskytuje celoroční

Eva Švecová moderuje loňské vystoupení telčského Klubu důchodců v Palatě.

Foto: Archiv Palata

Jak se na Palatě vzpomíná na telčské vystoupení?
Dodnes vzpomínáme na radost, veselí
a skvělou náladu, kterou senioři z Telče přivezli. Jejich životní optimismus, písničky, tanec vyloudily úsměv i u těch, kteří se spíš
mračí. Naši klienti pak byli pozváni do Telče. Zářijová návštěva bylo pro nás opět zážitkem. S průvodkyní dr. Melmukovou jsme
si prohlédli město a v klubu při bohatém občerstvení jsme si zazpívali horácké písničky.
Do Prahy jsme vrátili až ve večerních hodinách. Ještě jednou děkuji za skvělou organizaci a doufám, že se znovu setkáme v Praze
na druhém ročníku akce „Když Palata tančí“.
Představte, prosím, stručně čtenářům
Palatu.
Je výjimečné, že po dlouhých 120 let si
PALATA udržela svoje poslání – být dostr. 6

pobytovou sociální službu pro zrakově postižené seniory v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Péče je zaměřena
na výuku prostorové orientace a sebeobsluhy, sociální a psychologické poradenství, rehabilitační, ošetřovatelskou, logopedickou
péči a ergoterapii (léčba prací, pozn. red.).
Které období bylo nejsložitější?
Určitě ve 2. světové válce, kdy obyvatelé
Domova byli vyhnáni Němci a museli se
vystěhovat a pobývat v letních ubikacích
Klárova ústavu v Krči, kde se o ně obětavě
staraly sestry dominikánky v čele se sestrou
představenou Fulgencií Nehybovou, která
unavená a vysílená péčí o své svěřence zemřela v pouhých čtyřiceti letech. Díky vyčerpávajícímu jednání ředitele dr. Urbance
s představiteli protektorátu byla Palata zachráněna a po válce se mohli klienti vrátit.

K 120. výročí ústavu byla vydána působivá publikace Lidé z Palaty. Přečetla
jsem ji se zaujetím- třicet zajímavých lidí - třicet zajímavých příběhů...
„Lidé z Palaty“ je již druhou knihou (první je „Příběh Palaty“), kterou Palata vydala
ke svému výročí. Jejich autorem je Milan
Zeman, který obětavě shání po různých archivech dokumenty o vzniku a životě Palaty. Kniha „Lidé z Palaty“ obsahuje 30
zajímavých příběhů lidí, kteří v Domově pracovali nebo ještě pracují a zanechali zde významnou stopu. Zaznamenává jak
historické osobnosti, tak současníky.
Největším přínosem pro Palatu, dle mého
názoru, byla obětavá práce sester dominikánek nebo šedých sester řádu sv. Františka. S některými jsem se osobně setkala. Jejich vyprávění o životě na Palatě bylo pro
mě ohromným přínosem.
Mezi osobnosti, které pracovaly či pracují s velkým nasazením, vybral autor
i Vás. Co Vás vlastně přivedlo k zájmu
o práci se zrakově postiženými lidmi?
Na Palatu mě přivedla náhoda. Zúčastnila
jsem se konkursu na vychovatelku do SOS
vesniček. V porotě seděla i ředitelka Palaty a nabídla mi práci na pozici vedoucí
sociálního úseku. Dnes jsem už na Palatě
15 let. Udělala jsem si kurzy pro práci se
zrakově postiženými, naučila se Braillovo
písmo a dnes sama školím nejen své spolupracovníky v komunikaci a průvodcovství zrakově postižených. V současné době
pracuji jako zástupce ředitele a manažerka
kvality sociálních služeb.
Po maturitě na telčském gymnáziu jste
vystudovala na FF UP v Olomouci obor
sociologie-andragogika. První pojem je
obecně známý, druhý už méně. Můžete
jej vysvětlit?
Je to věda o výchově a vzdělávání dospělých. Připravuje specialisty pro práci v oblasti vzdělávání dospělých. Já jsem
se zaměřila na sociální práci a jsem velmi
šťastná, že jsem zvolila dobře.
Řídit ústav se stovkou zaměstnanců,
starat se o 133 klientů je určitě náročná
práce. Co Vás na této práci těší, co Vám
přináší? A naopak, s jakými problémy
se setkáváte?
Palata je pro mě místem setkání s mnoha
zajímavými lidmi a jejich životními příběhy. Je to místo, kde se stále učím. S ob(pokračování na str. 7)

Dokončení z předchozí strany

Svatby 2013

Palata pomáhá... Neženíme a nevdáváme se
libou říkám, že mě každý den něco překvapí. Palata pro mě znamená práci, která
mě naplňuje a mám ji ráda. Naučila jsem
se pokoře, pochopila jsem, čeho si mám
vážit. A problémy? Běžné jako všude jinde, kde se pracuje s lidmi. Řeším s klienty i zaměstnanci jejich každodenní radosti a starosti a těší mě, když spolu s týmem
pracovníků zvládneme i zdánlivě neřešitelné situace.
Jak se změnila Palata za 120 let své existence? Nebo jinak: Jak žije dnešní klient v porovnání s klientem zhruba před
100 lety v době zakladatelů z generace
Klárů?
Dnešní klienti mají k dispozici řadu moderních pomůcek. Jsou to česky mluvící
hodinky, hmatové hodinky, indikátor hladiny, ale i větší pomůcky, např. čtecí televizní lupy, počítač s hlasovým výstupem
a braillským řádkem atd. Klienti mohou
využívat nabídky kulturních a společenských programů, společných návštěv divadel, koncertů, různých výletů. Jsem ráda,
že se na nich setkávám s lidmi, kteří nám
ochotně vycházejí vstříc. V tomto směru
se přístup společnosti ke zdravotně postiženým velmi změnil.
V této souvislosti se nabízí i otázka sponzorování…
Jsme rádi za každý finanční sponzorský
dar. Ale vše není jen o penězích. Velmi
si ceníme spolupráce řady umělců, kteří
sponzorsky nebo jako dobrovolníci uspořádají koncert, přednášku nebo si jen vyprávějí s klienty o životě. Mezi naše dlouholeté přátele patří Alfréd Strejček, Jitka
Molavcová, Hudba hradní stráže, Babouci,
studenti a profesoři z hudební konzervatoře Jana Deyla, Petr Salava z Amfory, zpěváci ze Státní opery a řada dalších.
Na závěr budu i trochu osobní. Jak se žije rodačce z Telče v Praze?
V Praze se mi líbí a jsem zde spokojená.
Bydlím s přítelem na okraji města a do přírody, na kolo, ale i do centra to nemáme
daleko. Na Praze oceňuji možnosti výběru
kultury, ráda chodím do divadel, na koncerty, výstavy...
Na Telč nezapomínám. Sleduji na internetu,
co se v Telči děje, čtu Telčské listy a zbytek se dozvím při setkání s rodinou či přáteli. Telč navštěvuji ráda a je pro mě velmi
důležité, že mohu domů, do Telče, kdykoliv
přijet a setkat se všemi, kteří jsou mi blízcí.
Děkuji za rozhovor a za redakci TL
přeji v novém roce hodně sil
a spokojené klienty. M. Horáková

