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23. zasedání zastupitelstva města

I na nových kolech do historie!

Nový zimní stadion: Kola v hlavní roli. Uděláme rekord?
ANO zastupitelů
Spolek telčských velocipedistů, ve spolupráci s agenturou Dobrý den Pelhřimov, se poV pondělí 3. března se v Konírně zámku uskutečnilo 23. zasedání zastupitelů
v tomto volebním období. Zúčastnilo se
ho 18 zastupitelů, omluveni byli Ing. Miroslav Brzek, Ing. Jan Herálecký a Mgr. Jiří Liška. Prvním bodem, který byl projednáván po obvyklých procedurálních
bodech programu, bylo schválení finančního závazku ve výši 4577 € (vlastní podíl města) v souvislosti s podáním žádosti
o dotaci na projekt „Historie bez hranic“
v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika, jehož
případná realizace by přispěla k rozšíření
spolupráce s partnerským Waidhofenem/
Th. v oblasti cestovního ruchu, volného
času a kultury. V dalším bodu programu
byly schváleny dodatky zřizovacích listin
všech příspěvkových organizací města, jejichž potřeba vzešla v souvislosti s přezkumem hospodaření těchto organizací.
Hlavním bodem programu zasedání bylo projednávání kvalifikační dokumentace
koncesního řízení na výstavbu a provozování nového zimního stadionu. Zastupitelé v rozpravě k tomuto bodu připomínkovali text této dokumentace a následným
usnesením pak byla upravená kvalifikační
dokumentace schválena. To je nezbytnou
podmínkou pro zahájení vlastního koncesního řízení, na jehož konci by měl být
vybrán dodavatel, který zajistí výstavbu
a provozování nového zimního stadionu.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření
ve výši 526 tis. Kč na financování obnovy
bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 137 v ulici Slavatovská a dále i poskytnutí finančního příspěvku žadatelům o dotaci z programu kraje „Zásady pro poskytování dotací

kusí zapsat Telč do českého vydání Guinessovy knihy rekordů v největším počtu jízdních
kol, historických i nových, které přijedou z různých míst 2. května v 16 hodin na určené místo - náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. I kola mohou Telč zapsat do historie,
přijeďte na náměstí na kole!
Foto: Jaroslav Šanda

na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ pro rok 2014. 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

24. zasedání zastupitelstva města
Pondělí 28. dubna od 16 hodin v Konírně
zámku. Program jednání na úřední desce
a na www.telc.eu

V TL najdete:
• Dotazník Mikroregionu
Telčsko
• Out Distance Ořechov - str. 8
• Obnovený pomník
M. I. Karpova - str. 12

Z jednání rady města
81. schůze - 19. února
- RM schválila za zhotovitele veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských
osnov“ společnost Lesprojekt Brno, a.s.
- RM schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace Kraje Vysočina pro města s památkami světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO v kraji.
- RM schválila záměr podání žádosti
o dotaci na projekt „Historie bez hranic“
v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR.
- RM vzala na vědomí Závěrečné zprávy
o realizaci projektů Charitní pečovatelská služba Telč a Zastávka Telč od Oblastní charity Jihlava.
- RM schválila opatření obecné povahy
O zásadách pro nájem bytů, které jsou
ve vlastnictví města a v domě s pečovatelskou službou.
- RM schválila uzavření smlouvy se spol.
Telefónica O2, a.s., jejímž předmětem je
zajištění realizace překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby
Dopravní terminál v ul. Hradecká.
- RM schválila Směrnici o postupu a administraci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

82. schůze - 5. března
- RM vyhlásila konkurs na místo ředitele
Domu dětí a mládeže Telč.
- RM schválila darovat 3 ks jízdních kol
evidovaných na finančním odboru ve ztrátách a nálezech hnutí „Kola pro Afriku“.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek k 31. 12. 2013.
- RM schválila podání žádosti o dotaci
do Fondu Vysočiny, grantového programu Sportoviště 2014.
- RM schválila podání žádosti o dotaci
do Fondu Vysočiny v rámci programu
Čistá voda 2014 na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizací na sídlišti Jana Žižky“.
- RM schválila záměr podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu „Naše
školka 2014“.
- RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod
na akci Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Telč.

Konzultační den
rady města
středa 16. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

str. 2

Volby do Evropského parlamentu
23. a 24. května se budou konat volby do Evropského parlamentu. Dnes přinášíme informace o vydávání voličských průkazů a zápisu
občanů jiného členského státu EU do seznamu voličů, které pro TL připravila JUDr. Jana Matoušková, vedoucí odboru vnitřních
věcí MěÚ Telč.
Zápis občana jiného členského státu EU
do seznamu voličů
Občan jiného členského státu EU, který má
právo volit do EP a je veden ve správním obvodu MěÚ Telč v evidenci obyvatel, projeví
svou vůli hlasovat v těchto volbách na území
České republiky tím, že podá na MěÚ Telč –
odbor vnitřních věcí nejpozději do neděle 13.
dubna 2014 do 16.00 hodin žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, příp. o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů (podrobnosti, včetně formuláře žádosti, naleznete na webových
stránkách města http://www.telc.eu, příp. bližší informace obdržíte osobně nebo telefonicky
– 567112461, 464 a 465 – na odboru vnitřních
věcí městského úřadu). Vzhledem ke skutečnosti, že poslední den zákonné lhůty připadá na den pracovního klidu, bude pracoviště
MěÚ Telč – ohlašovna evidence obyvatel –
Na Sádkách 453 – Telč pro zabezpečení možnosti podání žádostí občanů jiného členského
státu EU do seznamu voličů otevřeno v neděli
13. dubna 2014 od 9,00 do 16,00 hod.

Voličské průkazy
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP vedeném MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden, může požádat o vydání
voličského průkazu (podrobnosti, včetně formuláře žádosti, naleznete na webových stránkách města http://www.telc.eu, příp. bližší
informace obdržíte osobně nebo telefonicky
– 567 112 461, 464 a 465 – na odboru vnitřních věcí městského úřadu). Voličský průkaz
opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost musí být doručena MěÚ Telč nejpozději do čtvrtka 8. května
2014 buď osobně, poštou nebo prostřednictvím třetí osoby (v posledních dvou jmenovaných případech musí být podpis žadatele
na žádosti úředně ověřen). Voličské průkazy
budou vydávány od 8. května do středy 21.
května 2014 do 16,00 hod. Možnosti převzetí jsou osobně, prostřednictvím jiné osoby
po předložení plné moci s úředně ověřeným
podpisem žadatele nebo poštou na doručovací adresu. Jak výše uvedeno, posledním
dnem, kdy může být doručena žádost o vydání voličského průkazu, je státní svátek - čtvrtek 8. května 2014, kdy bude pro tento účel
pracoviště MěÚ Telč – ohlašovna evidence
obyvatel – Na Sádkách 453 – Telč otevřeno
od 9,00 do 16,00 hod.

Konkurs na místo
ředitele DDM

Nezaměstnanost
v únoru

Na úřední desce v podloubí radnice
a na elektronické úřední desce na adrese
www.telc.eu/uredni_deska je zveřejněno
oznámení o konkursu na místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Telč, příspěvkové organizace. Přihlášku ke konkurzu
lze podávat do středy 30. dubna 2014
do 12:00 hodin na adresu: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
v zalepené obálce označené „Konkurz
DDM – neotvírat“.

Únor nezměnil rekordní údaje nezaměstnanosti z minulého měsíce. Stejně jako v republice a na Vysočině, i ve správním obvodu Telče a v Telči samé platila nepříjemná
lednová čísla:
únor
leden
ČR
8,6%
8,6%
Vysočina
8,6%
8,5%
Telčsko
10,3%
10,4%
Telč
10,6%
10,5%
Zdroj: Statistiky ÚP.

Stalo se
● Ing. Vladimír Dolejský se stal náměstkem ministra životního prostředí. Vede sekci
ochrany přírody a krajiny. Naposledy jste mohli číst jeho příspěvek v TL 12/2013, když
informoval o aktivitách Geoparku Vysočina.
● Divadelní soubor telčského gymnázia Negatyv získal na přehlídce studentského divadla JID 20 - 14 v Jihlavě doporučení k účasti na festival Šrámkův Písek.

Radosti a starosti telčského starosty
Kudy projet v dubnu
To je asi nejčastější otázka obyvatel částí města „za vodou“, které od zbytku města oddělila uzavřená ulice 9. května. Svědčí o tom i návštěvnost webových stránek
města, kde nyní v návštěvnosti bezkonkurenčně vede právě stránka věnovaná objízdným trasám.
Zatímco doposud se pro objetí dala ještě využít i Komenského ulice, od začátku dubna už to nebude možné. A jedinou
objízdnou trasou se tak stane cesta po hrázi Staroměstského rybníka a kolem židovského hřbitova. Na té jsou v nepřehledných

probíhají bez komplikací a dle harmonogramu a věřím, že tomu tak bude i nadále.
Kdo je nesleduje přes instalované zábrany
při průchodu ulicí, může se podívat na pravidelně aktualizované fotky z postupu prací
na webu města.

Nový zimní stadion je o krok blíže

Projekt nového zimního stadionu vstoupil
do další fáze. Zastupitelé města na svém
březnovém zasedání přijali dvě důležitá
rozhodnutí. Tím prvním schválili zadávací dokumentaci pro první kolo koncesního
řízení. Zjednodušeně řečeno to znamená,
že stanovili podmínky, za jakých se mo-

mě, že do přípravy projektu mají co mluvit
i zástupci jednotlivých sportovních oddílů
a probíhají i intenzivní jednání o podpoře
projektu a fungování hokeje v Telči s představiteli hokejového svazu.

Jarní úklid přišel dříve

Obvykle vám, obyvatelům města, touto dobou děkuji za pomoc při údržbě chodníků
a úklidu sněhu. Ale letošní zima, přestože měla být dle předpovědí hodně tuhá,
v podstatě nechala hrabla a košťata zahálet.
A březen šel svými teplotami tak daleko, že
chvílemi připomínal léto. Takže místo poděkování za úklid zimní už nyní patří poděkování za úklid jarní pracovníkům Služeb Telč a i vám všem, kteří jste si zametli
kolem svých domů. Nedělám si iluze, zima
asi ještě přijde, ale i tak budeme mít v úklidu náskok.

Přání učitelům

Máme nového ministra školství a s ním
i řadu záměrů, jak dostat naše vzdělávání zpět na evropské výsluní. Nechce se
mi počítat, kolikátý je to za poslední dobu ministr a kolik převratných koncepcí už
za ty roky vzalo za své. Nejsem příznivcem
biflování ani odpůrcem nových metod. Ale
ať už konečně někdo řekne, co má kdy žák
umět, a ať to tak nějakou dobu vydrží. Jsem
přesvědčen, že máme natolik schopné učitele, kteří pak vše zvládnou. Ale musí mít
k tomu podmínky, musí mít podporu a musí být v pohodě. Můj bývalý pan ředitel měl
v koncepci školy základní zásadu spolupráce – Učitel – žák – rodič. Já bych k tomu
ještě přidal - zřizovatel. Pokud bude tenhle
„čtyřlístek“ pevně spojený společným zájmem, může do školy opravdu přinést štěstí. To je moje přání k letošnímu Dni učitelů.
Roman Fabeš

PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI PODZEMÍ. Zatím jen dělníci stavební firmy. V polovině léta přivítá
nový cíl turistů v Telči ty opravdové.
Foto: Ilona Jeníčková
úsecích nainstalována zrcadla a byla rozšířena i místa k vyhýbání aut. Ale i tak už
v březnu byla při jízdě po této cestě nutná opatrnost. A nyní tomu bude dvojnásob
při ještě vyšším počtu aut, která budou trasu využívat. Pro obyvatele z okolí Svatojánské ulice je nově k dispozici ještě jedna
možnost. S maximální opatrností lze k průjezdu do Komenského ulice využít propoj
s touto ulicí, který byl doposud určen pouze pro pěší. Je zde ale třeba i ohleduplnost
a rozum řidičů. Teď nás totiž čeká dvouměsíční nejhorší fáze. Po ní by už měl být
průjezdný nový kruhák Na Hrázi a i průjezd z ulice Křížová… Práce na ulici zatím

hou přihlásit zájemci, kteří jsou schopni
postavit a provozovat nový zimní stadion.
Všichni, kteří budou mít o projekt zájem
a splňují kvalifikační předpoklady, mají dle
zákona možnost do 12. května předložit
své nabídky. Po jejich vyhodnocení bude
probíhat druhé kolo, ve kterém by měl být
vybrán vítězný uchazeč. Druhým rozhodnutím uvolnili zastupitelé z rezervy města
částku 350 tisíc korun na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Ta spolu
s dalšími dokumenty bude součástí podkladů pro druhé kolo koncesního řízení. Pokud by šlo vše dle harmonogramu, mohl by
být vítěz znám začátkem srpna. Samozřej-

