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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek v rozhovoru pro TL:

Chci změnit některé věci v této zemi k lepšímu
Když jsme po loňských parlamentních volbách v TL informovali o zvolení Ing. Jana
Bartoška (KDU-ČSL) poslancem, napsali jsme: „Jeho telčský původ není potřeba
připomínat.“ V průběhu šesti měsíců, které nás od voleb dělí, došlo k jedné velké
změně. Jan Bartošek není „jen“ poslancem, ale také vysokým ústavním činitelem. 6. února byl zvolen místopředsedou
Poslanecké sněmovny. I když pro většinu
čtenářů stále platí, že „jeho telčský pů-

vod není potřeba připomínat“, na úvod
dnešního rozhovoru ho pro širší čtenářskou obec blíže představíme. Narodil se
v roce 1971. Absolvoval střední zemědělskou školu a následně Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a pedagogické
minimum na České zemědělské univerzitě
v Praze. Pracoval jako vedoucí a terapeut
v komunitě Podcestný mlýn u Velkého Pěčína a dále se vzdělával. V roce 2010 se
stal místostarostou Dačic. K Telči ho váže

rodinná historie dědečka, známého železničáře, strýce, P. Karla Honse, osobnosti kulturního a společenského života v 50.
a 60. letech, a otce, Ing. Jana Bartoška
st., radního města v letech 1990 až 2010.
Přes mimořádné pracovní vytížení poskytl
ochotně TL rozhovor.
V květnu budete mít za sebou pověstných 100 dnů ve funkci místopředsedy
Poslanecké sněmovny. Co Vás v ní nejvíce překvapilo (příjemně, ale třeba i negativně)?
Mohu říci, že vše je zde jiné. Život v Poslanecké sněmovně vzhledem k objemu
práce musím mnohem více strukturovat
a práce je zde minimálně každý den na 10
a více hodin. Uvědomil jsem si míru zodpovědnosti, která je spojená s výkonem této funkce. Stále si opakuji motiv, se kterým
jsem do politiky šel, a to je: reálně změnit
některé věci v této zemi k lepšímu. To,
co je pro mě nejsložitější, je vědomí, že
času, který bych rád věnoval rodině, není
bohužel tolik, kolik bych chtěl. Také kladu
velký důraz na spolupracovníky, které si
vybírám, protože k výkonu funkce místopředsedy PS potřebujete „partnery“, kteří
jsou nejenom vzdělaní, ale i moudří a čestní. Překvapily mne zde dvě věci: 1) že „poslanecký čas změny“ je mnohem pomalejší, než by tato země potřebovala, a 2) že při
všech jednáních musím neustále opakovat,
že důležitý je prospěch celku, a ne zájmových skupin.
(pokračování na str. 5)

Oznámení o volbách
Ještě asi měsíc bude platit zákaz vjezdu z ulice Na Hrázi do Hradecké a Křížovy ulice.
Více o stavbách a dopravních omezeních v ulicích 9. května a Dačické v příspěvku starosty R. Fabeše na str. 3 – „Zkratka“ - za dobrotu na žebrotu!
Foto: Dušan Novotný

do Evropského parlamentu
23. a 24. května na str. 4

Z jednání rady města Které památky
v regionu se opraví?
83. schůze - 19. března
- RM schválila návrh komise pro kulturu,
cestovní ruch a zahraniční vztahy na rozdělení finanční dotace pro kulturní organizace na rok 2014.
- RM schválila udělení výjimky z obecně
závazné vyhlášky o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku ad. pro konání hudebního festivalu „ROCK TELČ“
21. června od 15 hodin do 02:00 hod. následujícího dne u rybníka Roštejn.
- RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádek k poskytování
hostinských služeb pro letošní letní turistickou sezónu.
- RM schválila uzavření smlouvy o zřízení
práva realizace stavby nad cizím pozemkem se Společenstvím vlastníků jednotek
Radkovská 336.
- RM schválila vyhlášení veřejných zakázek
„Revitalizace veřejného prostranství u MŠ
Komenského“, „Dopravní terminál u škol
v ulici Hradecká“, „VI. etapa restaurování
mariánského sloupu na náměstí“.
- RM schválila rozdělení podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2014.
- RM schválila podání žádostí o dotace
z Kraje Vysočina na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních
památek na obnovu krovu věže sv. Ducha
a obnovu fasády objektu čp. 71 (ZUŠ).