V Česku přibývá lidí, kteří spolu žijí bez
svatby a mají třeba i rodinu. Za poslední
půlstoletí se počet takových „manželství bez
sňatku“ zvedl pětkrát. Nyní je jich už přes
238 tisíc. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Tento trend potvrzují i údaje z telčské matriky. Zatímco před
deseti lety, v roce 2003, zde bylo uzavřeno
154 manželství, vloni již jen 103. I tak je to
počet svateb, který vykazují v současné době daleko větší města. Telč je tak stále centrem „svatební turistiky“ v regionu. Dokazuje to jak počet novomanželů - cizinců, tak
počet míst, které si novomanželé pro svatbu
volí. „Před oddávající u nás vloni předstoupilo 6 cizích státních příslušníků. Nejvzdálenější byly nevěsty z Korejské republiky

a Tchajvanu,“ uvedla pro TL matrikářka
Renata Koníčková. Druhá matrikářka Marie Němečková pak vypočítala místa obřadů: „Vedle tradičních na radnici, zámku a také na hradě Roštejně byly svatby na dalších
22 místech včetně kostelů!“ Zde narůstá zájem o svatební obřad v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vloni jich zde bylo pět. Svatby
se již tradičně konaly v konviktu sv. Andělů, Univerzitním centru, na Šiškově mlýně,
ale také třeba v lese pod hradem Roštejn
či na louce u rybníka ve Strachoňovicích.
Ve svatební statistice se žádné rekordy neobjevily. 17letá a 47letá nevěsta dnes nebudí žádný údiv, stejně tak jako 22letý a 52letý
ženich. V „normě“ byl také průměrný věk
nevěst 29 roků a ženichů 32,8 roků.
/z/

Nejčastějším svatebním místem v loňském roce byl zámek a jeho zahrada.

Foto: Lucie Herbricková, Salmaluci studio

Ze společnosti
• Od listopadu loňského roku je představenou sester boromejek v Domě sv.
Antonína v Moravských Budějovicích
S.M. Daniela Jana Veselá z Telče.
Dům sv. Antonína je domov pro seniory o 80 lůžkách. Zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského.
• 25. prosince zemřel po delší nemoci Jiří Lendl, čestný předseda Českého tenisového svazu a hlavně otec legendy českého tenisu Ivana. Jiří Lendl se
narodil 16. června 1924 v Telči profesoru telčské reálky Eduardu Lendlovi (*1893) a Anně, roz. Mazalové
(*1903).

Jak vypadala orlovna?
Stále hledáme snímky jak vnějšího stavu orlovny v Jihlavské ulici, tak také fotografie z akcí, které se zde do 50. let
minulého století konaly (divadla, přednášky, nadílky). Za poskytnutí, ev. zapůjčení dokumentů děkujeme. Kontakt:
Jaroslav Kadlec [aljaka@seznam.cz]
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
10 roků

● 8. února 2004 zemřel v Telči Václav
Ondráček (*1935). Všestranně nadaný
výtvarník naučil za dobu svého pedagogického působení několik telčských generací
vnímat krásu výtvarného umění a architektury. Ilustroval řadu publikací a je autorem
velkého množství grafických prací. 30 roků doprovázel kresbami zápisy do městské
kroniky. Je autorem charakteristického záhlaví TL. V roce 1999 obdržel Cenu města.

50 roků

V únoru 1990 vyšlo první číslo Telčských listů. Současný ročník je tak již dvacátý pátý.

Navečer k lékaři?
V ordinaci MUDr. Noska je to možné
V prosincových TL jsme informovali, že ordinace praktického lékaře MUDr. Jiřího
Noska v Telči rozšíří od nového roku ordinační hodiny ve všední dny (pondělí až
čtvrtek) až do 18 hodin. Přitom zachovává
i jejich ranní začátek v 7 hodin. Po měsíci fungování této ojedinělé služby v českém
zdravotnictví jsme se MUDr. J. Noska zeptali, jak na tuto nabídku reagují pacienti.
V novém režimu ordinačních hodin funguje naše ordinace zatím krátkou dobu, takže na hodnocení je asi příliš brzy. Snad jen
první postřehy: Reakce pacientů jsou velmi
pozitivní, zvláště u těch, kteří musí za pra-

cí dojíždět mimo Telč a měli dříve při nutnosti návštěvy lékaře problémy s uvolňováním ze zaměstnání. Rozšíření ordinační
doby oceňují ale i senioři. Především ti,
kteří jsou závislí na dopravě do ordinace
na rodinných příslušnících, kteří se tak nyní nemusí uvolňovat ze zaměstnání. Rozšíření ordinační doby si samozřejmě vynutilo
i personální posílení našeho zdravotnického zařízení. Umožnilo ale také zkvalitnění a rozšíření možností objednávkového
systému, který pacientům nabízíme. Zkrácení čekací doby na ošetření na nezbytné
minimum pacienti velmi vítají.
/z/

Dostali jsme dotaz

K zubní pohotovosti
Proč v TL uveřejňujete informace o zubní pohotovosti na tak vzdálených místech,
jako byla v minulém čísle Litohoř u Mor.
Budějovic a Jemnice?
Od ledna 2013 byla zrušena centrální stomatologická pohotovost na Domě zdraví
v Jihlavě a také pohotovost na zubním oddělení telčské polikliniky. Nahradila je tzv.
rotující pohotovost. Tu drží jednotliví lékaři ve svých ordinacích v rámci celého bývalého okresu Jihlava. Obdobně je to i v ostatních spádových obvodech nemocnic v Kraji
Vysočina. Pro „rotující pohotovost“ pak vydávají nemocnice měsíční rozpisy služeb
ve svém obvodu. (Více TL 1/2013)
Stáli jsme před možností zařazovat, jako jiná regionální média, kompletní rozpis služeb stomatologické pohotovosti Nemocnice
Jihlava, nebo zpracovat výpis stomatologicstr. 8

ké pohotovosti pro daný měsíc v místech,
která jsou pro čtenáře TL z pohledu dostupnosti výhodnější. S ohledem na čtenáře
jsme zvolili druhý, náročnější, způsob. Malý příklad: Pokud je „jihlavská“ pohotovost
v Polné či ve Větrném Jeníkově, mají ji obyvatelé Knínic, případně Svojkovic vzdálenu
60(!) km. Přitom do Jemnice to mají v prvním případě pouhých 10 km, ve druhém ze
Svojkovic, ev. z Jindřichovic do Litohoře
14 km. Podobně je to třeba u „našich“ dalších obcí Klátovce a Panských Dubenek
a jejich dosažitelnosti Počátek. Nakonec
i řada čtenářů z Telče by v případě bolesti zubů zřejmě raději zamířila do Jemnice
než do Větrného Jeníkova či Polné. Naštěstí můžeme zatím také uveřejňovat i stomatologickou pohotovost v Dačicích, kde se
slouží o všech volných dnech a svátcích. /z/

● 22. února 1964 zemřel v Bratislavě Jan
Srb (*1898 Telč), absolvent telčské reálky.
Původně středoškolský učitel matematiky
se prosadil ve svém oboru na vysokých
školách. V letech 1949 až 1953 na Masarykově univerzitě v Brně, později na Komenského univerzitě v Bratislavě, kde jako
docent přednášel geometrii a deskriptivní
geometrii. V roce 1958 byl na této univerzitě jmenován profesorem. J. Srb byl významným členem Jednoty československých matematiků a fyziků (1960 - 1962
předseda). Jeho urna je uložena v rodinném hrobě na hřbitově u sv. Anny s nepřehlédnutelným náhrobkem - sochou Bolest
od akademického sochaře Martina Poláka.