Web radnice má
novou službu
Radniční internetové stránky nabízí v záložce „Občan“ novou položku Služby externích subjektů. „Zatím je v ní propojení
na dva portály informující o volných pracovních místech. První informuje o nabídce v Kraji Vysočina, druhý obsahuje také
nabídku z Úřadu práce, konkrétně v regionu Telče. Oba jsou denně aktualizované.
Další je nabídka poradny ABIVIA na řešení oddlužení,“ popsal novinku vedoucí
oddělení IT radnice Ing. Dušan Novotný
s tím, že předpokládá, že položek ve zmíněné záložce bude postupně přibývat. Více na
www.telc.eu/obcan/sluzby_externich_subjektu/
str. 3

Benefiční koncert u Matky Boží

Koncert KPH:

Děti pomáhají dětem

Trio od sv. Jakuba

Na str. 12 informujeme o benefičním koncertu Děti pomáhají dětem, který se
uskuteční 27. dubna v 17 hodin v kostele Matky Boží na Starém Městě. Jeho
celý výtěžek bude věnován občanskému
sdružení Srdíčkáři. O jeho poslání, a také
o koncertu samém, TL hovořily s jednou
z jeho organizátorek, Petrou Bulákovou.

Za místo koncertu jste zvolili netradičně kostel Matky Boží na Starém Městě.
Proč?
Všechny koncerty se konají na městě
a na kostel Matky Boží se při těchto akcích zapomíná. A také proto, že nám DPS
Telč poskytne zázemí pro téměř 70 vystupujících dětí.

V úterý 1. dubna v 19 hodin se v sále Domu
s pečovatelskou službou představí na koncertu KPH vokálně-instrumentální Trio
od sv. Jakuba. Název tělesa zvolili interpreti podle místa svého prvního koncertního
působiště – kostela svatého Jakuba Většího
v Brně. Zpěvák Milan Řihák, violista Karel
Plocek a varhaník, klavírista a umělecký
vedoucí souboru Martin Jakubíček popularizují díla od renesance až po současnost
ve vlastní úpravě. lz (redakčně kráceno)

Pozvánka na koncert 25. dubna

Santini v akci

Na koncertu uslyšíme i pěvecký sbor TELČísla.
Proč koncert ve prospěch občanského
sdružení, které má sídlo v daleké Opavě?
Ročně se u nás narodí kolem 700 dětí
s vrozenou srdeční vadou. Sdružení Srdíčkáři, i když sídlí relativně daleko, se snaží
pomáhat jejich rodinám prakticky po celé
republice. Ono v tomto případě platí: Sdílená bolest je poloviční bolest.
Jak konkrétně sdružení pomáhá?
Protože mnoho srdečních vad je zjištěno
v těhotenství, je snahou sdružení, aby byli rodiče informováni ještě před narozením
dítěte, co je s jejich miminkem čeká. Lékaři řeknou vše o zdravotním stavu dítěte, ale
praktické rady ze života, jak probíhají hospitalizace, co vzít s sebou do nemocnice,
kde se maminka nebo zbytek rodiny v Praze ubytovat…, se rodiče dozvědí na www.
srdickari.cz. Sdružení také aktivně podporuje dětské kardiologické ambulance v celé ČR a v neposlední řadě Dětské kardiocentrum FN Motol v Praze.
Na koncertu vystoupí dětské pěvecké
sbory z Telče a Jihlavy. Jak bylo těžké je
získat pro vystoupení?
Vůbec to nebylo těžké. Oslovila jsem sbormista TELČísel pana Pavla Saláka a tomu se
myšlenka uspořádat benefiční koncert pro
Srdíčkáře líbila. Sám zajistil účinkování dětského sboru z Jihlavy a žáků ze ZUŠ Telč.
str. 4

Foto: Archiv Petry Bulákové

Omlouvám se za osobní otázku. Důvod
Vaší angažovanosti při pořádání koncertu?
Máme osobní zkušenost s tímto zdravotním problémem v rodině. Sdružení nám
s jeho řešením nesmírně pomohlo.
/z/

Jarní jarmark Sdílení
Dělali jste/děláte píšťalky z proutků ●
vyřezáváte lodičky z kůry ● pletete pletence ● umíte správně cvrnkat kuličky
● každé jaro děláte téměř zapomenutý
zvyk ● podělte se o své aktivity
● seznamte s nimi děti na Jarním
jarmarku Sdílení

19. dubna

u mariánského sloupu
na náměstí v Telči
volejte nebo pište: 775 574 977;
sdileni.vachova@gmail.com
Po celý den budou probíhat tvořivé
dílny, hry, jako občerstvení pečené
jehně, jarní polévka a ke koupi
rukodělné výrobky od místních (dřevěné vařečky, svícny, prkýnka, šperky ad.)

Pěvecký sbor Santini připravil pro své
posluchače na pátek 25. dubna v 19 hodin již druhý koncert Santini v akci v sídle Národního památkového ústavu v Hradecké ulici (Lannerův dům). Na koncertu
zazní nejen světové a české sborové
skladby, ale i lidové písně a spirituály.
Více na www.santini-telc.cz. Santini hledá nové zpěváky postižené muzikou. Zájemci se mohou hlásit u Jany Křížkové
776278508, email: jkmakler@seznam.
cz a u Anežky Tiché 723 766 825, email:
anezka.ticha@santini-telc.cz nebo u kteréhokoliv člena sboru Santini.
TZ

Jarní slavnost SDÍLENÍ
V rámci jarmarku, který pořádá obecně
prospěšná společnost SDÍLENÍ v sobotu 19. dubna od 11 hodin u mariánského sloupu, proběhne také od 15 hodin Jarní slavnost. Na otázku, co si pod názvem
máme představit, odpověděla za pořadatele Lucie Váchová: „Půjde o symbolickou cestu tmavým prostorem (zima), která se postupně prosvětluje víc a víc (jaro).
Připomíná tedy znovuzrození a oslavuje jaro. Počítáme hlavně s účastí dětí, ale
uvítáme, když se zapojí i dospělí.“ Na zvědavou otázku, jak se mají zájemci na Slavnost připravit, prozradila: „Je potřeba mít
s sebou malý hliněný květináč, který bude
možné si ozdobit ve tvořivé dílně. Pro ty,
co na něj zapomenou, dodala, že je v menším množství bude možné také zakoupit
na místě. Tvořivá dílna Jarní slavnosti bude pod vedením Živé fantazie. Atmosféru
Velikonoc také navodí vystoupení dětského souboru Krahuláček ve dvě hodiny odpoledne.

Čtvrtstoletí
Podjavořičanu
Není to tak dávno, co jsme v obsáhlém
rozhovoru se zakladatelkou folklorního souboru Podjavořičan, Janou Návratovou, připomněli jeho dvacáté narozeniny.
Uběhlo pět roků a je tu nové výročí. Za samozřejmost jsme v těch letech považovali, že soubor každoročně připraví v Telči řadu vystoupení a reprezentuje město.
Proto i naše otázka na Janu Návratovou je
veskrze praktická: Co chystá soubor v jubilejním roce? „Příznivce folkloru i Telče určitě potěšíme vystoupením v seriálu
ČT Naše tradice, který jsme natočili, spolu
s Kvítkem, v loňském roce. Vysílá se na ČT
2 každou neděli v 17,30. My divákům v celé republice představíme velikonoční zvyky
a kácení máje. Vedle obvyklých vystoupení v Telči se také připravujeme na festival
V zámku a v podzámčí v Přerově a v srpnu
se vydáme na folklorní festival do Belgie.
Průřez činností souboru jsme představili
v lednu a v únoru výstavou v radniční síni.
Takže tu již čtenáři TL viděli.“
K významnému jubileu, kterým čtvrtstoletí existence souboru určitě je, patří také
přání. Jana Návratová ho formulovala takto: „Přeji souboru, aby pracoval tak jako dosud, aby jeho členové zůstali dobrou
partou a aby nám zachovali věrnost muzikanti, kteří nezištně dojíždějí ze vzdálených míst. Bez jejich obětavosti si činnost Podjavořičanu nedovedu představit.“
A skromně vyslovila i jedno osobní přání:
„Abych byla zdravá a mohla ještě dlouho
s těmito fantastickými lidmi pracovat.“ To
je určitě také přáním celé telčské veřejnosti a příznivců Podjavořičanu.
/z/
• Folklorní soubor Podjavočičan vznikl
v roce 1989. Zakladateli byli Jana Návratová, Ladislav Holý (+) a Jaroslav
Novák.
• Sdružuje zájemce o folklor a zvyky z oblasti Horácka, především z Telče a okolí.
• Místní lidovou tradici oživuje pořádáním pravidelných akcí – Horáckého bálu, jarmarku, Vítání jara, Masopustní
merendy apod.
• Ve spolupráci s městem Telč pořádá tradiční Májové slavnosti.
• Tanečníci vystupují v ručně vyšívaných
svátečních krojích, při některých příležitostech vymění nedělní kroj za pracovní,
všední.
• Muzika hraje také na zvláštní nástroje,
tzv. „skřipky“ či „dyndy“.
Zdroj: http://www.podjavorican.cz/

Jana Návratová je Ženou regionu
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je
vyhlašována od roku 2009 a je určena pro
všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných
výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při
tom všem zvládají péči o rodinu. Tyto ženy se na vás neusmívají z obálek módních
a lifestylových časopisů nebo je nenajdete v žebříčku nejbohatších a nejúspěšnějších lidí, ale své bohatství mají někde jinde - rozdávají úsměvy a otevírají svá srdce
těm, kteří potřebují jejich pomoc a pozornost. Těmito slovy pořadatelé popisují cíl
soutěže. A já jsem velice rád, že k úspěchu
v regionálním kole mohu pogratulovat naší
Janě Návratové. Snad se Jana nebude zlobit, když budu trochu osobnější. My se to-

tiž spolu potkáváme spoustu let. Nejdříve
v Nové Říši, kde na začátku své kantorské kariéry vedla náš pěvecký a divadelní
soubor. Oba na ty roky rádi vzpomínáme.
Po čase jsme se setkali jako učitelé v Základní škole v Masarykově ulici. A já se
v jiné roli opět mohl přesvědčit o tom, jaká je Jana skvělá kantorka. Při své práci ale
dokázala ještě jednu věc – vrátila v Telči
k životu téměř zapomenuté folklorní tradice. Dnes snad není v Telči člověka, který
by neznal Kvíteček, Kvítek či Podjavořičan. A ty stovky dětí, které soubory prošly,
určitě také rády vzpomínají. Když vidím
Janu plnou energie v podřepu u pódia při
vystoupení těch nejmenších, jako bych se
vrátil do dětských let. Jano, moc děkujeme
a držíme palce v celostátním kole.
Roman Fabeš

Jana Návratová s gratulanty z Podjavořičanu a Kvítku.