84. schůze - 2. dubna
- RM schválila jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na místo ředitele/
ředitelky DDM Telč.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Oprava hradební zdi v ul. Na Parkaně“.
- RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bytové jednoty č. 214/3 a bytové jednotky
č. 214/4 v domě č.p. 214 v Telči - Starém
Městě a prodeje nemovitosti – rodinného
domu č.p. 388 v Telči - Štěpnici.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6908/47, díl
č. 6 o vým. 345 m2 v zahrádkářské osadě
Markovo humno.
- RM schválila finanční příspěvek ve výši
6 tis. Kč na akci Noc kostelů 2014 v Telči a umístění reklamních bannerů přes
ulici k Dolní bráně a na věži sv. Ducha
na tuto akci.

Konzultační den
rady města
středa 14. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ
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Ve zprávě o jednání rady města informujeme,
že rada schválila rozdělení finančních částek
z programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2014. Konečné
slovo v přidělení příspěvků bude mít Ministerstvo kultury, které je vyhlašovatelem programu. Zmíněný program je jedním z mála,
ve kterém ústřední orgán státní správy svěřil
podstatnou část rozhodování obcím s rozšířenou působností. Na otázku, kolik finančních prostředků letos správní obvod Telče
z tohoto programu získal a oprava kterých
památek bude podpořena, odpověděl TL tajemník MěÚ Pavel Soukop: „Celkem jsme
měli k dispozici 682 tis. Kč. Bude podpořena
oprava osmi nemovitých kulturních památek
nacházejících se mimo Telč. Konkrétně to je
obnova části fasády farního kostela Zjevení Páně v Panských Dubenkách, restaurování sochy sv. Jana Nep. v Černíči, obnova
střechy Šimkova mlýna ve Vanově a oprava
zvoničky v Horní Myslové. V Radkově bude obnoven nátěr báně věže kostela sv. Bartoloměje, v Černíčí dojde k opravě fasády
mlýna, ve Staré Říši bude restaurována socha sv. Jana Nep. u tamního kostela a také
bude podpořena, z popudu kulturního spolku
NOKUS, obnova tří zděných kapliček křížové cesty v Nové Říši.

Přijímací řízení do ZUŠ
Ředitelství Základní umělecké školy v Telči vypisuje termíny přijímacího řízení pro
školní rok 2014/2015.
Výtvarný obor: pondělí 26. května
a v pondělí 2. června od 13:00 do 17:00
(a každé další červnové pondělí od 14:00).
Místo konání je učebna VO ZUŠ - v 1. poschodí.
Hudební obor: ve středu 21. května
a v pondělí 26. května od 13:00 do 17:00.
Místo konání označená učebna HO ZUŠ v 1. poschodí.
Požadavky:
- pro výtvarný obor není nutné se zvlášť
připravovat, pomůcky poskytne škola,
půjde o kresbu
- pro hudební obor doporučujeme si připravit jednoduchou lidovou píseň (např. Pod
naším okýnkem, Kočka leze dírou, Kočka
leze dolů, Pec nám spadla, Ovčáci ...)
- dále se zkouší smysl pro výšku tónů - zazpívat předehraný tón a smysl pro rytmus
- zopakovat předvedený rytmický motiv.
Další informace na tel. č. 567 243 533,
e-mail: info@zustelc, www.zustelc.cz

Zájem o GOB.
SOŠ má problém
22 a 23. dubna proběhnou na telčském gymnáziu přijímací zkoušky. Na osmileté podalo přihlášku 30 žáků pátých tříd základních
škol. „Potěšil nás zájem o studium na vyšším,
čtyřletém, gymnáziu. Z devátých tříd se hlásí 52 zájemců. Vzhledem ke směrným číslům jich budeme moci přijmout ale jen 30,“
informoval TL ředitel školy RNDr. Stanislav
Máca. Se stejným počtem žáků počítá škola i v budoucím prvním ročníku osmiletého
gymnázia. Nepříznivý demografický vývoj
a nekoordinovaný počet středních škol ale postihl střední odbornou školu, která je součástí
GOB. Pro malý počet zájemců nebude obor
Ekonomika a podnikání v nadcházejícím
školním roce vůbec otevřen! Maturity na škole začnou již 16. dubna praktickou zkouškou
na SOŠ a skončí až 21. května posledním
termínem ústních zkoušek na GOB. „Pokud
by si čtenáři TL chtěli vyzkoušet, co letošní maturanty čeká, najdou ukázkové varianty maturitních testů na ww.novamaturita.cz,“
připomněl ředitel Máca.
/z/

Školka stačí
V dubnovém zápisu se k docházce do Mateřské školy Telč přihlásilo 62 dětí. Pokud
vše dobře dopadne, budou všechny přijaty.
„Po jednání s panem starostou a ředitelem
ZŠ na Masarykově ulici je předběžně dohodnuto, že třída mateřské školy v základní
škole bude i v příštím školním roce,“ uvedla pro TL ředitelka mateřské školy Blanka Hauzarová. Pro definitivní rozhodnutí
o umístění odloučené třídy školky v základní škole je potřeba, stejně jako v letošním roce, souhlas několika krajských institucí.