160 roků

● 27. února 1854 se v Cetorazi narodil
Leandr Čech (+1911), profesor češtiny a němčiny na telčské reálce (1879 až
1894). Je považován za zakladatele (1886)
ve své době významné kulturně-společenské organizace - Národní jednoty pro jihozápadní Moravu se sídlem v Telči. Sám byl
literárně činný, pravidelně přispíval do řady novin. V roce 1894 se stal prvním ředitelem nově otevřené reálky v Novém Městě na Moravě.

Začaly další přednášky
památkářů
Třebíčský klášter, první přednáška z cyklu
„Památky kolem nás“ NPÚ Telč, nastavila
pro ty další laťku hodně vysoko. PhDr. Rudolf Fišer, historik, autor a spoluautor řady
publikací i dějepisných učebnic, zaujal posluchače nejen bohatou znalostí uvedeného
tématu, šíří svých znalostí dějin středověku,
ale i vypravěčským uměním, okořeněným
osobitým humorem. V tomto duchu zodpověděl i řadu otázek posluchačů v Univerzitním centru MU Brno. Cyklus začal velmi
úspěšně a lze se jen těšit na jeho pokračování. Tím bude 12. února přednáška o vojenství ve středověku Mgr. Pavla Macků. Koná
se tradičně v Univerzitním centru.
/h/

Nové knihy městské
knihovny
Jenom při čtení člověk pochopí, kolik toho
ještě nepřečetl.                                 Raabe

Beletrie

Berry: Královský klam; Whitton: Královna Dagmar; Cornwell: Krvavá mlha; Simons: Letní zahrada; King: Lunapark; Morell: Na hraně temnoty; French:
Na věrnosti; Geist: Nezlomený vězeň totalit; Hakl: O rodičích a dětech; Eugenides: Sebevraždy panen; Ohlsson: Sedmikrásky; Pancol: Pomalý valčík želviček;
Gillerová: Záhada zadního pokoje; Halík:
Žít s tajemstvím; Benková: Slečna nebezpečná; Furnivall: Stíny na Nilu; Slaughter: Démoni; Lanczová: Dvakrát dospělá;
Reynek: Korespondence

Naučná

Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989; Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík; Odboj a odpor proti komunistickému režimu
v Československu a střední Evropě; Oběti
okupace; Vašíček: Záhady Orientu; Müller: Slovník novější literární teorie; Flajšhans: Česká přísloví; Kuthan: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie
Jagellonců; Kudrna: Jeden ze zapomenutých mužů
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Bárta, M.: Oběti okupace. Československo 21.8. - 31.12.1968; Slinták, P.:
Venkov v českém filmu 1945-1969; Geist, Z.: Nezlomený vězeň totalit; Attwood, T.: Aspergerův syndrom; Beyer, J.:
Autismus a hra; Howlin, P.: Autismus
u dospívajících a dospělých; Bělohlávková, L.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole; Nancy J. Patrick: Rozvíjení sociálních dovedností
lidí s poruchami autistického spektra;
Dion E. Betts: Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem
Pro TL připravila Ilona Martinů

Masopust v Telči
Sobota 1. března
v režii folklorního souboru
Podjavořičan.
Opět také zabijačka!

Ještě o daru ÚSTR

Tipy telčských
knihovnic
V lednovém čísle TL jsme informovali, že
Ústav pro studium totalitních režimů, který v prosinci uspořádal v Univerzitním
centru mezinárodní konferenci o činnosti československých tajných služeb v Rakousku, věnoval oběma telčským knihovnám kolekce publikací, které vydal. Jedná
se jak o historické studie z nedávné minulosti, tak napínavé příběhy o osudech
Čechů za II. světové války, nebo v poválečné době. Na otázku TL, která z darovaných publikací si nejčastěji najde cestu
ke čtenářům nebo na kterou by rády čtenáře upozornily, odpovídají:
Lenka Zamazalová (městská knihovna)
Ráda bych zmínila publikaci Oběti okupace. Čtenáře by mohla oslovit tím, že přináší dosud nepublikovatelná fakta a okolnosti
úmrtí českých občanů v jednotlivých městech a regionech Československa od 21.
srpna do konce roku 1968. Autoři zde kromě archiválií pracovali také se vzpomínkami pozůstalých a pamětníků této doby. Text
je doplněn velkým množstvím méně známých fotografií pocházejících z veřejných
archivů i soukromých sbírek.
Andrea Fajtová (městská knihovna)
Určitě zaujme kniha Ladislava Kudrny Jeden ze zapomenutých mužů. Prostřednictvím osudů bývalého příslušníka RAF plukovníka Petra Uruby přináší průřez našimi
novodobými dějinami od 30. let 20. století
až po sametovou revoluci. V ucelené formě je prezentována problematika perzekuce bývalých příslušníků královského letectva nejen u armádního, ale i u dopravního
letectva po únoru 1948. Nechybí náhled
do trpkých padesátých let 20. století, do života ve stínu mocné StB, počátků rehabilitace v šedesátých letech a řada dalších nových pohledů do naší nedávné historie.
Ilona Martinů (Knihovna Univerzitního
centra)
V našem regionu to bude určitě práce Jaroslava Rokoského Kolektivizace v Československu, ve které autor v příbězích
konkrétních vesnic a rodin ukazuje roli
stranické propagandy, odpor ke kolektivizaci a následující perzekuce.
Z darovaných knih ÚSTR mě zaujalo daleko více knih. Ráda je na stránkách TL čtenářům postupně představím a pozvu k návštěvě naší knihovny.
Z důvodu dovolené bude
Knihovna Univerzitního centra
ve dnech 17. až 21. 2. 2014 uzavřena.

Odvážný pohled na život v Telči
v první polovině 20. století
Kniha Zdeňka Geista

Nezlomený vězeň
totalitních režimů
s podtitulem Životní příběh četnického
strážmistra Bohumila Geista je nově také v nabídce Informačního střediska
na radnici.
K zapůjčení ji mají obě telčské veřejné knihovny a prodává ji Knihkupectví
Šilhavý na náměstí Zachariáše z Hradce.

V knihovně se bude
malovat!
Městská knihovna oznamuje návštěvníkům knihovny, že od 10. do 28. března
bude uzavřena z důvodu malování.
Výzva a velká prosba pro čtenáře! Přijďte si vypůjčit knihy „do zásoby“ po dobu
uzavření knihovny. Velmi nám usnadníte
práci při vyklízení a opětovném uspořádání knihovního fondu.
Těšíme se v pondělí 31. března v novém!
Lenka Zamazalová

Pozvánka na cestopisnou besedu

Městská knihovna Vás srdečně zve
v pátek 7. února v 17 hod.
do obřadní síně radnice v Telči
na cestopisnou besedu s cestovatelkou
Radkou Sekaninovou a jejími indiánskými přáteli z Peru.
V rámci tohoto setkání bude možné finančně přispět na zakoupení psacího stolu pro malého indiána Omara.
Vstup volný.