Foto: Archiv Kraje Vysočina

Přijďte si poslechnout mladé talenty

Uslyšíme Zpěváčky kraje
V sobotu 5. dubna se na telčském zámku
uskuteční krajské kolo celostátní soutěže
Zpěváček 2014. Telčským listům to sdělil Jaroslav Novák z Podjavořičanu, který je jedním z pořadatelů soutěže. „Jedná
se o soutěž v sólovém zpěvu ve třech věkových kategoriích. Děti do 9 let, 10 až
15 roků (hlavní kategorie) a nad 15 roků. Úspěšní soutěžící v hlavní kategorii postoupí do národních kol. To je naplánováno na květen do Velkých Losin.“
Podmínkou pro účast v soutěži je, že zpě-

váci zazpívají pouze lidové písně z Horácka. Jednu sólově a jednu s doprovodem.
„Podmínka výběru písně z domácího kraje
platí pro všechna krajská kola,“ zdůraznil
Novák. A kde se bude na zámku zpívat?
Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky TL
bylo přihlášeno již 70 soutěžících, počítají
organizátoři s pódii v Justičním sále a Konírně zámku. „Soutěž začne v 10 hodin
a je veřejná s dobrovolným vstupným,“
dodal na závěr informace J. Novák.
Podle TZ
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Policie ČR Telč informuje
Řídila a pila
Při kontrole v nočních hodinách v sobotu
15. února v ulici Na Hrázi naměřili policisté 19leté řidičce 0,25 promile alkoholu.
Na místě jí zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

na ruce. Pachatele, opakovaně trestaného
recidivistu, přivolaní policisté velmi rychle zadrželi a předali do vazby.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Inspirace z České inspirace

Ach jo. Drogy i za volantem

Policie varuje:

V neděli 16. února odhalili policisté v Krahulčí řidiče Škody Octavia, který usedl za volant pod vlivem drog. 21letému muži zakázali
další jízdu a odebrali řidičský průkaz.

Metylalkohol je
na Vysočině!

V Sedlaticích zmizel Iveco
Policisté pátrají po pachateli, který 18.
února v noci odcizil v Sedlaticích nákladní vozidlo Iveco 65 C15, bílé barvy.
Automobil nebyl uzamčený, měl klíček
v zapalovací skříňce a vzadu na valníku měl upevněnou elipsovitou nádrž žluté barvy. Krádeží vznikla majiteli škoda
120 tisíc korun.

Niki Lauda v Jihlavské ulici
V neděli 2. března po poledni zadrželi policisté 24letého muže, který se svým Peugeotem projel Jihlavskou ulicí ve směru
od Třeště rychlostí 93 km/hod. Dechová
zkouška byla u něj naštěstí negativní.

Neplatí výživné
Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy devětačtyřicetiletému muži z Jindřichohradecka, který od srpna 2011 neplní vyživovací povinnost na své dvě dcery, které
žijí na Telčsku. Na výživném muž dluží
přes pětačtyřicet tisíc korun. Trestnímu řízení se muž vyhýbal, a proto byl na něho
vydán státním zástupcem souhlas se zadržením. Na základě vyhlášeného celostátního pátrání ho zadrželi policisté až v Praze.

Dopadli loupežníka
Policisté dopadli muže, který se vloupal do tří domů v Krasonicích a dalšího na Třebíčsku. Pachatelem je opakovaně soudně trestaný recidivista, který se
v polovině února vrátil z posledního výkonu trestu.

Našla telefon a nechala si ho
Policisté vypátrali 18letou ženu, která vloni v říjnu nalezla na diskotéce v Mrákotíně
mobilní telefon, který jeho majitel ztratil.
Telefon si nechala, vydala ho až po dopadení a policisté ho předali zpět majiteli.

Loupil a útočil nožem
Policisté vyšetřují závažný případ vloupání do prodejny v Mrákotíně, kde pachatel
při útěku napadl nožem muže, který se ho
snažil zadržet. Ten utrpěl řezné poranění
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V Kraji Vysočina se objevil první případ
otravy methylalkoholem. Kriminalisté šetří od 23. února případ, ke kterému došlo
v obci na Žďársku. V souvislosti s vyšetřovaným případem policie znovu apeluje
na širokou veřejnost, aby v žádném případě nekonzumovala podezřelý rozlévaný alkohol, který získali z neověřených
zdrojů ani žádný alkohol, který je opatřen
etiketami výrobce Likérka Drak. Pokud
mají lidé tento neověřený alkohol i z jiných zdrojů ještě doma, měli by ho raději
zlikvidovat. Pokud máte podezřelý alkohol doma a nechcete jej zlikvidovat, můžete si ho nechat otestovat na přítomnost
methylalkoholu na odborných pracovištích Zdravotního ústavu, v našem případě
v Jihlavě ve Vrchlického ulici 57, telefon
567 574 770. K provedení testu stačí 1 dcl
alkoholu. Cena testu je 500 korun včetně
DPH. Bližší informace lze zjistit na internetových stránkách www.zuova.cz.
Podle TZ Krajského ředitelství
PČR Kraje Vysočina

Kontrola zábavních
podniků
V noci z pátku 14. února na sobotu kontrolovali policisté zábavní podniky na Jihlavsku, Polensku, Telčsku a Třešťsku. Zaměřili
se především na to, zda není v provozovnách umožňována konzumace alkoholu
osobám mladším osmnácti let nebo zda se
zde nenacházejí podnapilí mladiství. Během noci zkontrolovali přes padesát provozoven a v nich téměř 350 osob. Přitom
odhalili deset osob mladších osmnácti let
pod vlivem alkoholu. V Telči to byla sedmnáctiletá dívka, které naměřili hodnotu 0,21
promile alkoholu. Alkohol jí koupila její matka, které byla za spáchaný přestupek
uložena bloková pokuta. Při souběžné dopravní akci zkontrolovali policisté také 214
vozidel a zjistili 32 dopravních přestupků.
Podle TZ

HRADEC KRÁLOVÉ

11. - 25. 4. - Královehradecký majáles studentský týden, ulice města

CHEB

12. - 13. 4. - Chebský hrad, slavnostní zahájení nové hradní sezóny

JINDŘICHŮV HRADEC

15. - 30. 4. – putovní výstava České inspirace – Ladislav Kukla – Uvnitř krajin, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

KUTNÁ HORA

26. 4. - Probouzení Kutné Hory - tentokrát po stopách kutnohorských zvonařů
a zvoníků
Od 15 hod. v kině Modrý kříž. V 17.30
hod. koncert Pražské mobilní zvonohry
v zahradách Jezuitské koleje (GASK).
Charitativní koncert v chrámu sv. Barbory
a videomapping na průčelí chrámu uskupení The Macula.

LITOMYŠL

24. - 27. 4. - Zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezóny
Opět po roce ožije lázeňská promenáda
slavnostním průvodem, hudební i divadelní produkcí.

POLIČKA

22. - 26. 4. - Polička Jazz 2014
Velký sál Tylova domu v Poličce
AMC Trio + Mark Whitfielde, Viktor Bürklad Trio feat, Thea Soti, Šavle Meče Orchestra, Miroslav Hloucal Quartet, Marian
Varga a Moyzesovo kvarteto, Dasha & Jan
Smigmator + Swinging Quartet

TELČ

12. 4. - Zahájení jarní sezóny v Telči
Vítání svátků jara a stavění máje s folklorním souborem Podjavořičan Telč a tradičním předváděním řemesel.
Zahájení výstavy v Městské galerii Hasičský dům UVNITŘ KRAJIN / INSIDE
LANDSCAPES malíře Ladislava Kukly.
Malba, objekty. Putovní výstava České inspirace potrvá do 7. 6.

TŘEBOŇ

25. 4. - Velikonoční mystérium
kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny,
od 19.30 - koncert souboru dobových nástrojů Karmína
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz

Moderní chemie na gymnáziu
4. a 5. března se na GOB a SOŠ uskutečnila
v rámci spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v pořadí již druhá Hodina moderní chemie. Studenti většiny ročníků měli možnost vidět naživo řadu
poutavých chemických pokusů a přesvědčit
se o tom, že chemie nejsou jenom vzorce, výpočty a rovnice. Vyzkoušeli si experimenty
s tekutým dusíkem a suchým ledem, přípra-

vu supravodivého materiálu, hašení oxidem
uhličitým, explozi střelného prachu, ukázku funkčního modelu parního stroje a modelu automobilu na vodíkový pohon. Nejvíce
se líbila chemická příprava zmrzliny, kterou
v závěru všichni ochutnali. Zajímavá výuka
splnila svůj účel - popularizovat a získávat
nové zájemce o chemii a přírodní vědy.
Pavel Macků, Ladislav Tůma

ZŠ Hradecká:

Byli jsme v pravěku
V rámci projektu Školní zahrada – místo pro poznávání navštívili v únoru žáci 4. a 5. tříd Muzeum Anthropos v Brně.
Během tříhodinové exkurze na téma Putování s pravěkými lovci, kterou pro ně
pracovníci muzea speciálně připravili, se
zajímavým způsobem seznámili s životem

našich předků. „Exkurze se žákům velmi líbily. Svědčí o tom zprávy v hodnotících listech, které po návratu ve škole vypracovali,“ konstatoval zástupce ředitele
PhDr. Libor Sova. Telčské listy ze zmíněných prací vybraly zajímavé postřehy žáků:

V Hodině moderní chemie studenti vyzkoušeli i model pěnového hasicího přístroje.
Foto: Pavel Macků

Ilona Martinů:

Hudebníci ze ZUŠ:

Můj svět pomohl

Dostali se do „kraje“

Celý březen byla v knihovně Univerzitního centra výstava zajímavých výtvarných
projevů dětí s autismem Můj svět, o které
jsme informovali v minulých TL. Na otázku, jak byla výstava přijata veřejností, odpověděla vedoucí knihovny Ilona Martinů: „Určitě pozitivně. Výstavu si prohlédlo
na 200 zájemců, kteří se dověděli, co autismus vlastně je, jaké bariéry musí děti s autismem překonávat a jak jim lze pomoci.“

Na základě umístění v okresním kole postoupili do krajského kola mladí instrumentalisté telčské ZUŠ. Ve hře na kytaru
bylo úspěšné dueto Vladěna Nováková
a Lukáš Kazda. V klavírní hře se to podařilo Barboře Pelikánové, Martině Jankové a Tereze Svobodové. Krajská kola jsou
naplánována na přelom března a dubna.

Sebeobrana v ZASTÁVce
23. dubna v 18 hodin nabízí klub ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici zajímavý program
pro širokou veřejnost. Tématu sebeobrany nejen teoreticky, ale i prakticky se zde budou věnovat strážnici městské policie z Dačic, se kterými klub dlouhodobě spolupracuje.
Na otázku pro jakou věkovou kategorii je pořad určen, odpověděla s úsměvem vedoucí
klubu Petra Břečková: „Od 0 roků do 100 let!“ Vstup je zdarma. Případné další informace získáte na tlf. 734 435 283, 567 214 613.

Dozvěděla jsem se spoustu věcí, ale nejvíce
mě zaujaly pravěké kresby. Překvapilo mě,
jak hezky uměli v pravěku malovat.
Markéta Herciková, IV.A
Divil jsem se, jak lidé dokázali v divočině
přežít a vyrábět různé věci.
Jan Liška, IV.A
V Anthroposu se mi líbilo všechno.
Adéla Vyvadilová, IV.A
Dozvěděl jsem se, že pravěcí lidé byli celkem chytří.
Jan Kryzan, V.B
Průvodce vyprávěl o kostře Lucy. Ukázal
nám, jak poznáme holku od kluka.
Natálie Gabrielová, V.A
Paní nám ukázala kostru jedenáctiletého
kluka, který zemřel na to, že ho bolel zub.
Potom dostal otravu krve a zemřel.
Tereza Drgová, IV.A

Chemici z GOB bodují
V nedávno proběhlém krajském kole chemické olympiády v kategorii A zvítězil student oktávy Jiří Janek a zajistil si tak postup
do celostátního kola. Loňský vítěz kategorie D krajského kola kvartán Jiří Rudolf se
díky zmíněnému úspěchu zúčastnil seminářů na UK Praha a VŠCHT Pardubice.
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MALÍŘ A JEHO DÍLO. Městská galerie zahájí sezónu výstavou obrazů Ladislava Kukly.
Více na str. 22.

Vzpomínková akce
k 72. výročí seskoku paraskupiny

OUT DISTANCE
Ořechov 2014
26. dubna
Výstavy:
Současná výstroj - výzbroj Armády ČR
Historická technika, výstroj a výzbroj

13.00
Pietní akt
u pomníku npor. Adolfa Opálky
Po skončení ukázky z výcviku
Armády ČR (seskoky, slaňování,
bojová umění ap.).
Kulturní program

THE REBEL PIPERS
(skotští dudáci)
Pořádá Obec Ořechov, Kluby vojenské
historie a 43. výsadkový prapor Chrudim.
Změna programu vyhrazena.
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KRÁSNÁ VRATA. V soutěži o nejhezčí vstup
do domu v Mikroregionu Telčsko by tato vrata v Dolní Vilímči patřila k těm úspěšným.

Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
30 roků
● 13. dubna 1984 zemřel Jaroslav Horák
(*1914), muž, který v letech 1940 až 1980
mimořádným způsobem ovlivnil v Telči tehdy velmi aktivní ochotnickou scénu.
Byl nejen jejím hlavním organizátorem,
ale také nadaným hercem, režisérem a dramaturgem.

40 roků
● 17. dubna 1974 zemřel Antonín Bartušek (*1921, Želetava). Uznávaný historik
obohatil řadou děl regionální dějiny Vysočiny. Mimo jiné napsal také studii o telčském zámku. Pro Telč je nejvýznamnější
jeho práce Plná luna, podrobný životopis
básníka Vincence Furcha.

130 roků
Léto 1934. Krásná auta na krásném náměstí. Na počátku května si to díky Veteránské
revui připomeneme.

Přečetli jsme za vás
Nejen propagace města ve „velkých“ novinách či v televizi potěší příznivce Telče
a přivede k nám nové návštěvníky. Tentokrát jsme si o Telči přečetli ve dvou obecních zpravodajích.
● Borský zpravodaj (vydává obec Horní Bory u Velkého Meziříčí) připomněl
v č. 6/2013 tamního nejslavnějšího rodáka, P. Josefa Těšíka. Autor, Pavel Kříž,
samozřejmě zmínil aktivity děkana Těšíka v Telči a jeho literární činnost. Článek
končí výzvou k návštěvě Těšíkova hrobu
na hřbitově u sv. Anny v Telči.
● Veselíčské noviny (zpravodaj Veselíčka u Lipníka nad Bečvou) v č. 27 uveřejnil na závěr vzpomínek tamní rodačky Marie Iglo-Šašecí (*1869 +1950) životopisnou
glosu PhDr. Evy Melmukové Šašecí. Autor,
Josef Richter, genealog Podstatských a znalec tamní historie, tak na severní Moravě připomněl dávné spojení Telče a Veselíčka, jako dvou sídel Podstatských - Lichtensteinů.

Pocta telčskému rodákovi

J. Palliardi je čestným
občanem M. Budějovic
Narodil se 20. února 1861 v Telči. Jeho
otec zde byl úředníkem hospodářské správy Podstatských - Lichtensteinů. V rodném městě ale synovec básníka Vincence
Furcha dlouho nepobyl. Gymnázium absolvoval v Kroměříži, práva v Praze. Jaroslav Palliardi. Neproslavila ho advokátní
praxe, ale archeologie, které se celý život
na vysoké úrovni věnoval. Přesně před 100
lety vydal ve Vídni studii Relativní chronologie mladší doby kamenné. Archeologové se jí řídí dodnes. V Moravských
Budějovicích, kde od konce 19. století Jaroslav Palliardi působil, se aktivně zapojil
do veřejného života a komunální politiky.
3. března 2014 ho tamní zastupitelé jmenovali čestným občanem města. Navíc na září tam připravují mezinárodní konferenci
o jeho archeologických výzkumech a také
mu odhalí pamětní desku.
/z/

Telč v proměnách času
Telč v proměnách času je název výstavy
fotografií, která bude od 23. dubna do 14.
května ve vstupních prostorách radnice.
Autory snímků jsou žáci telčské základní
školy praktické, kteří se v rámci školního
projektu „Čas“ pokusili podle starých fotografií nafotit současnou podobu daných
míst. Vernisáž výstavy se koná ve středu
23. dubna ve 14:30 hod. Přijďte se podívat,
do jaké míry se Telč změnila či nezměnila.
Mgr. Roman Svoboda

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Karlův most
Ing. arch. Ondřej Šefců

16. dubna v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

● 17. dubna 1884 se v Malhostovicích
u Brna narodil P. Josef Rampula (+1962).
Profesor náboženství a dějepisu na telčském gymnáziu patří mezi největší osobnosti Telče první poloviny 20. století.
Dvacet roků (1920 - 1940) byl nepřetržitě členem městské rady. Svým rozhledem
pozitivně ovlivnil řadu rozhodnutí tehdejší samosprávy. Zásadním způsobem se zasloužil o postavení Katolického domu.
Zcela mimořádná je jeho badatelská a publikační činnost o historii Telče. Práce J.
Rampuly nejsou dodnes překonané a stále
z nich čerpají současní historici.

160 roků
● 27. dubna 1854 se narodil v Táboře Jaroslav Janoušek (+1897). Profesor telčské reálky (od 1882) se nesmazatelně zapsal do telčské historie dílem Město
a panství Telč (spolu s Janem Beringerem)
a založením městského muzea. Podle jeho
návrhu byl na konci 19. století restaurován
farní kostel sv. Jakuba. Jako velmi nadaný
malíř sám tehdy vymaloval jeho presbytář.

200 roků
● 27. dubna 1814 zemřel v Třebíči P. Jakub Dvořecký. Telčský rodák (*1750) byl
v roce 1773 vysvěcen na kněze. Třebíči,
kde byl od roku 1798 děkanem, zanechal
několik historických spisů. Nejdůležitější je tzv. Domácí protokol, což je vlastně
kronika farnosti a města. Někteří historici
jej považují za potomka starobylého rodu
Dvořeckých z Olbramovic.

Více:

Kdo byl kdo
významní obyvatelé Telčska
Muzejní spolek Telč
a Telčské listy 1995
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Nové spoje Student
Agency přes Telč!

Veteránská revue je tady. Školní budově
Opět s novinkami
v Urbanově je 140 let

Žluté autobusy Student Agency již nebudeme v Telči vídat jen na tradiční lince
Brno - České Budějovice. Od pondělí 24.
března zavedl největší provozovatel autobusových dálkových spojů v republice její modifikovanou verzi přes Velké Meziříčí. Nová linka nabízí cestujícím dva nové
přímé spoje do Českých Budějovic se zastávkou v Jindřichově Hradci a dva spoje
do Třebíče a Brna vedené přes Velké Meziříčí. Je to vůbec první přímý autobusový
spoj s tímto městem v historii autobusové
dopravy. V Kraji Vysočina patří Telč mezi šest měst, do kterých autobusy Student
Agency přijíždí.

Nebudeme daleko od pravdy. Veteránská
revue Spolku telčských velocipedistů je
po pěti ročnících podnikem domácí kulturní scény, který jednorázově přivede na náměstí největší množství diváků. Zdánlivě
to je logické. Kola nás provází od dětství,
v kočárku či na koloběžce, usnadňují nám
práci (kotouče, káry a občas ještě i trakaře), ve všech možných variantách a situacích nás přemisťují, až nás jednou dovezou
i ke sv. Anně.
O novinkách letošní Veteránské revue
jsme hovořili s jedním z organizátorů, Jiřím Holubcem. „V pátek 2. května se pokusíme vytvořit český rekord v počtu kol,
starých i nových, která přijedou v určený
čas (16,00) na jedno místo. Samozřejmě
na naše náměstí. Zveme mládež, dospělé a také seniory, aby v páteční odpoledne přijeli se svými stroji a přispěli tak
k rekordu, kterým chceme Telč zviditelnit. Proto také heslo: I na nových kolech
do historie.“
Na sobotu připravili pořadatelé již tradiční přehlídku veteránů všeho druhu s řadou kulturních vystoupení. Podrobný program najdete na straně 14 těchto TL.
I tady nás J. Holubec upozornil na jednu
novinku: „Od 16 hodin se uskuteční retro

Brno - V. Meziříčí - Č. Budějovice
12:00 odjezd Brno, 12:45 V. Meziříčí*,
13:10 Třebíč*, 13:50 Telč, 14:34 J. Hradec, 15:35 Č. Budějovice
17:00 odjezd Brno, 17:44 V. Meziříčí,
18:10 Třebíč, 18:50 Telč, 19:40 J. Hradec,
20:35 České Budějovice
Č. Budějovice - V. Meziříčí - Brno
7:00 odjezd Č. Budějovice, 8:00 J. Hradec, 8:50 Telč, 9:35 Třebíč, 10:00 V. Meziříčí, 10:45 Brno
12:10 odjezd Č. Budějovice, 13:10 J. Hradec, 14:00 Telč, 14:45 Třebíč*, 15:10 V.
Meziříčí*, 15:55 Brno
* v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje

Do Raabsu i s kolem
Na přeshraniční autobusové lince Telč
- Raabs a/Th. je u všech spojů od 28.
března do 26. října zařazován k autobusům cyklopřívěs na přepravu kol.
Do 30. června jsou navíc kola přepravována zdarma. Více v příštích TL.
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kdysi slavného závodu Mezi dvěma branami v podobě jízdy pravidelnosti automobilů a motocyklů vyrobených před rokem 1938. Závod se pojede po klasické
trase původního závodu, z náměstí Dolní bránou po hrázi Štěpnického rybníka,
Štěpnicí, Staňkovou a Masarykovou ulicí zpět na náměstí Horní bránou. Nejen
pro pamětníky to bude jedinečný zážitek.
A od 17 hodin rozezní náměstí jazzové
rytmy.“ V neděli pak z Telče vyjede rallye
veteránů do Třebíče. Její start je v 9 hodin
na náměstí. Přání na závěr? Pořadatelé mají jen jedno. Pěkné počasí, protože na sobotu po 14. hodině počítají i s průletem historických letadel nad náměstím.
/z/

Nejmenší škola správního obvodu Telče
v Urbanově slaví. Zdejší školní budově je
letos 140 roků.

Starosta Urbanova Jiří Kotrba v této souvislosti zdůrazňuje: „Škola má u nás ale
daleko starší historii. První zmínka o ní je
u zdejší fary z roku 1662, o deset let později se zmiňuje i první učitel. V roce 1808
bylo do školy zapsáno 166(!) žáků, o 50
roků později ji navštěvovalo 151 dětí. Protože původní budova byla ve špatném stavu, rozhodli se naši předci postavit školu
novou. Stavební práce začaly na jaře roku

1874 a v září téhož roku již do lavic usedli žáci. V září 2014 tak projde vraty školy
140. ‘várka‘ nových prvňáků.“ Na otázku,
na co se mohou těšit, odpovídá současný
ředitel urbanovské školy Hynek Vohoska: „Nabízíme téměř rodinné prostředí.
Učí se ve dvou třídách, které jsou vybaveny nejen moderní technikou (interaktivní
tabule, tablety), ale i předměty, které při
výuce používaly i předcházející generace učitelů. Máme možnost pracovat téměř
individuálně s každým žákem. Vidíme, že
rodiče takový přístup oceňují. Pomoc těm
zaměstnaným nabízí i vloni zřízená školní
družina.“ Škola k výročí spolu s obcí připravuje řadu akcí, o kterých budeme v TL
průběžně informovat.
Podle TZ, redakčně kráceno.

Duben v urbanovské škole
1. 4. - 30. 4.
Výstava „Hra s barvou“
30. 4.
III. Den Země na školním hřišti

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 4/2014

List MAS Telčsko (38)

Dnes představujeme: Dolní Vilímeč

Tady bylo Dohnalovo
Volební komise dokončila počítání hlasů. Měla to snadné. Pro jednu kandidátku hlasovalo 100 % voličů! Ne, nejsme v reálném socializmu, ale v Dolní Vilímči v roce 2004. 100 % zdejších voličů tehdy dalo své hlasy volební straně, v jejímž čele stál hejtman
Vysočiny František Dohnal. Zdejší rodák. Výsledku si všimla celostátní média, politologové kroutili nevěřícně hlavou. „U nás se
tomu nikdo nedivil,“ vzpomíná naopak současný starosta Dolní Vilímče a Dohnalův vrstevník, Antonín Doležal. Pro excelentní volební výsledek Františka Dohnala má hned několik vysvětlení a jeden pádný argument: „František byl jeden z nás,

Dolní Vilímeč

První zmínka
o obci
1349

Nadmořská
výška
534 m n. m.