Nezaměstnanost v březnu
Díky oživení sezónních prací naznačil březen nepatrné zlepšení nepříjemné statistiky:
ČR
Vysočina
Telčsko
Telč

I/14
8,6%
8,6%
10,3%
10,6%

II/14
8,6%
8,5%
10,4%
10,5%

III/14
8,3%
8,0%
8,9%
9,5%

Zdroj: Statistiky ÚP.

Poliklinika má vlastní stránky
V dubnu byly spuštěny nové webové stránky
Polikliniky Telč. Na adrese poliklinikatelc.cz
najdete přehled o ordinačních hodinách všech
lékařů, kteří zde poskytují lékařskou péči.

Radosti a starosti telčského starosty
„Zkratka“ - za dobrotu na žebrotu!
Intenzivní práce nyní probíhají již v celé
ulici 9. května i na obou budoucích kruhových objezdech. Obě dodavatelské firmy
– VHS Bohemia u vodovodu a kanalizace a Strabag na silnici pracují s plným úsilím a přeje jim i počasí. Práce na sítích už
se přesunuly za potok a ulici před potokem
zcela ovládli silničáři. A se svými pracemi
jsou v předstihu před nastaveným harmonogramem. Bohužel ale nastala komplikace. Zatímco loni nebyl problém s operativním řešením rozvodů plynu, letos „zařehtal
úřední šiml“ i u plynařů a výsledkem je
zdržení při přepojování přeložek plynu

ulic. Bohužel se ale ukázalo, že spoléhat
se na ukázněnost a ohleduplnost řidičů je
hodně naivní. Je až k nevíře, že se do úzké
cesty snažil dostat kamion, že tudy projíždí náklaďáky a samozřejmě i spousta řidičů, kteří mohou jet jinudy. Jejich počínání
navíc mnohdy ohrožovalo děti či maminky s kočárky. A když se je snažil někdo
upozornit, že tam nemají co dělat, začalo
to výmluvami a někdy skončilo i nadávkami či výhrůžkami. Své by o tom mohli říci
jak lidé, kteří tudy chodí, tak i kontrolující
policisté. Ono zde totiž nešlo najít řešení,
které by bylo striktně podle předpisů. Cedulí s popisem ulic jsme pouze mohli sdě-

prostředků v dalším plánovacím období
evropských fondů. Strategie bude zpracována ve třech úrovních. Ta první popíše silné a slabé stránky a naznačí směry rozvoje
celého přeshraničního území. Pomoc ekonomice a tvorbě pracovních míst, zkvalitnění dopravní infrastruktury a obslužnosti
nebo příležitosti v oblasti cestovního ruchu
– to je jen ukázka témat, která by měl dokument řešit. Druhá úroveň budou jednotlivé mikroregiony. Zde najde každá obec
mimo jiné své konkrétní rozvojové záměry. Třetí úrovní pak budou dílčí strategie
měst nad 3 tisíce obyvatel. Dokument pro
svůj rozvoj zde tedy najde i město Telč.
Druhý projekt navazuje na úspěch cyklotrasy Regionem Renesance, sítě malých
muzeí a soch v RR. Cílem tohoto projektu
je další zatraktivnění území kolem zmíněné cyklostezky. Vzniknou nová oddychová zastavení v obcích, vybavená mobiliářem a mapami. V Telči z tohoto projektu
oživíme lavičkami a dětskými prvky dnes
trochu zapomenutý bývalý parčík za viaduktem, který přímo navazuje na železniční expozici. Podél cyklotrasy vzniknou
naučné stezky. Tou nám nejblíže bude obnovená křížová cesta v Nové Říši. V rámci propagace bude natočen i krátký film
o zajímavostech Regionu Renesance. Tyto
a mnohé další aktivity budou nově prezentovány i na webových stránkách RR. Zajímavé akce chystají i Místní akční skupiny
v rámci tohoto území. Ale o tom až příště.