Knihovna Univerzitního centra MU
(nám. Zachariáše z Hradce 2,
jezuitská kolej)
Vás srdečně zve na výstavu

MŮJ SVĚT

Výtvarné projevy dětí s autismem
Slavnostní zahájení

v pátek 28. února ve 14 hodin

Výstavu lze zhlédnout v březnu v otevíracích hodinách knihovny
(PO, ST 8.30-12, 13-17; ČT 13-16;
PÁ 8.30-12,13-16, ÚT zavřeno).
Po dohodě (na tel. 774886640,
549491143 nebo e-mailem na ilonamartinu@mail.muni.cz) možná konzultace
se spec. pedagožkou, asistentkou, učitelkou či maminkou autistického dítěte.

www.muni.cz/uct
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Co jsme také dělali

Vítali nový rok ohňostrojem. 1. 1. 2014 na náměstí.

Zpívali a hráli pacientům LDN v Jihlavě. Studenti GOB 17. prosince.

Procházely se po náměstí. Každou volnou chvíli.

Koupali se Na Žlábku v Kostelní Myslové. Otužilci 17. listopadu.

Připomněli si 25. výročí založení. Podjavořičan 10. ledna na radnici.
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Foto na této straně: Stanislav Bartoň, Josef Drmota, Ilona Jeníčková, Archiv Mikroregionu Telčsko

Bílé Vánoce
Ne, opravdu to nebude příspěvek o počasí.
Když se připravovala příloha prosincových
TL s tímto názvem, tak nikdo nevěděl, jaké
nakonec budou. Sníh jsme nadpisem bohužel nepřivolali. Přesto jsme rádi, že jsme titul použili. I naše příloha se jistě (trochu)
zasloužila o množství nadšených diváků
a posluchačů adventních a vánočních pořadů na zámku, v kostelech, na náměstí...
Jejich počty určitě potěšily všechny organizátory a vystupující. Kolik jich bylo?
Počítejte s námi. Milan M. Kolář: „Čtyři koncerty Vánočních prázdnin měly velmi dobrou návštěvu, dva zcela zaplnily
Konírnu zámku. Odhad posluchačů? Více než 500. Navíc jsme vyhráli hokejové
utkání nad Sklepovskými sršány. Takže
spokojenost.“ Jana Křížková za Santini: „Náš adventní a poté i vánoční koncert zaplnily, spíš přeplnily, jezuitský kostel. Skromný odhad - na každém bylo více
než 350 posluchačů. Navíc jsme potěšili
na 400 posluchačů v Pohořelicích a Vlasaticích. Nečekali jsme to a za návštěvu
moc děkujeme.“ Helena Grycová Benešová: „Na betlém Vostrých přišlo do muzea 450 lidí. To je nezanedbatelná položka
v celoroční návštěvnosti. Ještě, že betlém
máme!“ „Hlídači“ betlému v jezuitském
kostele: „V sobotu 28. prosince odpoledne jsme dělali za každého příchozího poctivě čárku. Za tři hodiny jsme jich udělali
270!“ A živý betlém Podjavořičanu? Jana
Návratová: „Čtyři představení vidělo 700
nadšených diváků...“ Dopočítali jste se?
Věra Peichlová: „Přesná čísla určitě nejsou podstatná. Velmi dobrou návštěvnost
měly i ostatní programy, které nejsou zmíněny. Děkuji jak všem vystupujícím, tak
návštěvníkům. Společně potvrdili, že adventní a vánoční čas je dalším pevným vrcholem kulturního roku ve městě.“ /z/

Adventní čas začal vystoupením Šmidly, Matěje a Lukáše.

Foto: Ilona Jeníčková

LEDEN 2014. Snímek do historie. Štěpnický rybník bez ledu, sv. Anna bez sněhu.
Na vše shlíží rozhledna z Oslednic.                                                  Foto: Jana Zadražilová

PF 2014. Utíká to. Je to již měsíc, co jsme si přáli do nového roku. Redakce čtenářům, čtenáři redakci. Za všechna projevená přání
děkujeme. Ke dvěma, která otiskujeme, se také nabízí: Je to v Telči. Ale kde?
str. 11
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Dnes představujeme: Markvartice

Máme obecní s.r.o. Pro občany

Když si během rozhovoru se starostou Markvartic Josefem Nedvědem dělám poznámky o „nej“ jeho obce, tak vidím, že tentokrát budu
muset pečlivě vybírat. Posuďte sami:
-- Markvartice byly první obcí ve správním obvodu Telče, která začala jednat o znovunabytí samostatnosti již v roce 1989.
-- Jsou jedinou obcí mikroregionu, jejímž katastrem prochází dvě
státní silnice I. třídy.
-- Mají vlastní s.r.o, která provozuje také prodejnu potravin.
-- První v mikroregionu dokončili komplexní pozemkové úpravy, které mj. umožnily rekonstrukce místních a účelových komunikací
a investice do obnovy biodiverzity krajiny.

Markvartice

První zmínka
o obci
1257

Nadmořská
výška
621 m n. m.

však toto řešení považují především za službu občanům. Zdá se,
že i tento počin přispěl k tomu, že zde v posledních dvaceti letech
prakticky nezaznamenali, na rozdíl od jiných obcí, úbytek obyvatel.

Počet
obyvatel
210

Představovat blíže obec, kterou díky zmíněným silnicím zná každý
čtenář, by bylo nošením dříví do lesa. Obě „jedničky“ patří k velkým starostem starosty Nedvěda, které bohužel může jen velmi málo
ovlivnit. Patří totiž státu. A ten... Řešení obchvatu obce s pověstnými zatáčkami je v nedohlednu. Křižovatka Kasárna si sice „vydobyla“ pověst jedné z nejnebezpečnějších křižovatek na Vysočině, bylo představeno již několik řešení, ale stále jen přibývají ta dočasná:
především různá dopravní značení a... nehody. V souvislosti se silnicemi se dostáváme k jedné aktivitě zdejšího mysliveckého sdružení, kterou by myslivcům přisuzoval málokdo. „Před letní sezónou svoláme děcka, vybavíme je rukavicemi a společně vysbíráme
příkopy od odpadů. Každý rok zaplníme velký valník, který dává
k dispozici obec. Odměnou je pro ně táborák a párky, které si opečou. Ten odpad je vlastně náš ´profit´ ze zvýšeného turistického ruchu,“ říká s trpkým úsměvem J. Nedvěd. Plynofikace, vodovod a kanalizace jsou v případě Markvartic zdánlivou samozřejmostí, stejně
jako to, že od roku 1990 stojí v čele obce současný starosta. Patří
tak v mikroregionu k několika málo rekordmanům, kteří vykonávají tuto funkci již téměř čtvrt století. Sám k tomu dodává: „Samozřejmě, není to jen samo sebou. Mám vlastně svým způsobem štěstí,
a to především na zvolené kolegy - zastupitele. I když se po volbách
obvykle obmění jedna třetina zastupitelů, vždy se vytvořil kolektiv,
Zastupitelstvo obce: Josef Nedvěd, Josef Ganzvohl, Leoš Nahodil, Miroslav Nedvěd, Miloš Barták, Ing. Jan Doležal, Michal Havel
jehož hlavním cílem je rozvoj obce a všeobecná spolupráce. A z mého pohledu je to velká čest, pokud jste takto opakovaně do zastupitelstva místními zvolen.“ Zcela neobvyklou
cestou šly Markvartice v případě prodejny potravin. „Když jsme viděli, že to s Jednotou jde
od deseti k pěti, koupili jsme od ní objekt prodejny a opravili ho. Prodejnu v něm provozuje společnost Služby obce Markvartice. Tu
jsme před časem založili pro zabezpečení provozu vodovodu, správy obecních lesů, údržbu
veřejných prostranství, místních komunikací atd. Ze sta procent ji
vlastní obec Markvartice,“ prozradil J. Nedvěd. Že se v době supermarketů nejedná o ziskový projekt, je zřejmé. V Markvarticích

Kaple P. Marie i hasičská zbrojnice září v Markvarticích novotou.