Počet
obyvatel
95

všichni jsme ho dobře znali, byl tady velmi oblíbený. A jeho rod patří mezi nejdéle usedlé v obci. Uvádí to i Vlastivěda moravská z roku
1913.“ Z historie, byť nedávné, se s Antonínem Doležalem vracíme
do současnosti. Rychle přejdeme obecní infrastrukturu. Dolní Vilímeč
je plynofikovaná a má kanalizaci. U vodovodu se ale zastavíme. „Před
časem odhadnuté náklady na jeho pořízení byly nad naše finanční
možnosti. Zatím jsme tak odkázáni na studně u každé nemovitosti.
Zastupitelstvo obce: Antonín Doležal, Miroslav Ambrož, Marie
Ambrožová, Kateřina Daňhelová, Ladislav Fuňák, Dalibor Havlík,
Aleš Man, Miroslav Štorek, Zdeněk Herych
Případné technické řešení se u nás ale přímo nabízí. Novoříšskou vodní nádrž a úpravnu vody máme skoro na dohled,“ říká starosta. V té-

najdeme kancelář obecního úřadu a také prodejnu smíšeného zboží.
„Její existenci považuji pro fungování obce za stejně důležitou jako
samotný úřad,“ tvrdí s trochou nadsázky starosta a dodává, že provoz prodejny obec maximálně podporuje. Se svým tvrzením o významu prodejny není vůbec daleko od pravdy. Pro
starší obyvatele odlehlé vesnice je její existence opravdu velmi důležitá. Dolní Vilímeč patří mezi obce, které vynikají svou upraveností.
Náves s parkovou úpravou a nedávno opravenou kaplí sv. Cyrila a Metoděje je její skvělou vizitkou. Stavba z roku 1728 je kulturní památkou, a i když podle nejnovějších poznatků
není majetkem obce, ale novoříšského kláštera, domácí vždy považovali péči o ni za svou povinnost. „Postavili ji přece naši předci,“ má pro to odůvodnění starosta Doležal, sám vilímečský rodák
a velký patriot. Z okna starostenské kanceláře vidí na další ozdobu obce, rekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Jako ve většině obcí i v Dolní Vilímči jsou hasiči hybnou pákou společenského a veřejného života. Demografický vývoj ve sboru nedává prostor pro
účast v jinde oblíbených hasičských soutěžích. Podle starosty jsou
zdejší hasiči o to více vidět na brigádách při úpravě obce a při údržbě obecního majetku. Téma o hasičích a blížící se 30. duben přímo
vybízí k aktuální otázce. Co čarodějnice? Dostávám odpověď, která respektuje současnou realitu. Dříve zde pálili velký oheň na kopci za obcí. V posledních letech ale čarodějnice probíhají u menšího
ohně přímo na návsi. Důvod? „V době, kdy každý majitel lesa dbá
o jeho co nejhospodárnější využití, je stále obtížnější nashromáždit dříví na velkou vatru. A čarodějnice v obecní režii jsou nakonec
i bezpečnější,“ vysvětluje A. Doležal. Bezděky tak vydává svědec-

V Dolní Vilímči je krásně.
to části našeho rozhovoru se uznale ohlíží za prací svých předchůdců
ve vedení obce, zvláště pak dlouholetého starosty Františka Herynka. Ne v každé obci se třeba podařilo, jako v Dolní Vilímči, udržet
objekt školy poté, co přestala sloužit svému účelu, v majetku obce
a v dobrém stavu. Ve Vilímči dokonce k budově, o jejíž stavbě rozhodla tehdejší samospráva v roce 1888, mimochodem v rámci oslav
40. výročí vlády císaře Františka Josefa, později přistavěli společenský sál se zázemím, který dobře slouží dodnes. Vedle něj zde

Foto: Archiv OÚ

tví o povinnostech starostů malých obcí. Nejen množství hlášení,
formulářů a elektronická komunikace, ale i čarodějnice jsou jejich náplní. Při vlastním, časově náročném, zaměstnání...
/z/
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Sedlejov 30. dubna

Odhalení obnoveného pomníku M. I. Karpova
Od 14. září 1945, tedy šedesát devět roků,
připomíná kamenný pomník u železniční
trati v blízkosti nádraží v Sedlejově tragickou událost z konce II. světové války. V noci z 30. dubna na 1. května 1945 zde zahynul ruský parašutista Michail Iljič Karpov.
Část průzkumného výsadku, jehož byl členem, se v polovině dubna spojila s partyzánskou skupinou operující v prostoru Javořice
a právě její destrukční operace na naší železniční trati, po které se tehdy přesunovaly
transporty Wehrmachtu, se mladému muži
stala osudnou. „Především kvůli stavebnímu narušení, a také bezpečné dostupnosti
pro pěší, jsme se před časem rozhodli po-

mník obnovit a přesunout ho blíže k obci,“
uvedl pro TL Bedřich Burian ze Sdružení
partyzána Karpova, které se o přesunutí pomníku a jeho obnovu zasloužilo. B. Burian
také připomněl, že místo tragédie, na kterém dosud pomník stál, bude trvale připomínat pamětní deska. Slavnostní odhalení obnoveného pomníku se uskuteční 30. dubna
za účasti delegace velvyslanectví Ruské federace a dalších hostů. Spolu se Sdružením
partyzána Karpova se na něm podílí obec
Sedlejov, jejíž občané se léta o pomník starají. Obnova pomníku se uskutečnila i díky
dotaci z Programu obnovy válečných hrobů
Ministerstva obrany.
Podle TZ

Mikroregionální střípky
Hodice
5. 4. Vynášení Morany
Vynášení Morany – loučení občanů se zimou
a vítání jara. Začátek v 15:00 hodin u KD. Pořádá OS HRAD.

Krahulčí
6. 4. Setkání pěveckých sborů
PS Smetana a OÚ Krahulčí pořádají 23. ročník Setkání pěveckých sborů v neděli 6. 4.
ve 14:00 hodin v KD v Krahulčí.
Účinkují: DPS TELČísla Telč, DPS Slunko
Třebíč, PS Gymnázium Jihlava, PS Cantare
Třešť, PS Čech a Lech Humpolec, PS Melodie Jihlava, PS Smetana Telč.

Ořechov
26. 4. Ořechov 2014
Vzpomínková akce k 72. výročí seskoku paraskupiny Out Distance.

Růžená
26. 4. MTB Okolo Zudova vrchu
Trať závodu je stejná jako předchozí ročníky
(z Lovětína okolo Zudova vrchu přes Batelov zpět do Lovětína), okruh měří 10,15 km.
Jedná se o závod 4členných nebo 3členných
(ženy, junioři) družstev. Každý člen absolvuje stejný okruh. Prezence od 10:00, start
ve 13:00.

Sedlejov
26. a 27. 4. Soutěž lodních modelářů
přebor Kraje Vysočina, seriál EX a Moravský
pohár na Dolním rybníku.

Strachoňovice
19. 4. Výlov rybníka
Výlov rybníka na návsi spojený s prodejem
kaprů a rybích specialit. Občerstvení zajištěno po celý den.
Sdružení partyzána Karpova a obec Sedlejov

Slavnostní akt k přesunu a obnově pomníku M. I. Karpova

30. dubna Sedlejov

13,00 Tematická výstava Klubu vojenské historie KD Sedlejov y 15,00 Odhalení
pomníku y 16,00 Historická bojová akce Klubu vojenské historie
Pro účastníky vzpomínkové akce vypraví organizátoři zvláštní autobus s odjezdem
ve 12,45 u hotelu Pod Kaštany a 12,50 u bývalého Výkupu.

Dotazník MAS v příloze TL!

MAS se ptá: Co chcete v roce 2020?
Vážení občané Mikroregionu Telčsko, asi každý z Vás má svou představu, jak by se místo, kde žije nebo podniká, mělo rozvíjet. Proto Vás touto cestou chceme požádat o názor,
na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj Mikroregionu Telčsko v letech 2014-2020. MAS zahájila dokumentaci těchto plánů a následně chce pomoci je uskutečnit. Vyplňte proto, prosím, dotazník, který je přílohou těchto TL, a zapojte se tak do plánování budoucnosti i Vy.
Připomínáme, že lhůta pro odevzdání dotazníku je 16. dubna.
Za ochotu při vyplnění dotazníku děkuje Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s.
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Pálení čarodějnic
30. 4. Sedlejov
Akce se koná ve sportovním areálu, začátek
přibližně od 17 hodin.
30. 4. Třeštice
Na Sahaře od 19 hodin.

Benefiční koncert

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
účinkují
Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Dětský pěvecký sbor TELČísla
žákyně pěvecké třídy a varhaníci
ZUŠ Telč

neděle 27. dubna 17.00 hod.
kostel Matky Boží
Více o koncertu čtěte na str. 4.

Před sto lety vypukla I. světová válka

Za císaře pána...
Před 100 lety, 28. července 1914, vypukla I. světová válka. Zasáhla každou českou rodinu. Bojoval v ní také jeden milion našich
předků, dvě stě tisíc jich v ní padlo. Je naší povinností, abychom
si utrpení a oběti válečného konfliktu i po sto letech připomínali.
V Telčských listech zavádíme rubriku, ve které chceme zveřejňovat všechny akce (společenské i církevní) a aktivity (opravy pomníků ap.), které v Regionu Renesance, tedy na území Dačicka,
Jemnicka, Telčska a Třešťska, k výročí připravujete. Pište nám
o nich na tl@telc.eu nebo telefonujte na 774 584 841.
● Do 30. dubna si v dačickém muzeu můžete prohlédnout výstavu fotografií, vyhlášek ad., které dokumentují dopad války na život v Dačicích.
● Na www.biskupstvi.cz si můžete přečíst slovo biskupa Vojtěcha
Cikrleho k výročí začátku I. světové války.
● 6. dubna budou v Jemnici, Budkově a Rancířově slouženy mše
sv. za oběti I. světové války.
● Připravujete ve vaší obci akci k výročí I. světové války? Napište nám o ní.
● Máte fotografii dědečka či pradědečka z Velké války? Prosíme
o její zapůjčení na oskenování.
Kontakt: tl@telc.eu, nebo telefonujte na 774 584 841.

1. pokračování
Úvodní díl vyšel v Telčských listech 3/2014 na str. 11 a 12.

Vojenský lazaret v Telči
za I. světové války
Mgr. Jana Dostálová

II. Vybavení a hospodaření lazaretu
Základní vybavení domova pro rekonvalescenty bylo pořízeno z větší části u místních řemeslníků a prodejců, zdravotnické potřeby pak
i ve specializovaných prodejnách ve Vídni. Objednávky při zařizování lazaretu měla na starost zřejmě jen hraběnka Podstatská. Lze tak
soudit z toho, že dochované faktury jsou vedené na její jméno.
Nábytek do lazaretu byl dodáván a spravován Josefem Říhou a košíkářem Františkem Langem, který pro něj vypletl na podzim roku
1914 šest židlí rákosem. Josef Říha byl vlastníkem truhlářské dílny
v Telči. Jeho první zakázka je datována ke 2. říjnu 1914. Konkrétně
se jednalo o dvacet kusů postelí a stejný počet slamníků, pět stolů, pět
štokrlat, dvě lavice a sedm polic. Dále byl pro potřeby domova vyroben nemocniční stůl, lavice na nádobí a žehlicí prkno.

Nové knihy městské knihovny
Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni
a pokud o ně stojíme.
Miroslav Horníček

Beletrie
Murakami: 1Q84. Kniha 3; Davouze: Dům v Bretani; Whitton:
Eliška Přemyslovna; Cimický: Jeřabiny z Chang-čou; Paasilinna:
Krátká paměť pana rady; Byrne: Moc; Mayne: Podfuk v Marseille;
Cornwell: Sharpova čest; May: Muž z ostrova Lewis; Nesbö: Červenka; Gavalda: Billie

Dětská
Pospíšilová: Detektivové a zachráněné peníze; Pereiro: Knížka plná
nápadů pro deštivá odpoledne; Rytíři na středověkém hradě; Trujillo:
Vlaky a železnice
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Parní mlýn na Starém Městě. Sem byl lazaret přemístěn ve druhé
polovině roku 1915 a byl zde až do jeho zrušení v roce 1916.
Další zakázka pro zmíněného truhláře byla zadána v prosinci téhož
roku. Týkala se výroby jedné postele se slamníkem, stolu, dvou židlí,
osmi truhlíčků na pera a tří škrabátek. U Rudolfa Schreckra z Telče
bylo 20. září zakoupeno osmnáct kusů prostěradel a dvacet kusů dek.