Senioři mají nové auto

Senioři hned nový automobil vyzkoušeli.
v prostoru kruháku Na Hrázi. Tvar křižovatky se sice pěkně rýsuje, ale kvůli několika místům, které nebude možné kvůli plynu úplně zadláždit, nebude kruhák
na začátku května průjezdný.
Ale mám i lepší zprávu. V samotné ulici práce běží rychle, a tak se zdá, že by
do konce května mohl být hotov nejenom
úsek po odbočku do ulice Křížova, ale
i další úsek po odbočku do ulice Komenského. Jinými slovy, zpoždění průjezdu
kruhovým objezdem by mělo být vyváženo dřívějším zprůjezdněním ulic Křížova
a Komenského.
Okamžikem jejich zprůjezdnění se ale pro
veškerý provoz aut uzavře „zkratka“ mezi ulicemi Svatojánská a Komenského.
Ta měla pomoci obyvatelům přilehlých

Foto: Ilona Jeníčková

lit, kdo by tudy měl jezdit. A doufali jsme,
že to ostatní pochopí. Je mi smutno z toho,
že slušnost opět dostala na frak a potvrdilo
se přísloví z nadpisu. Zkratka bude sloužit
ještě zhruba měsíc. Chci tedy znovu požádat všechny řidiče, kteří tudy nemusí nutně jezdit, aby si našli jinou cestu. Děkuji.

RR připravuje novou strategii

RR – tedy Region Renesance začíná realizovat dva nové projekty. Aktivity mikroregionů Třešťska, Telčska, Dačicka a Jemnicka se tentokrát v součinnosti s regionem
Zukunftsraum Thayaland zaměřily na oblast přeshraniční spolupráce. Prvním z projektů je vytvoření společné Strategie rozvoje tohoto regionu. Bude to v naší oblasti
první přeshraniční strategie, která by měla
významně pomoci při čerpání finančních

Pondělí 14. dubna bylo v Domově pro seniory „druhými Vánocemi“. Jeho obyvatelé a pracovníci totiž dostali krásný dárek. Díky téměř dvouletému úsilí řady lidí
a spolupráci s firmou A-B help se podařilo
pro naše seniory získat zcela nový devítimístný Ford Transit.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem, kteří se o tento dárek zasloužili. Finančním příspěvkem se na nákupu vozu
podílela řada firem jak z Telče, z regionu, tak i z jiných míst republiky. V dnešní nelehké ekonomické době si příspěvek
do oblasti sociální péče zaslouží dvojnásobné uznání. Na stránky Telčských listů
by se všechna jména dárců nevešla, na novém automobilu je ale najdete. Za všechny další pomocníky bych chtěl symbolicky
poděkovat pracovníkům firmy A-B help,
bývalému řediteli panu Roudenskému, nynější ředitelce paní Krejčí a paní místostarostce Müllerové. Ti nakonec vše dovedli
ke zdárnému konci. Takže milí důchodci,
přeji mnoho šťastných kilometrů.
Roman Fabeš
str. 3
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Dokončení ze str. 1

Chci změnit některé věci...
Již Vám v Poslanecké sněmovně někdo
připomněl, že jste po Františku Staňkovi a Siegfriedu Taubovi (oba shodou
okolností připomínáme v dnešní rubrice
Vzpomínáme na 20. století) třetí muž pocházející z Telče, který tento zákonodárný sbor vede?
I když o svých předchůdcích vím, jste první, kdo mě na to upozorňuje. Jsem rád, že
právě Telč zanechává takovou stopu nejen
ve vedení Poslanecké sněmovny, ale v politickém životě České republiky obecně.
Dlouho se o Vás mluvilo jako o možném
ministru práce a sociálních věcí. Nakonec
to dopadlo jinak. Předpokládám, že jste
na sociální problematiku nezanevřel?
To určitě ne. Stále se o sociální problematiku zajímám. Řadu let jsem v sociální oblasti pracoval a určitě nechci svoje zkušenosti hodit za hlavu.

Jednou z věcí, kterých bych chtěl dosáhnout, je víceleté financování neziskových
organizací v sociálních službách. Dále je
potřeba vyřešit otázky ubytoven a zneužívání sociálních dávek. Další prioritu vidím v podpoře různých forem předškolní výchovy jako pomoc mladým rodinám
s dětmi. Sociální oblast je nesmírně pestrá. O kvalitě společnosti vypovídá především to, jak dobře se dokáže postarat právě
o slabé a lehce zranitelné lidi (jako jsou například senioři). Je potřeba si to stále připomínat. Myslím, že mnoho užitečných
věcí dokážu udělat, i když nejsem ministrem práce a sociálních věcí.
Ovlivnila Váš zájem o politiku skutečnost, že otec působil dvě desetiletí jako
radní Telče?
V době, když můj otec začal dělat politiku, jsem ještě plně nerozuměl tomu, jakou funkci vykonává, a až s odstupem
času jsem si začal uvědomovat, jak zodpo-