Foto: Archiv obce

V opraveném objektu prodejny v centru obce si mohou Markvartičtí vedle potravin koupit občerstvení a smíšené zboží. Nebude to
dlouho trvat a v jeho druhé části najdou zájemci i duševní „občerstvení“. Již brzy se zde otevře nová obecní knihovna. V budově je
také velká společenská místnost s vybavenou kuchyňkou a sociálním zázemím. Tyto prostory jsou hojně využívány místními občany k různým soukromým i společenským akcím. Pojmem pro starší
a střední generaci celého regionu byly zábavy ve zdejším kulturním
domě. Jejich všeobecný „ústup ze slávy“ se nevyhnul ani Markvarticím. Po půlstoletí existence objekt již vyžadoval zásadní rekonstrukci, kterou obec v jarních měsících letošního roku dokončí.
Dnes zde sídlí obecní úřad. „Počítáme, že do velkého sálu pustíme
také mládež např. se stolním tenisem.
(pokračování na str. 14)
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Dokončení z předchozí strany

Představujeme projekty MAS Telčsko

Máme obecní s.r.o. ... Restaurování křížové cesty v Nové Říši
V jednání jsou i některé další aktivity,“ uvažuje o smysluplném využití starosta. Toho,
co jsme nestihli probrat, je hodně. Spolupráci obce se zdejšími hasiči, rybáři, myslivci a podnikateli, opravenou kapli P. Marie. Ta sice patří římskokatolické církvi,
která ji v loňském roce celou opravila, ale
obec se na jejím zvelebení také finančně
podílela, vzorně udržovaný pomník padlých v I. světové válce, historii obce, která
je od samého počátku spojena se Želetavou a Telčí. Na příští setkání s panem starostou si také musím nechat dotaz, zda neplánuje setkání občanů Markvatic v rámci
republiky, když mají sedm jmenovců. Při
aktivitách „našich“ Markvartic bych se nedivil, kdybych dostal kladnou odpověď.
V roce 2012 si Markvartice připomněly 755 let od první písemné zprávy o své
existenci. K výročí si „nadělily“ publikaci
Radovana Zejdy Markvartice, dějiny a domopis. „Kniha o rozsahu téměř 600 stran
se nerodila lehce. Vzhledem k tomu, že se
jedná o první takto rozsáhlé dílo, není jistě dokonalá. Jsem ale přesvědčen, že jejím
vydáním jsme pro budoucí generace zachovali řadu informací, které upadají v zapomnění, a také vzdali hold našim předkům,“ říká starosta Nedvěd.
/z/

Tento projekt podpořila Místní akční skupina v první výzvě roku 2012. V rámci
projektu došlo k zrestaurování 4 kapliček
(z 10 dochovaných) křížové cesty z Nové
Říše ve směru na Zdeňkov na vrchol kopce
Kalvárie. Všechny kapličky jsou součástí
kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek. Současně došlo k osvětě a upozornění nejen místních
občanů na tuto památku a k vytvoření příjemného místa pro odpočinek a rozjímání s nádherným výhledem na Novou Říši
z vrcholu kopce. Před odborným zrestaurováním kapliček byl proveden průzkum

zaměřený na upřesnění jejich původního
architektonického tvaru a barevnosti. Součástí prací byly také úpravy proti vzlínající vlhkosti a zhotovení nedochovaných
kamenných prvků. Díky projektu dojde
k navrácení původních symbolů – dřevěných křížů na vrcholu kopce. V současné
době je vše zrealizováno, proběhla kontrola na místě a čeká se na zaslání platby
od poskytovatele dotace. Celkové výdaje
se pohybují kolem 190 tis. Kč, přičemž dotace je přes 170 tis. Kč. Iniciátorem projektu je spolek NOKUS.
Petra Fučíková, manažer MAS Telčsko

Markvartice, historie a domopis

Publikaci si můžete zakoupit
v kanceláři Obecního úřadu Markvartice
Foto: Archiv MT

Mikroregionální střípky
1. 2. Hodice

XII. obecní ples
Kulturní dům s módní přehlídkou historických svatebních šatů v podání MOTORAJD.
Bude se také vyhlašovat soutěž o nejhezčí okno, balkón a předzahrádku v obci. Vstupenky si můžete zajistit v pracovní době v kanceláři OÚ. Informace a rezervace na tel.
567 224 717. Hraje kapela GENETIC.

7. 2. Krahulčí

XXX. horácký bál
Od 20 hodin hrají Kalíšci, cimbálová muzika
RATHAN a PODJAVOŘIČAN Telč. Předtančení a půlnoční vystoupení. Předprodej vstupenek na IS telčské radnice. Svoz zajištěn.

14. 2. Sedlejov

Ples ZŠ v Masarykově ulici Telč
Předtančení
str. 14

15. 2. Hodice

Hasičský bál
Začátek ve 20 hodin, předtančení, bohatá
tombola. Hraje Studenská kapela.

15. 2. Mrákotín

14. ples městyse Mrákotín
Začátek v 20 hodin. Půlnoční překvapení
místních baletek. Hraje UNIVERSAL.

22. 2. Sedlejov

Ples Křesťanské mládeže Telč
Začátek ve 20:00. Hraje kapela BUCH. Předtančení, hra, půlnoční překvapení. Rezervace
vstupenek na tel.č. 608 824 875 po 19. hodině. Zajištěn svoz od Telčské strojírenské
(Svatoanenská ulice).

Masopusty
22. 2. Třeštice

Začátek průvodu masek ve 13. hod. od KD.
Od 20 hod v KD taneční zábava.

22. 2. Stará Říše

Začátek průvodu masek ve 13. hod. od OÚ.

1. 3. Radkov

Sraz masek v 10 hod. u hasičárny.

1. 3. Hodice

Tradiční masopustní průvod s odpoledním
posezením s hudbou v KD.

1. 3. Urbanov

Sraz masek ve 13 hodin v KD. Odtud průvod po obci.

1. 3. Telč

Masopust s folk. souborem Podjavořičan.

2. 3. Telč

Masopust v klubu důchodců.