Novinky Knihovny UC
Vojtěch Jiří Král z Dobré Vody: Znaky rodů českých; Zoubková,
P.: Terezka aneb Život s dětskou mozkovou obrnou; Hanovská, L.:
Člověk a strach; Praško, J.: Specifické fobie; Jilík, J.: Žítkovské čarování; Kuldová, L.: Společenská odpovědnost firem; kol.: Jak vznikl život?; Jankovský, J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením; Valenta, M.: Přehled speciální pedagogiky
Pro TL připravila Ilona Martinů

BEZOBAV Dyjice
5. 4. O.G. and the Odds Gifts
The Odd Gifts jsou sólovým projektem O. Galušky, všestranného
hudebníka, kterého můžete znát z mnoha pódií.
3. 5. Owls of the Swamp
Australský písničkář Pete Uhlenbruch přijede po dvou letech do Čech
představit nové album Atlas, na které mimo jiné přispěla i Markéta
Irglová. Svoje turné zakončí v Dyjici. A možná nebude sám.
Kulturní domek Dyjice
Začátek vždy ve 20:00 hodin. Děti vstup zdarma

Vybavení a zásobování lazaretu bylo většinou z místních zdrojů.
Dokazuje to faktura vyhlášeného cukrářství Ferdinanda Drdáckého za dodání osmi kartonů svíček a vánočního cukroví v prosinci
1914 a účet za 6 dýmek a 6 holí od Josefa Čápa (dnes samoobsluha na náměstí) z téhož období.
O měsíc později byla na hraběnčino jméno vystavena faktura u vídeňské firmy Felbermeyer na dvacet kusů péřových polštářů a 40 kusů bavlněných povlaků. V srpnu roku 1914 bylo zakoupeno u Jana
Brunera, obchodníka s módními látkami a dámskou konfekcí, 270
str. 13

metrů sypkoviny. Zdravotnický a hygienický materiál do lazaretu dodávaly převážně telčská lékárna U Zlaté koruny Karla Paclíka a drogerie U Zlatého anděla, jejímž majitelem byl Antonín Vydra.

Veteránská revue Telč
2. až 4. května
Pátek 2. května
I na nových kolech do historie

16.00 – 17.00 hod.
Příjezd historických velocipedů i civilních kol na náměstí Zachariáše z Hradce - pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů
agentury Dobrý den Pelhřimov v počtu jízdních kol, která přijela v určenou hod. na jedno místo:

náměstí Telč 16.00 hod.
17.00 – 18.20
18.20 – 19.00
19.00 – 20.00

Sobota 3. května
Veteránská revue

Zdravotnický materiál a léky dodávala lékárna U Zlaté koruny
Karla Paclíka.
O těchto dodávkách máme dochované záznamy během celého fungování domova pro rekonvalescenty. Nejčastěji objednávanými položkami byla obinadla, náplasti, obvazy, hydrofilní gáza, vata, kapesníky, prstové rukavice i zubní kartáčky. Dále pak lahve lysolu,
lysoformu, etheru, kyseliny octové, sirného roztoku a francovky.
V průběhu podzimu 1914 objednala Leopoldina Podstatská ve Vídni u firmy Waldek, Wagner a Benda sterilizační přístroj, různé spínací špendlíky, příruční krabičky první pomoci, kapesní příbory a dva
páry berlí. U firmy Felbermeyer, taktéž ve Vídni, dva bílé lékařské
pláště a pro rekonvalescenty dvacet párů pantoflí. Přítomnost pacientů si kromě základního vybavení žádala i další služby. Pro jejich
potřebu byly nakoupeny košile a šátky na hlavu, které z látek obchodníka Brunera ušila švadlena Markéta Marková. Sedmdesát párů
slabších ponožek, dvanáct párů silnějších, punčochy a kapesníky dodala Růžena Pazourová, později i Karel Růžička, který vlastnil módní
a galanterní obchod v Telči. Punčochové zboží, papuče a košile byly
přikupovány i později. Mezi služby, které byly rekonvalescentům poskytovány, patřily i pravidelné návštěvy holiče. V roce 1914 docházel
do domova jednou týdně holič Antonín Meduna. Ačkoli se zachovala pouze jedna měsíční stvrzenka, je pravděpodobné, že do lazaretu
chodil pravidelně. Hodinářské práce pro rekonvalescenty zajišťoval
telčský hodinář Karel Linhart.
Pokračování příště

koncert Jazz Quintet Třešť
módní přehlídka: Móda v rytmu swingu
koncert Swing trio Telč

náměstí Zachariáše z Hradce
9.00 – 12.00
příjezd vystavovatelů
12.00
zahájení Revue
12.10 – 13.30
koncert Dixieland Jazz Band Telč
13.30 – 13.50
Oldies Party – pořad starých písniček
13.50 – 14.00
taneční vystoupení Moto Hodice
14.00 – 14.20
vyhodnocení soutěže elegance
cca 14.20 ad.
přelet historických letadel
14.20 – 16.00
Mrákotínské baletky, módní přehlídka profesních úborů – staré versus novodobé - Stonařovští divadelníci, módní přehlídka klobouků a spodního prádla DANTES
Brno; vystoupení historického hasičského sboru Hodice

16.00 – 17.00 hod.
Soutěžní jízda historických automobilů a motocyklů,
retro slavného závodu

Mezi dvěma branami
následuje

Veteráni v jazzovém rytmu
17.00 – 18.30
Ivančický dixieland
18.30 – 19.40
JazzJoint Havlíčkův Brod
19.40 – 21.00
Dixieland Jazz Band Telč
21.00 – 22.00
Jam Session
V průběhu koncertů „Skupinová jízda velocipedistů“ po náměstí v Telči, vzpomínka na závod Mezi dvěma branami, výstava panelu na velkém podloubí před galerií Wimmer. Výstava
zůstavších automobilů a motocyklů.

Neděle 4. května
Rallye historických vozidel na trase
Telč - Sádek - Třebíč
8.00

Zahájení v Muzeu techniky Telč Na Sádkách
následuje přesun soutěžících na náměstí
9.00
Start rallye na náměstí Zachariáše z Hradce
Trasa: Telč - Nová Říše - Krasonice - Domamil - Martínkov Lesonice - Babice - Sádek - Mastník - Stařeč - Třebíč
Lékařskou péči poskytoval známý telčský lékař MUDr. Emanuel
Krupička. Jinak také učitel tělesné výchovy na reálce a zakladatel zdejšího Sokola. Na snímku v řadě sedících v bílém. Vedle něj
manželé Podstatští.
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Podrobnější program a další aktuální informace
pro účastníky a diváky na

http://www.velocipedy-telc.cz
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Nabídka volného bytu

Dle opatření obecné povahy č. 2/2014
„Zásady pro nájem bytů ve výlučném
vlastnictví města Telče“, nabízí město
k pronájmu následující byt

v Domě s pečovatelskou službou
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 2 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,15 m2
Nájemné celkem: 1 178 Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. dubna 2014
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách města (www.telc.eu)
Bližší informace: odbor rozvoje
a územního plánování, J. Pavlíčková,
tel.: 567 112 425.

Deratizace kanalizace
Od 3. do 16. dubna bude firma EKOSLUŽBY provádět jarní deratizaci kanalizační sítě na území města. Kontaktní osobou pro případné dotazy je Michal Novotný, tel. 603 834 783,
777 834 783).

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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik na všechny skupiny motocyklů, osobní automobil a soupravu osobního automobilu s přívěsem. Info na tel. 607 185 517.
• Hledám paní na úklid a provoz penzionu v Telči. Tel. 723 317 337.

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
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

TL byly na silnicích, o kterých se mluví

Únor 2014. Ještě projel.

Takto to začíná. Geodeti pomocí systému GPS zaměřují stavbu.

Pak přijede technika.

V dubnu se začne pracovat i tady.
Foto: Ilona Jeníčková, Progeo Jihlava

Kope se. Hluboko.

Lidé a stroje.
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Vítání ptačího zpěvu
Víte, kolik váží letošní pták roku, který z našich opeřenců dokáže spát v letu a jak zpívá sýkorka, která Vám v zimě létala na krmítko? Chcete poznat Vaše okolí trochu jinak?
V tom případě pojďte s námi na jarní vycházku, při které Vás zasvětíme do tajů ptačí říše.
Vítání ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day) se letos v Telči uskuteční v sobotu 3. května se srazem v 7,30 u Záchranné stanice volně žijících živočichů Telč (v blízkosti zámeckého parku). Vašimi průvodci budou Hana Uhlíková, Pavel Beneš a kroužkovatel Tomáš Brinke. Dalekohledy si určitě vezměte s sebou. Akce se koná za jakéhokoliv
počasí. Případné informace: tel. 734 170 810, hana.u@seznam.cz.
/hu/

Počasí v únoru
Pokud přihlédneme k nejznámější únorové pranostice Únor bílý, pole sílí, tak nás
letos (a lyžaře zvláště) příliš nepotěšil. Zima taková nijaká. Sněhová pokrývka se
udržela jenom počátkem měsíce o výšce
3 cm a 9. 2. zmizela úplně. V prvních pěti dnech měsíce ještě bylo zimní počasí.
Byly časté mlhy s tvorbou slabé až mírné
námrazy. Denní maxima zůstávala několik stupňů pod nulou a minima klesala asi
do -6°C. Do 13. 2. se vyskytovaly častější
slabé srážky, nejprve sněhové, poté smíšené nebo mrznoucí. Asi od poloviny měsíce se pomalu dále oteplovalo, oblačnost
se častěji protrhávala a denní maxima vystupovala od 3 do 10°C. Noční minima
podle oblačnosti ještě někdy klesala několik stupňů pod nulu. Srážky byly už jen
tekuté a slabé intenzity. 19. února se poprvé ozval skřivánek. Měsíc hodnotíme
teplotně jako mírně nadprůměrný, srážkově mírně podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/

Vítání ptačího zpěvu
Ptákem letošního roku v Česku je čáp. A to jak ten bílý, který bývá několik měsíců v roce
doma i v Telči, tak jeho vzácnější bratr, čáp černý. Na Vítání ptačího zpěvu se dozvíte více
i o čápech, slibuje jeho hlavní pořadatelka Hana Uhlíková.
Foto: R. Bock

Jaro v předstihu

sobota 3. května od 7:30 do 9:30 hod.
pozorování ptáků, ukázka kroužkování,
soutěž pro děti

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 2. do 18. 3. 2014.

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

1,2 °C
1014,5 hPa
6,6 mm
10,3 °C, 21. 2.
ve 14,30 hod.
-5,2 °C, 1. 2.
v 8,23 hod.
48,1 km/h, 14. 2.

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

Fotbal. Trochu jinak

Hokej

Fotbalisté již mají začátek jarní části sezony za sebou, ale aby mohli tento nejrozšířenější sport provozovat, je k tomu potřeba
vytvořit potřebné zázemí. To naše již slouží pěknou řádku let a je v katastrofálním
stavu. O jeho zlepšení se v únorových Telčských listech zmínil starosta města Roman Fabeš. K fotbalu je ale také potřeba
dobře připravit hrací plochu. O její kvalitu
se vzorně stará správce stadionu pan Luboš Burian. Ihned po skončení podzim-

Díky postupu do play-off Krajské soutěže Vysočiny měli hokejisté SK mimořádně
prodlouženou sezónu.
Čtvrtfinále
HC Zastávka - SK Telč
4:6
SK Telč - HC Zastávka
3:2
Semifinále
RH Brno - SK Telč
6:3
Telč - RH Brno
2:9
O třetí místo
HHK V. Meziříčí B - SK Telč
5:4
Jen těsná prohra na ledě vítězů připravila hokejisty o bronzové umístění v soutěži. Na výsledku se podepsala jak absence
tréninku našeho týmu, tak také nepřízeň
rozhodčích. „S vystoupením mužstva v náročné soutěži jsem velmi spokojen,“ uvedl předseda hokejového oddílu František
Čermák s tím, že si také váží přízně diváků jak při domácích utkáních, tak při bojích
v play-off na cizích stadionech.

ní části bylo potřeba odstranit starý porost
a celou plochu zrenovovat. O to se postarala odborná firma se svými stroji. Manuální práce však zůstala na správci. Hromadu staré trávy bylo potřeba odvézt a udělat
celkový pořádek. Mírnou zimu přečkal
trávník v pohodě a začátkem března začal
správce hnojením připravovat pažit na zápasy. Přejeme mu, aby po divné zimě nepřišlo extrémní sucho a byl dostatek vody
na zavlažování.
-rd-

Fotbal
Utkání týmu SK na domácím hřišti
5. dubna
15,30 muži C - Mrákotín
12. dubna
10,00 dorost - Chotěboř
15,30 muži B - Pavlov
13. dubna
15,30 muži A - Radostín n/Osl.
19. dubna
9,00 žáci st. - Chotěboř
10,30 žáci ml. - Chotěboř
16,00 muži C - Cejle B
26. dubna
9,00 žáci st. - Pelhřimov B
10,30 žáci ml. - Pelhřimov B

Luboš Burian se vzorně stará o telčský fotbalový trávník.