vědnou roli v životě města zastává. Každý, kdo působil v komunální politice, ví,
že dvě desetiletí v pozici radního je obdivuhodný výkon, a má můj velký respekt.
Svého otce si za to velmi vážím.
Se senátorem Milošem Vystrčilem jste
bývalými žáky Základní školy v Masarykově ulici. Když k Vám přidám ještě
starostu Jindřichova Hradce Stanislava
Mrvku, může se tato škola pyšnit skvělou sestavou absolventů - politiků. Nemáte chuť se tam někdy sejít na školní
akademii? Pro žáky by to bylo určitě zajímavé: Kam až vedou cesty z naší školy!
Svět „velké politiky“ není až tak velký, jak
by se mohlo zdát. Se starostou Jindřichova Hradce jsem se potkal tento týden, se
senátorem Vystrčilem se také často setkávám. Budu-li od některé z telčských škol
pozván, rád ji navštívím. Kontakt na mě je
bartosekj@psp.cz. Komunikovat se mnou
lze i na facebookovém profilu.
Osobně. Jak Vaše nové postavení náročné na čas a pobyt v Praze přijímá rodina?
Jako místopředseda PS jsem skutečně časově velmi vytížen. O to více si vážím
své ženy, na kterou přešlo mnoho povinností a která je statečně zvládá. I s dětmi
jsme celou situaci probrali a společně trávené chvíle využíváme maximálně, jak
jen to jde. Bez tohoto zázemí se těžko žije normální život, natož když se angažujete ve vysoké politice. Vždy je důležité, jak
si uspořádáte hodnoty. Když mě při jednáních někdo přesvědčuje, že něco musím,
tak vždy odpovídám: „Nejdřív musím duši nezaprodat, abych spásy došel, potom si
musím udržet manželství, dobře vychovat
děti, a potom je vše ostatní.“
Patříte ke stálicím ochotnické scény
v Dačicích. Čtenáři TL Vás mohli obdivovat v inscenovaných nočních prohlídkách na telčském zámku. Jak vidíte Vaši ochotnickou činnost v současné době?
Ochotnické divadlo je má veliká láska.
Byť v omezené míře, stále se mu věnuji a také o letošních prázdninách mě budou moci telčští občané vidět při nočních
prohlídkách, kdy budu společně s divadelním souborem vystupovat. Hraní divadla je součástí mé duševní hygieny. Jsou
tam skvělí lidé a mám úžasnou režisérku
pí Jahelkovou. Je totiž důležité, a to myslím platí pro všechny, při těch všech starostech, které v běžném životě zažíváme,
abychom do svého života aktivně pouštěli
radost a humor. A to nám dodává energii
a odvahu do dalších dnů.
Za rozhovor poděkoval O. Zadražil

Připomínáme si
210 roků

● 21. května 1804 zemřel v Telči Alois
Mag z Maggu (* 21.6.1725 Český Krumlov). Asi od roku 1755 působil v Telči jako městský lékař. Meteorologická pozorování, která zde více než 20 roků prováděl,
jsou odborníky označována za nejstarší takové dochované údaje na Moravě.

100 roků

● 1. května 1914 se v Telči narodili bratři
Josef a Ladislav Mátlové, absolventi telčského gymnázia (1932). Oba se nesmazatelně zapsali do regionálního hudebního života. Josef M. se věnoval hudbě
profesionálně jako učitel, později jako
docent na vysokých školách. Od roku
1935 vedl pěvecký sbor Smetana, později řadu dalších těles.
Věnoval se také sběru lidových písní,
sám hudbu skládal a napsal teoretické
práce k hudební nauce. Spolu s bratrem
Ladislavem založili v roce 1946 Horácký národopisný kroužek, z jehož odkazu
čerpají folklórní soubory dodnes. Ladislav M. se hudbě věnoval při svém povolání. Podílel se na vedení sboru Smetana.
V poválečných letech založil a vedl velký
dětský pěvecký sbor. Později hudbu vyučoval žáky zemědělské školy. Z té doby ho proslavil žákovský, převážně dívčí,
orchestr Laděna.
● 16. května 1914 se v Jihlavě narodil Jiří
Mrkva-Marten (+ 17. 7. Memphis, USA).
Po obou rodičích pocházel z Telče. V letech 1945 až 1948 se jako odborný asistent na Lékařské fakultě UK specializoval
na psychiatrii. Po emigraci do USA zde
postupně získal ve svém oboru významné
postavení jak v soukromé sféře, tak jako
vysokoškolský profesor.