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.
• Pro zavedený pension v Telči hledáme recepční. Znalost angličtiny, trvalé bydliště v Telči a minimálně středoškolské
vzdělání jsou nutnou podmínkou pro přijetí. Zájemci volejte
739 555 001.
• Nabízím nebytové prostory k pronájmu v Telči. Tel. 723 343 357.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské
ulici v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil, motocykly
a osobní automobil s přívěsem. Info na tel. 607 185 517, www.
autoskolaekol.wz.cz
• Nabízíme bydlení 2+1 v RD se zahrádkou v Krahulčí. S pozdějším možným prodejem o celkové bytové jednotce 4+1. Tel.
723 066 694.
Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Najdou se snímky
židovského hřbitova?
Pátráme po starých fotografiích (pohlednicích) nového židovského hřbitova a jeho
okolí na Oslednicích.
Dokumenty oskenujeme (okopírujeme)
a vrátíme majiteli. Prosíme o reakce na telefon 774 677 117 nebo oblast@post.cz,
příp. je možné je zanést do Informačního
střediska na radnici. Poskytnuté dokumenty budou vystaveny v galerii židovského
hřbitova. Děkujeme.
Kulturní spolek OBLAST Telč

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a kamarádům, kteří se přišli 3. 1. 2014 naposledy rozloučit s panem Josefem
Tauferem. Poděkování patří také o.p.s.
Sdílení, paní Janě Zatloukalové za podporu při domácím ošetřování.
Manželka a děti

Nezima

Přečetli jsme

Pozvánka na besedu

Motor Journal: Telč
oceňuje aktivní občany

9000 km stopem
na NORDkapp

Motor Journal, nezávislý prestižní měsíčník automobilistů a motocyklistů, uveřejnil v prvním čísle nového ročníku 2014 (str.
13) hezkou glosu o udělení Ceny města Janu a Aleši Wimmerovým. Ti ji v uplynulém
roce získali za otevření a provoz Technického muzea, ve kterém o motoristické exponáty není nouze. Autorem příspěvku, který propaguje také Telč, je spolupracovník redakce
Motor Journalu Ing. Jiří Mátl. Redakce k němu zařadila i snímek Bohumila Bíny z předávání Ceny města otci a synu Wimmerovým.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zve všechny příznivce dobrodružství
na zajímavou cestopisnou prezentaci slavonického Vojtěcha Trčky o jeho dobrodružné cestě stopem na Nordkapp - nejsevernější bod Evropy.
„Povídání o tom, jak lidé žijí v jednotlivých státech, proč mě na hranicích s Ruskem vyslýchali a brali otisky prstů, jak se
žije v Laponsku, na samém severu Evropy,
kde je přes léto stále světlo a v zimě stále tma, jak je vůbec možné vyrazit stopem
přes 9 000 km a vrátit se s více penězi než
na začátku...“
Úterý 11. 2. od 18 hodin v klubu na ZASTÁVce, Slavíčkova 387 (bývalé autobusové nádraží), vstup zdarma
Více info:
734 435 283, zastavka.telc@charita.cz

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali kolektivu o.s. Sdílení a MUDr. Jiřímu Noskovi
za obětavou pomoc při péči o nemocného manžela a tatínka v jeho posledních dnech života.
Děkuje rodina Suchých

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 16. 12. 2013 do 18. 1. 2014.

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

Počasí v Telči

0,5 °C
1025,1 hPa
14,2 mm
7,8 °C, 26. 12.
v 11,41 hod.
-5,0 °C, 19. 12.
v 8,00 hod.
75,9 km/h, 6. 12.

www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Zubní pohotovost

o víkendech a svátcích

v únoru

1. února
Jihlava, MDDr. Libor Křikava
Husova 28, 567 213 032
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
(dtto i 2. února)
2. února
V. Beranov, MUDr. E. Makumbirofa
V. Beranov 82, 602 602 334
8. února
Polná, MUDr. Petr Šimek
Varhánkova 227, 567 212 218
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 9. února)
9. února
Jihlava, MDDr. Břetislav Martiňák
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
15. února
Třešť, MUDr. Radovan Minařík
Franze Kafky 109, 567 234 137
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 406 301
(dtto i 16. února)
16. února
Jihlava, MUDr. Věra Myslivcová
Březinova 4420/62a, 567 333 460
22. února
Jihlava, MDDr. Jitka Mrkosová
Na Hliništi 2021/32, 567 309 163
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 23. února)
23. února
Batelov, MUDr. Zora Minaříková
Družstevní 449/10, 567 314 213
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod.,
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;

Počasí v prosinci
Prosinec 2013 měl určitě daleko do idylických předvánočních a vánočních časů
Ladových obrázků. Převažovalo mlhavé
a pošmourné počasí, které připomínalo
spíše neustále se prodlužující konec podzimu. Přibližně v prvním týdnu náznak
zimy přišel. V noci ze 4. na 5. 12. začalo sněžit, ale na zemi vydržel sníh jen do
8. 12. Při nočním sněžení také ojediněle zahřmělo. Nejvyšší byla sněhová pokrývka 7. 12. ráno, a to 9 cm. Skutečně
zimní počasí vládlo jen 7.12. Od 8. 12.
přešel sníh do deště a 9. 12. už zbyla jen
nesouvislá pokrývka. Po několik dnů neklesala ani noční minima pod nulu. Další
chladnější období nastalo od 13. do 23.
12. Sníh sice nepadal, ale byly časté mrznoucí mlhy s tvorbou slabé až mírné námrazy. Denní teploty zůstávaly několik
stupňů pod nulou. Od 20. 12. se přidávalo i mrznoucí mrholení a ledovka. I když
nesněžilo, mysleli jsme na bílé Vánoce
alespoň ve formě stromů obalených námrazou. Ale i ta do Štědrého dne opadla.
Ve vyšších polohách už byla dost těžká
a místy způsobila škody. Do konce roku
byly srážky většinou tekuté, denní maxima kolem +5°C a 2 cm sněhu se objevily až na Silvestra ráno. Během dne ještě dále sněžilo a dopoledne bylo až 8 cm
sněhu. Potom se však oteplovalo, sněžení přešlo v déšť a mrholení a sníh postupně odtával.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

TL 2/2014 - 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

Pro koho byl šťastný
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu publikací o Telči některou knihu, mají
naději na pěkný dárek z Informačního střediska MěÚ. Po skončení miniveletrhu byly
ze všech prodejních paragonů vylosovány
tři, jejichž majitelé si mohou vybrat jednu
z následujících publikací:
Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko
Telč – paměť domů
Telč Historické centrum.
Čísla šťastných paragonů:
0017/2013  0021/2013  0032/2013
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději do 28. února na Informačním středisku
Městského úřadu.

Kino Máj Třešť v únoru
ČT 6. 2. v 19:30
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
(USA), film je ve 3D, s titulky
PÁ 7. 2. v 19:30
VLK Z WALL STREET
(USA), film s titulky
SO 8. 2. v 17:00
NĚŽNÉ VLNY (ČR)
NE 9. 2. v 10:00
LEGO PŘÍBĚH (USA), film je ve 3D
ST 12. 2. v 19:30
ZPÁTKY DO RINGU (USA), titulky
ČT 13. 2. v 19:30
KRÁSNO (ČR)
PÁ 14. 2. v 19:30
47 RÓNINŮ (USA), film je ve 3D
SO 15. 2. v 19:30
ŽIVOT ADÉLE - MÁJÁRT (Francie)
Film s titulky
ČT 20. 2. v 19:30
PRODLOUŽENÝ VÍKEND (USA), titulky
SO 22. 2. v 19:30
DĚDICTVÍ, ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ (ČR)
NE 23. 2. v 10:00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (USA)
Více na www.trest.cz/kino-maj/

Sběrový kalendář

Svoz kovového odpadu

3. března

str. 17

Sport

Pomůžete?