Dlouhý, únavný a těžký. Vasův běh
2014 podle Jiřího Vystrčila

Stolní tenis
Divize Vysočiny k 19. březnu
1. Jihlava A
20 191 : 102
2. Pelhřimov A
20 192 : 111
3. H. Brod A
20 181 : 119
4. Pelhřimov B
20 168 : 143
5. Telč A
20 155 : 154
6. Žďár B
20 156 : 155
7. Světlá n.S.
20 141 : 147
8. Rovečné
20 151 : 158
9. Chotěboř
20 130 : 167
10. M. Budějovice 20 123 : 175
11. Polná
20 119 : 174
12. Třešť
20 97 : 199

Foto: Archiv JK
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Basketbal
Regionální přeshraniční soutěž Waldviertler Sparkasse Cup. Zápasy BK Žabaři Telč:
28. 2. Studená - Telč
97:77
2. 3. Telč - Waidhofen a/Th. 107:33
14. 3. J. Hradec - Telč
86:64
Tabulku soutěže přineseme v příštím čísle.

Hokejisté mají NHL, tenisté Davisův pohár, ikonou běžkařů je Vasův běh. Proti dvěma předchozím si ho mohou zkusit,
vedle elitních běžců, také amatéři. 90 km
dlouhý závod se váže k historické události z roku 1520, kdy trasu podobnou dnešnímu závodu absolvoval, při útěku z dánského zajetí, pozdější švédský král Gustav
E. Vasa. V současné podobě se běhá
od roku 1922 a účastní se ho až 16 tisíc
lyžařů. Letos v jeho 90. jubilejním ročníku si závod připsal další primát. Na startu
ve Švédsku se poprvé objevil lyžař z Telče.
Se startovním číslem 15785 bývalý telčský
fotbalista Jiří Vystrčil. Ochotně přistoupil
na „zpověď“ TL.
Jak je obtížné se na takový závod dostat?
Když člověk není Lukáš Bauer či Stanislav
Řezáč, tak to není jednoduché. Elektronická rezervace byla na letošní ročník funkč-

ní jen několik minut. Nezbývá, než zkusit
štěstí přes specializovanou cestovní kancelář, která má „nakoupena“ účastnická místa dávno dopředu. To byl právě můj případ.
I tak lze hovořit o velkém štěstí. Definitivně jsem mu uvěřil v prosinci, když jsem
na internetu uviděl startovní listinu s mým
jménem a vedle něho uvedeno město Telč.
Asi to nejpodstatnější. Jak jste v letošní
zimě bez sněhu trénoval?
Popravdě řečeno o žádné letošní zimě nic
nevím. To byla naprostá tragédie a místy
mě přepadaly pocity marnosti. Měl jsem
jet 90 km na lyžích a prakticky jsem si nebyl schopen nic pořádně otestovat. Lyže,
boty, hůlky, rukavice... Co se týče fyzičky,
tak jsem dělal v rámci možností, co se dalo. Párkrát jsem byl na horách, v Lipkách
jsem na inlinech trénoval soupaž, v Novém
Městě, ve dnech kdy ty dva udržované kistr. 19

Dokončení z předchozí strany

Vasův běh 2014...
lometry byly otevřeny pro veřejnost, jsem
jezdil dokola jak „jojo“, o dvou víkendech
na začátku února jsem „šmirgloval“ louky
a cesty mezi Horním Bolíkovem a Světlou,
doma na veslovacím trenažéru... No, byla
to letos hrůza. Měl jsem naběháno sotva
200 km na lyžích a asi 80 km na inlinech.
Doma si se mnou docela užili.

Jiří Vystrčil již bez běžek. V cílovém městě
Vasova běhu Mora u sochy lyžaře - běžkaře.
Kolik Čechů bylo s Vámi na startu?
Podle startovní listiny nás bylo 333, včetně
reprezentantů. Po severských státech a Německu (500) jsme byli šestý nejpočetněji zastoupený národ. Zůstali za námi i tací „lyžaři“ jako Italové, Rusové, Rakušané.
Slováků bylo třeba jen 15. Celkem startovalo bezmála 16 000 lyžařů a lyžařek.
Postřehy z tratě, únava, krize, občerstvení, organizace?
Bylo to dlouhý, únavný a těžký. To jsou tři
slova, co to vystihují nejlépe. Dost jsem se
připravoval i po psychické stránce, a tak

mě ani moc nezaskočilo, když po 1 hodině a 10 minutách, kdy jsem se v tom davu
vyšplhal do úvodního kopce, jsem uviděl
ceduli, která mi ukazovala, že vzdálenost
do cíle je 87 km. Krizi jsem žádnou velkou neměl. Snad možná na 40. km, ale dojel jsem do občerstvovačky a tam jsem se
z toho rychle dostal. Podpora diváků? Tady jsem čekal více. To fandění a špalíry
lidí podél trati jsou spíše legendou než realitou. Minimálně tedy pro borce, jež se
pohybují po trati na mojí pozici. Na druhé
straně organizace si nezadala s tím, co se
o ní traduje. Byla naprosto perfektní, vše
fungovalo. Neviděl jsem jediného člověka, který by byl otrávený či jinak negativní. Všichni se usmívali a hlavně pomáhali
a byli vždy na svých místech. Prostě bylo
vidět, že jsou tady kvůli vám. Možná to
zní divně, ale společně s dojezdem do cíle
na mě toto udělalo největší dojem z celého pobytu.
Určitě to není podstatné, ale... Vaše
umístění?
To není žádné tajemství. Každý si ho může najít na internetu. Skončil jsem 9 708
z 14 001 mužů. Klasifikováno nás ale bylo
„jen“ 11 200. 2 800 mužů to nedojelo. Byl
to opravdu těžký ročník, Říkali, že nejtěžší
za posledních 20 let. Čas jsem měl 10 hodin 26 minut.
Zážitek, perlička?
Když jsme ve středu nastupovali do autobusu, tak nám jako první informaci paní
průvodkyně řekla, že právě teď se na internetu objevilo, že se závod pojede.
I ve Švédsku totiž měli v této oblasti nedostatek sněhu a dokonce na některé úseky „naváželi“ sníh helikoptérami. Oddechli jsme si...
Prostor pro rozhovor nemáme tak velký, abychom vyčerpali vše, co zajímá
příznivce lyžování. Nepočítáte proto
s besedou, která by jim alespoň trochu
nahradila letošní nevydařenou sezónu?
Máte pravdu, bylo by ještě dost co vykládat, ale besedu neplánuji. Ale třeba se s těmi, co mají zájem, někde potkám na výletu
na běžkách (třeba na Lhotce), tak tam můžeme pokecat.
Děkuji za rozhovor.
/z/

Propaguje nás Motor Journal
Prestižní český měsíčník přináší v nejnovějším čísle 4/2014 třístránkový příspěvek Jiřího Kohlíčka: Oslavná jízda „Mezi dvěma branami“ na počest 80. výročí soutěže cestovních vozů na městském okruhu v Telči v roce 1934. Text je jak výbornou propagací letošní Veteránské revue, tak zasvěceným pohledem na historii nejstaršího motoristického podniku v Telči.
Text doprovází fotografie ze zmíněného závodu a dobové materiály z archivu Jiřího Mátla.
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Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Workshop aneb
Co nás učily babičky
Nedávno jsem absolvovala workshop
u úspěšného pražského módního návrháře. Byl to dárek a vůbec jsem netušila, co
mne čeká. Střídaly se u mne pocity nadšení a očekávání s pocity zoufalství a beznaděje. Když jsem si přečetla, že je to
kurs většinou pro studentky odborných,
oděvních škol, ani přesvědčování, že každý je tak starý, na kolik se cítí, mi vůbec
nepomohlo.
Pokud vám termín Workshop nic neříká,
jste na tom stejně, jako jsem byla já. Takže
pěkně česky. Je to posezení s odborníkem,
který něco umí a chce se o to podělit s někým, koho by to mohlo zajímat. A nechá si
za to nakouknutí do svých vědomostí samozřejmě pěkně zaplatit. Na workshopu
se nás sešlo pět a s potěšením jsem kvitovala, že jedna paní byla asi mého věku,
takže studentka starší a pokročilá, a pátý
byl módní návrhář. Šlo o novou metodu
konstrukce střihu. Žádný papír, ale rovnou
modelovat látku na krejčovskou pannu.
Používala jsem tento způsob, když jsem
šila kdysi na panenky a neuměla si udělat střih. Panenku jsem zamotala do látky
a pak odstřihla, co bylo navíc, a zašila, co
přečnívalo. Nyní to objevili módní návrháři v Anglii. Ale celkově to bylo zajímavé.
Workshopy pro veřejnost můžeme vidět
na každém jarmarku nebo trzích. Košíkáře,
kováře a další profese, kdy člověk pracuje rukama, je určitě dobré si připomenout.
Možná si začneme opět vážit lidské práce. Když jsem o tom tak přemýšlela, prošla jsem za život mnoha workshopy, aniž
jsem to věděla já nebo maminka s babičkou a tetou, které mne školily a učily. Samozřejmě jim moc a moc děkuji. Doufám,
že se mi něco podaří předat svým dcerám.
I když mně chybí něco, co měla babička
vždy…a to je čas. Ano, udělat si čas, to je
to, na co jsem ještě workshop nikde neviděla. Ale však oni na to odborníci ve světě zase přijdou. Před děti posadí babičku,
ta bude háčkovat a plést, dědeček ukáže
chlapcům, jak zatlouci hřebík do prkýnka, a udělají z toho převratný objev. Nebo že bychom je předběhli? Nu což, zkuste odtrhnout vnuky od počítačových her
a vnučky od hudebního pořadu Muzikál
ze střední a udělejte si doma na sebe čas
a předávejte, předávejte zkušenosti, rady
a hlavně „selský“ rozum. Toho se nám poslední dobou jaksi nedostává a v lékárně
ho nekoupíte volně ani na předpis.

Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích

v dubnu

5. dubna
Jihlava, MUDr. Taťána Pivničková
Vrchlického 2497/57, 567 574 579
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 406 301
(dtto i 6. dubna)
6. dubna
Kamenice, MUDr. Silvia Pollaková
Kamenice 405, 567 273 380
12. dubna
Jihlava, MDDr. Martina Procházková
Křivá 1, 602 479 225
Dačice, MUDr. MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 13. dubna)
13. dubna
Stonařov, MUDr. Václav Provázek
Stonařov 70, 567 319 385
19. dubna
Třešť, MDDr. Eva Siudová
Palackého 1334, 567 210 820
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 20. a 21. dubna)
20. dubna
Telč, MUDr. Anna Bínová
Masarykova 445, 567 213 171
21. dubna
Jihlava, MDDr. Petra Skotáková
Slavíčkova 2, 567 210 991
26. dubna
Brtnice, MUDr. Ludmila Suchánková
náměstí Svobody 77, 567 216 139
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 27. dubna)
27. dubna
Jihlava, MUDr. Pavlína Stavárková
Strojírenská 9/8, 567 132 545
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

Sběrový kalendář

v dubnu

Objemný odpad
I. – II.
III.