60 roků

● 30. května 1954 zemřel v Telči Augustin Ptáček (*25.2.1872 Dolní Cerekev). Ředitel obecné školy v Telči vedl
řadu hudebních těles, mimo jiné i ženský
a smíšený sbor Smetana (1924 - 1934).
Mnoho let působil jako varhaník v místních kostelech.

20 roků

● 13. května 1994 zemřel v Písku Ferdinand Mazal (*12.9.1906 Telč). V roce
1924 absolvoval telčskou reálku, později
na Přírodovědecké fakultě MU v Brně tělesnou výchovu a zeměpis. Od 40. let minulého století byl hybnou pákou veškerého
sportovního dění ve městě. Hokejové dorostence SK dovedl v roce 1944 až do finále tehdejší celonárodní soutěže.
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Policie ČR Telč informuje
Fabie kontra Octavie

Krádež ve skladu v Hostěticích

V pátek 28. března se v Horních Dubenkách střetla Škoda Fabie s větší sestrou,
Škodou Octavií. Stalo se to při odbočování
Fabie, jejíž řidič přehlédl protijedoucí vozidlo. Policisté po dechových zkouškách požití alkoholu u obou řidičů vyloučili a odhadli škodu na vozidlech na přibližně 150
tis. Kč. Jeden z účastníků nehody se zranil.

Policisté pátrají po pachateli, který se
v Hostěticích vloupal 29. března do skladu, ze kterého odcizil křovinořez, motorovou pilu, plastové kanystry s pohonnými
hmotami a dále nové náhradní díly. Krádeží způsobil škodu přes devět tis. Kč.

Smrt motocyklisty
V sobotu 29. března zemřel při dopravní
nehodě u Mrákotína šestadvacetiletý motocyklista. V prudké pravotočivé zatáčce
na horizontu nad Hamerským rybníkem
upadl s motocyklem na vozovku přímo
pod protijedoucí vozidlo rychlé záchranné
služby. V sanitce byla lehce zraněna spolujezdkyně. U řidiče sanitky provedli policisté dechovou zkoušku, při které u něho
požití alkoholu vyloučili.

Hyundai zůstalo bez kol
V době od večera 29. března do neděle dopoledne 30. března odcizil neznámý pachatel v Telči ze zaparkovaného a uzamčeného vozidla Hyundai Sonata na oploceném
pozemku v Telči dojezdovou rezervu a odmontoval a odcizil čtyři kola s pneumatikami. Krádeží vznikla majiteli škoda téměř
pět tisíc korun.

Muž napadal přítelkyni
V pondělí 31. března přijali policisté před
devátou hodinou večer oznámení ženy,
která uvedla, že ji v domě v Telči napadá její přítel, a žádala o pomoc. Policisté
na místě zjistili, že osmadvacetiletý podnapilý muž o dva roky mladší ženu slovně
napadal a rovněž tak jejího otce, kterému
navíc vyhrožoval fyzickým napadením.
Muž dále v domě ničil vybavení. Incidentu bylo navíc přítomno i malé dítě. Policisté podnapilého muže zajistili a při dechové
zkoušce mu naměřili 0,95 promile alkoholu. Poté ho převezli na obvodní oddělení
a následně rozhodli o vykázání muže ze
společného obydlí na deset dní.

Dopadený vandal
Policisté dopadli pachatele, který na přelomu ledna a února vnikl v Telči do neobývaného bytu a zničil jeho zařízení. Pachatel v noci 31. ledna nejprve u domu
vyboural zazdění oken, poté sekyrou po-

Kasárna. Zóna smrti?

škodil vstupní dveře, v bytě dále rozbil okna a v místnosti toalety porcelánovou mísu. Nic neodcizil a následně z bytu utekl.
Jedná se o dvaadvacetiletého muže, který
v domě v minulosti bydlel. Důvodem pachatele pro ničení bytu byla zlost kvůli jeho nucenému vystěhování.