Pojede se: Mezi dvěma branami

Hokej

14. 2. SK Telč - TJ Náměšť n.Osl.
Začátek v 17 hodin. Zápasy play-off sledujte na plakátech a na www.sktelc.cz
Krajská soutěž mužů Vysočiny
1.
RH Brno
14 104:32 35
2.
Náměšť n/O
14 86:52 32
3.
V. Meziříčí B
14 75:48 29
4.
Telč
14 87:40 27
5.
Vev. Bítýška
14 53:44 26
6.
Velká Bíteš
14 47:49 25
7.
Zastávka
14 62:68 16
8.
Křižanov
14 54:97 10
9.
Buldogs Brno
14 53:108 7
10. Šerkovice
14 40:123 3
Tabulka k 20. lednu

Stolní tenis

Divize Vysočiny k 17. lednu
1. Jihlava A
12
2. Pelhřimov B
12
3. H. Brod A
12
4. Pelhřimov A
12
5. Rovečné
12
6. Žďár n.S. B
12
7. Světlá n. S. A
12
8. Telč A
12
9. Polná A
12
10. M. Budějovice
12
11. Chotěboř
12
12. Třešť
12

Basketbal

116:55
110:75
109:68
112:80
98:85
94:95
84:93
86:99
72:100
62:102
76:105
57:119

Letošního turnaje se 11. ledna ve sportovní hale ZŠ Hradecká zúčastnilo 7 týmů:
BK Senica, BK Slavoj Protivín, Jiskra Nová Bystřice, BK Třešť, Kroužek košíkové
Krahulčí (KKK), telečští volejbalisté a domácí Žabaři. Během turnaje poměřila vzájemně síly všechna družstva. Nejlépe se
dařilo KKK, který vyhrál všechna utkání
a bez ztráty bodu obsadil 1. místo. Z rukou
starosty Fabeše tak mohl putovní trofej Tříkrálový tuplák. Jediný zahraniční účastník, BK Senice, skončil druhý.
● Tréninky dětí basketbalu jsou každou
středu od 18:00 v tělocvičně GOB
str. 18

rovnoměrnosti veteránů automobilů. Pro
jeho propagaci ve sdělovacích prostředcích a v nových médiích prosí čtenáře TL
o poskytnutí historických fotografií a dalších materiálů (startovní listiny, novinové výstřižky, fotografie či propozice ap.)
jak ze závodu „Mezi dvěma branami“, tak
z dalších motoristických podniků v Telči.
Po oskenování je okamžitě vrátí, nebo dokonce nabízí oskenování doma, u majitele
dokumentu. Nabídky prosí zasílat na jiri.
matl@seznam.cz nebo na tl@telc.eu, příp.
na telefon 774 584 841. Listinné dokumenty můžete také zanechat k zapůjčení
v IS na radnici, kde vám je také oskenují a mohou je okamžitě vrátit.
/z/

33
31
30
28
26
24
23
22
20
19
18
13

Regionální přeshraniční soutěž Waldviertler Sparkasse Cup.
Neúplná tabulka k 17. 1.
1. BK J.Hradec C
7 6 1 13
2. Gmünd
7 5 2 12
3. TJ Nová Bystřice
7 5 2 12
4. Žabaři Telč
6 5 1 11
5. TJ Studená
6 2 4 8
6. Waidhofen a/Th.
7 1 6 8
7. Sokol Slavonice
5 2 3 7
8. BK Třešť
7 0 7 7

Tříkrálový turnaj

Kdysi oblíbený závod motocyklů Mezi
dvěma branami, který zejména v 50. letech lákal do Telče tisíce návštěvníků, čeká o prvním májovém víkendu velký restart. Samozřejmě, že na trati neuvidíme
Jakuba Kornfeila a Karla Abraháma, nástupce Františka Šťastného, či dokonce Daniho Pedrosu. Městský okruh by
byl pro jejich stroje stejně vhodný jako
náš zimní stadion pro borce z NHL. Spolek telčských velocipedistů, jako pořadatel stále více oblíbené Veteránské revue,
připravuje pro letošní ročník atraktivní
novinku. Po původní trati závodu „Mezi
dvěma branami“ se pojede 3. května 2014,
v době konání „Veteránské revue“, i závod

Na náměstí se opět objeví stará krásná auta.                                              Foto: Archiv TL

Florbal
Čtvrté místo z Blanska

Tradičního florbalového turnaje Atlas Cup
v Blansku 28. a 29. prosince se zúčastnilo 12 týmů. Nechybělo mezi nimi družstvo
telčského Orla. Ten postoupil ze skupiny
a ve čtvrtfinále vyřadil domácí Atlas Blansko 5:2. V semifinále ale nestačil na silného
soupeře ze Znojma a štěstí mu nepřálo ani
v zápase o třetí místo, když s brněnským
Highland mix prohrál vysoko 9:3. Přesto si
za čtvrté místo na dobře obsazeném turnaji
zaslouží pochvalu. Tu dostal přímo na místě telčský i Ondřej Zahradníček, který byl
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
David Kovář

Zeptali jsme se:

Co je závod rovnoměrnosti?

Jak píšeme na jiném místě, pořadatelé letošní Veteránské revue ji plánují obohatit závodem rovnoměrnosti historických automobilů a motocyklů po trati závodu Mezi
dvěma branami. Na to, co si pod pojmem
„závod rovnoměrnosti“ máme představit, jsme se zeptali jednoho z organizátorů,
Ing. Jiřího Mátla: Účastníci závodu, jízdy
rovnoměrnosti, mají za úkol projet dvakrát
po sobě „závodní“ trať. Kritérium pro hodnocení je co nejmenší rozdíl mezi dosaženými časy v jednotlivých jízdách. Jistě nemusím
podotýkat, že nám veteránistům nejde o vteřiny, ale platí olympijské „zúčastnit se“.

Klub důchodců

Kulturní kalendář
Akce

7. 2.
20.00 Kulturní dům v Krahulčí
Horácký bál folklorního souboru Podjavořičan, www.podjavorican.cz
Hudba Kalíšci, cimbálová muzika Rathan,
Podjavořičan Telč, předtančení. Předprodej
vstupenek v Informačním centru MěÚ Telč.
1. 3.		
náměstí
Masopust s folklorním souborem Podjavořičan a zabijačkou - tradiční lidová veselice. Od deseti hodin přijďte na vepřové
hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, košilky, tlačenky. Ve 14 hodin
přijďte do průvodu masek se souborem
Podjavořičan. Přivítáme masky všeho
druhu a každého věku. Masopustními koblihy! Sraz masek Na Parkaně ve 13,45 hod.
Přijďte ochutnat dobrou zabijačku!