31. 3.
1. 4.

IV.
V.

Kino Máj Třešť

2. 4.
3. 4.

Biologický odpad

ČT 3. 4. 300 v 19:30
VZESTUP ŘÍŠE (USA)
Film ve 3D, s titulky, přístupný od 12 let

I. – II. 7. 4.
IV.
9. 4.
III.
8. 4.
V.
10. 4.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží

SO 5. 4. v 19:30
BABOVŘESKY 2 (ČR)

Farmářský trh

ČT 10. 4. v 19:30
BABOVŘESKY 2 (ČR)

v Telči

sobota 19. dubna
od 9 do 16 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● regionální
pivo ● uzeniny ● masné výrobky
● pečivo ● těstoviny ● med a medovinu ● koření ● luštěniny ● výrobky
z rakytníku ● zeleninu ● květiny ● keře
a stromky pro jarní výsadbu ● produkty
zdravé výživy ● přírodní kosmetiku
Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek firmy
Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice
ZELENÉ PIVO
z pivovaru JEŽEK Jihlava

Kontakt na pořadatele:
722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikrore gionu Telčsko,
Město Telč

NE 6. 4. v 10:00
ZVONILKA A PIRÁTI (USA)
Film ve 3D
NE 6. 4. v 19:30
NOE (USA)
Film ve 3D, přístupný od 12 let

PÁ 11. 4. v 19:30
KANDIDÁT (ČR)
Přístupný od 12 let
SO 12. 4. v 19:30
12 LET V ŘETĚZECH (USA)
Film s titulky, přístupný od 15 let
NE 13. 4. v 19:30
FAIR PLAY (ČR)
ST 16. 4. v 19:30
10 PRAVIDEL
JAK SBALIT HOLKU (ČR)
ČT 17. 4. v 19:30
CAPITÁN AMERIKA
– NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (USA)
Film ve 3D
SO 19. 4. v 19:30
GRANDHOTEL BUDAPEŠT (USA)
Film s titulky
SO 26. 4. v 19:30
2001:VESMÍRNÁ ODYSEA
- MÁJÁRT (USA)
Film s titulky, přístupný od 15 let
Pokud není uvedeno jinak, je film přístupný bez
omezení. Více na www.trest.cz/kino-maj/

Předplatné
Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Městská galerie zahajuje
sezónu L. Kuklou
Letošní sezónu zahájí Městská galerie
Hasičský dům 12. dubna vernisáží výstavy malíře Ladislava Kukly (*1943). Dostala příznačný název UVNITŘ KRAJIN.
Pražský rodák a absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Brně začal samostatně
vystavovat již v 60. letech minulého století. Jedna z jeho prvních výstav se uskutečnila v roce 1967 v Horáckém divadle
v Jihlavě. Kuklova krajina je mnohotvará
a za desítky let má podobu Vysočiny, plání
Severní Ameriky, ale třeba také Laponska
nebo Českého ráje a dalších míst. Návštěvníkům telčské výstavy může být Kukla blízký i díky osobnímu vztahu s Janem
Zrzavým. Ten pro jeho tvorbu objevil jak
české keltství, tak krásu Vysočiny či vzdálené severní Itálie nebo Bretaně. Po více
než 70 samostatných výstavách hovoří kurátoři Kuklových výstav jako o vyzrálém
předním českém malíři, který vedle krajinotvorby dokáže citlivě reagovat i na silné
vnější společenské impulsy a není mu cizí
ani český humor. Výstava prací Ladislava
Kukly potrvá v MG do 7. června a poté ji
postupně zhlédnou zájemci ve všech městech Sdružení Česká inspirace.
/z/

Na radnici bude Klimt
V pátek 4. dubna bude v 15 hodin zahájena
vernisáží ve vstupních prostorách radnice
výstava Gustav Klimt – Průkopník moderny. G. Klimt (1862–1918) je symbolem
malířské moderny, epochy, která doznívá
dodnes. Patří k ní i jeho u nás známí současníci, Josef Hoffmann, Egon Schiele, Oskar
Kokoschka ad. Z otcovy strany pocházel
G. Klimt ze severních Čech a je tak jednou
z řady umělecky významných osobností
dokumentujících společnou historii Čechů
a Rakušanů. Výstava potrvá do 21. dubna. Jejími spolupořadateli jsou Rakouské
kulturní fórum v Praze a jihlavské občanské
sdružení Iglauer Reginalkulturverband (Jihlavské regionální kulturní sdružení).
Podle TZ

Divadélko DDM Telč

O malém a velkém
ježkovi
loutková pohádka

pátek 11. 4. a středa 25. 4.
vždy v 15.30
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Společenská rubrika

Bohoslužby

Vítáme nové občánky

Římskokatolické

Nikol Kvasničková, Staré Město
Amálie Malošová, Štěpnice

5. 4.
6. 4.

so
ne

12. 4.
13. 4.

so
ne

19. 4.
20. 4.

so
ne

26. 4.
27. 4.

so
ne

Blahopřejeme novomanželům
Michal Vorschneider, Litoměřice
a Miluše Nováková, Litoměřice

Opustili nás
Jarmila Veselá, Štěpnice
Marta Hlavová, Štěpnice
Marie Hamerníková, Staré Město
Antonie Kolářová, Staré Město
Vítězslav Svoboda, Staré Město
Josef Šmach, Staré Město

88 let
90 let
80 let
93 let
85 let
74 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).

Blahopřání
Dne 7. 4. 2014 se dožívá významného
životního jubilea (90 let) paní Jaroslava
Zábranová (rozená Svobodová) z Telče.
Blahopřejeme. Moudrost, odpovědnost
a obětavost byly vždy nedílnou součástí jejího života. Především za to bychom
jí dnes chtěli také co nejvíce poděkovat.
Rodina

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli 24. 2. 2014 naposledy rozloučit
s naší maminkou, babičkou a prababičkou,
paní Marií Novákovou. Poděkování patří také oddělení paliativní péče v Jihlavě,
sestřičce paní Iloně Šindlerové a taktéž panu Josefu Salákovi za jeho přístup a ochotu.
Zarmoucená rodina Markova a Novákova
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast na pohřbu dne
14. 3. 2014 pana Vítězslava Svobody. Rovněž děkujeme za projevy soustrasti, zaslané
kondolence a květinové dary.
Manželka s rodinou

Farmářské trhy 2014
19. dubna ● 31. května ● 21. června
● 23. srpna ● 6. září ● 4. října
● 1. listopadu
vždy od 9 do 16 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce

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

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

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 2

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

TL 4/2014 - 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

Kulturní kalendář
Akce

5. 4.
9.30 a 10.30
Vítání dětí
5. 4.
10.00
Zpěváček 2014
Pěvecká soutěž dětí

radnice
státní zámek

12. 4. od 13.30
náměstí
Zahájení jarní sezóny v Telči
13.30 Vítání svátků jara a stavění máje
16.00 Vernisáž výstavy Uvnitř krajin
malíře Ladislava Kukly v Městské galerii
Hasičský dům, více na str. 8, 22
19. 4. 9 - 16
Farmářské trhy
Více na str. 21

náměstí

19. 4. 11.00
náměstí
Jarmark Sdílení aneb Jarní slavnost
Více na str. 4
21. 4.
Velikonoční obchůzka s folklorním souborem Podjavořičan
30. 4.
Telčské čarování

u rybníka Roštejn

Koncerty

1. 4.
19.00
sál DPS
Trio od sv. Jakuba
Vokálně-instrumentální trio - zpěvák Milan
Řihák, violista Karel Plocek, varhaník, klavírista Martin Jakubíček.
6. 4.
14.00
KD v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů
Představí se DPS TELČísla Telč, DPS Slunko Třebíč, PS Gymnázium Jihlava, PS Cantare Třešť, PS Čech a Lech Humpolec, PS
Melodie Jihlava, PS Smetana Telč
14. 4. 19.00
sál ZUŠ
Koncert učitelů a absolventů ZUŠ Telč
24. 4. 19.00
sál ZUŠ
L. Čermák (housle), J. Smýkal (klavír)
25. 4. 19.00
Lannerův dům
Santini v akci
Program: skladby světové a české sborové
literatury, lidové písně a spirituály. Účinkuje
pěvecký sbor Santini Telč.
27. 4. 17.00
kostel Matky Boží
Děti pomáhají dětem
Benefiční koncert na podporu dětí se srdeč-

ní vadou pod záštitou místostarostky města
Telče Hany Müllerové
Účinkují: TELČísla, Zvoneček Jihlava, žákyně z pěvecké třídy a varhaníci ZUŠ Telč.
Výtěžek z koncertu bude věnován občanskému sdružení „Srdíčkáři“. Více na str. 4

Výstavy

4. 4. – 21. 4.
vstupní síň radnice
Gustav Klimt – Průkopník moderny
Vernisáž výstavy se koná v pátek 4. 4.
v 15.00 hod. za účasti senátora PČR
RNDr. Miloše Vystrčila, který nad touto
výstavou převzal záštitu, Mag. Christiana
Autengrubera, zástupce Rakouského velvyslanectví Praha a starosty města Telče
Mgr. Romana Fabeše.
11. – 13. 4.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., sobota a neděle 8 – 17 hod.
12. 4. – 7. 6.
MG Hasičský dům
Uvnitř krajin malíře Ladislava Kukly
Malba, instalace, objekty, fotografie. Vernisáž výstavy v sobotu 12. 4. v 16 hod. Zahraje kapela Blue Bossa Trio, úvodní slovo Daniel Novák.
23. 4. – 14. 5.
vstupní síň radnice
Telč v proměnách času
Výstava fotografií žáků ZŠ praktické Telč.
Vernisáž výstavy ve středu 23. 4. ve 14.30
hod. Více na str. 9

Přednášky

10. 4. 17.30
radnice
20 tisíc mil po Rusku v podání Radovana Jirků
Pořádá městská knihovna
16. 4. 18.00
Univerzitní centrum
Karlův most
Přednáší Ing. arch. Ondřej Šefců
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro - Památky kolem nás, vstup volný

Dům dětí a mládeže

11. 4. a 25. 4.
15.30
Divadélko DDM Telč zve na loutkovou pohádku O malém a velkém ježkovi

Krteček

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

Uzávěrka příštího čísla
18. dubna ve 12 hodin

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na duben: Chraň se
3. 4.
16.00
Promítačka „Super size me“
10. 4.
16.00
Artefiletika aneb
Tvoření jinak
17. 4.
16.00
Workshop „bezpečný sex“
21. 4.
18.00
Sebeobrana
akce je přístupná široké veřejnosti
28. 4.
16.00
Focení pravidel klubu
29. 4.
16.00
Opíkačka

Klub důchodců

v budově polikliniky
13. – 15. 4.
9 – 16
Velikonoční výstava
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

13. 4. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Líbí se vám sochy
Regionu Renesance?
Na adrese http://extranet.kr-vysocina.
cz/zlata-jerabina/ můžete tento společný
projekt MAS Telčsko, Třešťsko a Jemnicko podpořit svým hlasem v kategorii
Kulturní aktivita ankety

Zlatá jeřabina 2013
Kraje Vysočina.
Hlasuje se do 14. dubna!

Jako nikdy. V Jihlavě
Do 4. května lze zhlédnout v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě (Znojemská 4) výstavu obrazů krajin výtvarníka Davida Bartoně, které si „zahrály“ v novém českém filmu
Jako nikdy. Několik desítek Bartoňových
obrazů představovalo filmová díla hlavní postavy filmu malíře Vladimíra Holase,
kterého ztvárnil Jiří Schmitzer. Ten za tuto
roli získal Českého lva v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Jen
připomeneme, že domovský ateliér Davida
Bartoně je v synagoze Na Parkaně a telčská
veřejnost ho zná jako kurátora výstav v MG
Hasičský dům.
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2. až 4. května. Bude Veteránská revue
Program ● Novinky ● Překvapení ● Čtěte na str. 1, 10 a 14

Kola, kola, kola ...

Kola a dámy, nebo Dámy a kola?

Krása, která změnila svět.

Krása, která odstranila dřinu.
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Foto na této straně: Ing. Jaroslav Šanda