Loupežník ve škole v Hradecké ulici
Policisté pátrají po pachateli, který se
ve čtvrtek 10. dubna v noci vloupal do Základní školy v Hradecké ulici. Odcizil zde
fotoaparáty, videokameru s příslušenstvím
a notebook. Krádeží způsobil škodu přes
50 tis. Kč. Další škodu ve výši přibližně 13
tis. Kč způsobil poškozením objektu.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy
Jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, stanice Telč vyjížděla v období od 20. února do 16. dubna
k devatenácti událostem. Z velké části se
jednalo o technické zásahy, při kterých
jednotka zajišťovala průjezdnost komunikací odstraněním spadených větví a stromů po silném větru z 16. na 17. března.
Hasiči také prováděli dva technické zásahy na záchranu domácích koček, z nichž
jedna byla uvězněna ve střešní konstrukci
domu ve Štěpnici a druhá uvízla na stromě
ve Svatojánské ulici. V uvedeném období zasahovali hasiči také u tří dopravních
nehod, v Krahulčí, Horních Dubenkách
a mezi Mrákotínem a Krahulčím. V Krahulčí také telčští hasiči likvidovali, společně s domácí jednotkou, požár kontejneru.
Na konci února si v rámci cvičení vyzkoušeli záchranu tonoucí osoby na odtávající
ledové ploše rybníka v Černíči.
Podle zprávy npor. Mgr. Jiřího Fišary,
velitele stanice Telč

HZS Kraje Vysočina
pořádá
Ve čtvrtek 17. dubna odpoledne se v prostoru nechvalně známé křižovatky Kasárna stala
další nehoda s tragickým koncem. Na silnici Jihlava - Znojmo došlo ke střetu nákladního
vozidla se Škodou Felicie. U nehody zasahovali profesionální hasiči z Telče společně s jednotkou dobrovolných hasičů ze Želetavy. Přes maximální úsilí záchranářů svým zraněním
na místě podlehla spolujezdkyně z osobního vozidla. Další tři cestující a řidič utrpěli vážná
poranění. Jedna osoba byla do nemocnice převezena letecky, další tři sanitními vozy. Řidič
nákladního vozidla vyvázl z nehody bez zranění. Zdroj: HZS Kraje Vysočina Foto: Policie ČR
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1. až 3. května

Dny otevřených dveří
V době od 8 do 17 hodin je možné
navštívit všechny stanice HZS KV
a seznámit se s prací hasičů.

Vzpomínáme na 20. století

Vladislavský sál 24. května 1934. Prezidentem Československa byl počtvrté zvolen Tomáš G. Masaryk. Určitě významná
událost stará právě 80 roků. Proč ji ale připomínáme v Telčských listech? Proto, že
hodně blízko volby byli dva muži z Telče.
František Staněk (nahoře vpravo) jako
předseda Poslanecké sněmovny volbu řídil a Siegfried Taub (označený křížkem)
seděl s dalšími pěti místopředsedy Sněmovny v jejím čele.

Foto: Archiv Poslanecké sněmovny.
Za ochotu při pátrání po této historické
události děkuji Petru Dvořáčkovi, vedoucímu archivu Poslanecké sněmovny.

Tip na výlet

Střídání cestmistrů

Připomínka věrozvěstů. Pod Javořicí
Javořice láká turisty celoročně. V létě
především pěší turistikou a cyklistickými
výlety. Příznivci horských, trekingových
i silničních kol si mohou užít cest hlubokými lesy i malebnou krajinou s nádhernými výhledy. Pokud se rozhodnete pro
cestu na Javořici ze Světlé, nejvýše položené vesnice v širokém okolí na rozmezí
Kraje Vysočina a Jihočeského, nemůžete přehlédnout nový kamenný památník.
Nachází se na cyklostezce procházející
kolem kravína ve Světlé. Pomník s bohatou symbolikou je zhotoven z místní žuly, kromě středové desky z carrarského
mramoru, a připomíná 1150. výročí cyrilometodějské misie, události nejen náboženského, ale i kulturního významu. Byl
vybudován v roce 2013 PhDr. Karlem
Plockem seniorem.
/h/

Malé opakování:
Pro T.G. Masaryka hlasovalo 327 poslanců a senátorů, 53 hlasovacích lístků
bylo prázdných a 38 hlasů získal jediný
protikandidát, předseda komunistů, poslanec Klement Gottwald.

Začátkem května odchází po 38 letech
zodpovědné práce vedoucí Cestmistrovství Telč pan Ladislav Dufek. Funkci předává panu Ladislavu Prokopovi.
L. Dufek nastoupil do technické funkce
na tehdejší SÚS Jihlava, cestmistrovství
Telč, v červnu 1976.
Po celých 38 let rovněž vykonával náročnou funkci dispečera
zimní služby. Spolupracovníci přejí, aby
se v nastávajícím období mohl spokojeně
věnovat rodině a svým zálibám, sadařství
a zahradničení. Děkují také za svědomitou práci a přátelské vedení. K přání, které za kolektiv Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny napsal Ing. Eduard Fiala,
se prostřednictvím Telčských listů připojuje i vedení města v čele se starostou Romanem Fabešem.