Koncerty KPH

6. 2.
19.00
sál ZUŠ
Hobojový koncert - Vilém Veverka (hoboj) a Ivo Kahánek (klavír)
26. 2. 19.00
sál ZUŠ
Klavírní recitál Petra Jiříkovského

Výstavy

10. 1. – 28. 2.
vstupní síň radnice
Výstava k 25. výročí založení folklorního souboru Podjavořičan
od 28. 2. Knihovna Univerzitního centra
Můj svět
výtvarné projevy dětí s autismem, více na str. 9

Přednášky, besedy

7. 2.
17.00
radnice
Cestopisná beseda o Peru, více na str. 9
11. 2. 18.00
ZASTÁVka
9000 km stopem na NORDkapp
Více na str. 16
12. 2. 18.00
Univerzitní centrum
Vojenství ve středověku - Přednáší Mgr. Pavel Macků. Přednáškový cyklus Rodinné
stříbro - Památky kolem nás, vstup volný

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, Slavíčkova 387
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na únor: Věř, běž a dokážeš
6. 2.
16.00 Dokážeš to?
Výroba Valentýnských napichovátek
11. 2. 18.00 Stopem na Nordkapp,
beseda o netradičním cestování, určeno
i pro širokou veřejnost
20. 2. 16.00 Film „8 míle“
27. 2. 16.00 Let´s dance - rozhejbej
to na ZASTÁVce

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

23. 2. – 6. 4. - Salon Východočeské fotografie
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, vernisáž 22. 2. od 14 hodin

CHEB

31. 1. - 1. 3. - KontAKTfoto 2014
Galerie G4 - galerie fotografie Cheb
Výstava výsledků 18. ročníku fotografického workshopu portrétu a aktu s mezinárodní účastí pod vedením německého fotografa
Thomase Brennera

JINDŘICHŮV HRADEC

19. 2. od 19:00 hod. – Jaroslav Svěcený
a Pavel Větrovec
Koncert se koná v sále KD Střelnice.

KUTNÁ HORA

16. 1. - 12. 3. - ANDĚLÍČCI, ANDĚLÉ...
A ANDĚLKY
Čajovna Káča, Komenského nám. 38
Efemérní, něžné i pohádkové bytosti se
představí ve všech formách.

LITOMYŠL

1. - 2. 3. - Vyvalte sudy, narodil se nám
Bedříšek
Zámecké návrší
V rámci oslav 190. výročí Bedřicha Smetany nebude chybět maškarní bál, projekce filmů ani rekonstrukce událostí z roku
1824, kdy dal sládek Smetana po narození
svého prvního syna vyvalit na zámecké nádvoří sud piva.

POLIČKA

25. 1. - 6. 4. - Slavné vily Pardubického
kraje
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Výstava o slavných i veřejností opomenutých vilách v téměř třiceti městech a obcích
Pardubického kraje.

TELČ

7. 2. – Horácký bál
Kulturní dům v Krahulčí u Telče
Folklorní soubor Podjavořičan zve na tradiční Horácký bál s cimbálovou muzikou
Rathan a krojovaným předtančením.

TŘEBOŇ

20. 2. od 19.00 hod. - Zimní Třeboňská
nocturna
Koncert violoncellisty Eduarda Šístka a klavíristy Miroslava Sekery, Divadlo J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

2. 3.
14.00
v budově polikliniky
Masopust s hudbou A. Kožešníkové a Z.
Chvátala
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Kroužek ručních
prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek

Chovatelé

9. 2.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Bohoslužby
Římskokatolické

Sobotní mše sv. v únoru vždy v 17,00
v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v únoru
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 nízkoprahovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz
a měsíční série tematických přednášek

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Ela Michaela Michálková, Vnitřní Město
Tereza Tomanová, Štěpnice
Jiří Terbl, Podolí
Jan Jelínek, Štěpnice
Matyáš Simek, Staré Město
David Semančík, Staré Město

Opustili nás

Jaroslav Suchý, Staré Město
Josef Taufer, Štěpnice
Marie Červenková, V. Město

77 let
87 let
78 let

Uzávěrka příštího čísla
19. února
str. 19

Patří do Telčské encyklopedie

První v Telči i v Československu: Radioamatéři
Zapomenutá historie. Překvapivé! Zcela nové! Ani jeden z předchozích přívlastků dostatečně nevyjadřuje poznatky
badatele Ing. Ladislava Poláka z nejstarší historie československého radioamatérství se vztahem k Telči. Zálibě, která
ještě nedávno v profesionálním prostředí řídila letecký provoz, zprávy o počasí
a zachraňovala životy. Je 19. května 1930
a po zkouškách získává v Praze 6 radioamatérů první koncese k vysílání v Československu. Šok! Dva z nich jsou z Telče!
Vzápětí přibývá další malá skupina zapálených nadšenců pro morseovku v éteru.
I v ní je muž z Telče! A do třetice. V roce 1931 získává radioamatérskou koncesi
první žena v Československu. Asi již nepřekvapí. Je z Telče! Jak to, že jsme byli, po Praze, druhým nejpočetněji zastoupeným sídlem v novém oboru? Jak to, že
jsme na to zapomněli, jak to, že o tom tak
málo víme? Odpověď? Životní osudy telčských pionýrů radioamatérství. MUDr.
Zdeněk Neumann (*1905) se v roce 1943
stává obětí holocaustu. Ing. Ladislav Vydra (*1904) odchází před válkou do USA,
odkud se již do republiky nevrací. Řadu
let je zde pak spolupracovníkem Hlasu
Ameriky. Pro Ing. Miroslava Švejnu je
od roku 1934 domovem Slovensko. Jarmila Heřmanová (*1909) odchází před
rokem 1940 také z Telče. Stává se paní
Štědrou v Praze.
Uveřejňujeme skeny QSL lístků (karty formátu pohlednice, jimiž si amatéři navzájem potvrzují navázané spojení)
telčských průkopníků radioamatérství.
A můžeme jen doufat, že s přispěním
vás, čtenářů, dokážeme zpracovat jejich
životní příběhy. Již dávno patří do telčské „síně slávy“, kterou je sborník osobností Telčska vydaný v roce 1995 Muzejním spolkem.
MUDr. Zdeněk Neumann vysílal jako
OK2AC. Před rokem 1930 vysílal bez
povolení jako CSUN, CS2UN ad. Uveřejňujeme jeho dva QSL lístky. První je
z období před získáním koncese, druhý
z roku 1937.

Ing. Miroslav Švejna získal koncesi
OK2AL. Později, na Slovensku, vysílal jako OK3AL.

Ing. Ladislav Vydra vysílal před získáním koncese jako EC2YD, viz QSL lístek
z roku 1927. Lístek W3AAZ-1 dokazuje,
že se radioamatérství věnoval ještě v roce
1965 v USA.

V Telčské encyklopedii dosud vyšlo:
Kdo byl u nás na náměstí (TL 7/2004)
● Známky s Telčí (TL 8/2004) ● Sochy
a plastiky 20. století (TL 9/2011)

Jarmila Heřmanová měla po získání
koncese značku OK2JL. Nepoužitý lístek OK2AJ je z doby jejího vysílání před
získáním koncese. K ní navíc získala kytici růží od předsedy zkušební komise.
Od roku 1971 je pochována na hřbitově
u sv. Anny.

Za poskytnutí skenů QSL lístků a odbornou pomoc při zpracování tohoto dílu
Telčské encyklopedie děkujeme Ing. Ladislavu Polákovi z Tábora.                  /z/

Od příštího čísla TL budeme uveřejňovat na pokračování práci Mgr. Jany Dostálové

Vojenský lazaret v Telči za první světové války
Jedná se o zcela neznámý pohled na telčskou historii v souvislosti s I. světovou válkou. Připomeneme tak 100. výročí vzniku
válečného konfliktu, který ovlivnil život každé telčské rodiny. Zajistěte si včas nové číslo TL.
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