2010 - 2014

Starosta „před tabulí“
Současné volební období je téměř za námi
a na podzim budou „opět“ komunální volby. V několika dílech postaví Telčské listy starostu Romana Fabeše na pomyslný
školní stupínek a zeptají se: „Co přinesly
uplynulé čtyři roky Telči pozitivního, a co
se nepodařilo?“ Prvním tématem je kultura, sport a volný čas.
Tohle období nebylo pro volnočasové aktivity nijak jednoduché. Vzhledem k problémům ekonomiky bylo těžké udržet
kulturní, sportovní a společenský život
na úrovni minulých let. Naštěstí se městu
podařilo v rozpočtu udržet podporu těchto aktivit a získat i evropské finance. Projekt Města v rozletu významně zlepšil
spolupráci města a podnikatelů v cestovním ruchu a projekt DYTHArail, z něhož vznikla železniční expozice, podpořil
i kulturu. Prázdniny se přehouply do třetí desítky a přes problémy se podařilo
udržet mezinárodní projekty Arts&film
a Francouzskou akademii. Vrátil se festival Krajina hudby a novým fenoménem se stala Veteránská revue či soutěž mažoretek. Třešničkou na dortu pak
určitě bylo Obludárium bratří Formanů.
Svá významná výročí oslavili muzejníci, včelaři, turisté, zahrádkáři, filatelisté, hasiči nebo Podjavořičan. Tyto a řada
dalších spolků jsou nesmírným telčským
bohatstvím. Bohatý je i výčet ve sportovní oblasti. Úspěchy na regionální úrovni
zaznamenali hokejisté, mladí fotbalisté,
basketbalisté a stolní tenisté. Na výsluní se ale dostaly i menší sporty. Kroket
patří do republikové špičky a David Lupač sbírá úspěchy na mezinárodní úrovni. Telčskou chloubou je určitě Jan Štokr.
V Telči našel zázemí Český pohár v triatlonu a Josef Zimovčák se svou charitativní cykloakcí. Hlavní ale je, že sportovní organizace nabízí široké vyžití dětem,
mládeži i veřejnosti. Rád bych ještě připomenul nabídku nové Zastávky, činnost Krtečku, kroužky DDM a řadu podobných aktivit. Pro činnost spolků je
důležité i kvalitní zázemí. Jsem rád, že
i zde se situace zlepšila. Zrekonstruovaný sál zámecké konírny nabízí důstojný
prostor pro kulturní a společenské akce. Nová sportovní hala v Hradecké ulici
rozšířila možnosti zimního sportovního
vyžití. A víceúčelové hřiště letos vyroste i na Radkovské ulici. Bohužel ale stále máme dva velké resty – zastaralý zimní stadion a chybějící velký kulturní sál.
Nový zimák se snad začne stavět ještě letos. Velký sál už ale nestihneme...
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Ptáme se, ptáte se...

Výstavu zahájí velvyslanec

Jak zlepšit život v našem regionu?

UNESCO opět v Telči

V letech 2014 – 2020 bude mít MAS Mikroregionu Telčsko k dispozici na rozvoj svého
území desítky miliónů Kč ročně. V současné době se připravuje strategie, na základě
které budou tyto prostředky využívány. Zajímá nás Váš názor. Jaké potřeby máte Vy
a jak by se mohlo zlepšit místo, kde žijete?
Budeme diskutovat:
Je důležitější opravit silnice, nebo zajistit
místa v mateřských školkách?
Mají mít nová pracovní místa větší prioritu
než péče o krajinu a památky? Na co jsme
u nás pyšní a co je potřeba rychle změnit?
Přijďte na setkání a přímo ovlivněte, na co
mají být používány evropské fondy a další zdroje:

Telč: čtvrtek 5. 6., 17:00 – 19:00, kancelář Mikroregionu Telčsko, nám. Zachariáše z Hradce 4
Mrákotín: středa 11. 6., 17:00 – 19:00, zasedací místnost úřadu městyse
Nová Říše: čtvrtek 12. 6., 17:00 – 19:00,
v restauraci U Šimáčků
Integrovanou strategii území připravuje
MAS Mikroregionu Telčsko. Cílem moderovaných setkání je posbírat názory a podněty občanů, jakožto nejdůležitější vstup
pro strategii na programovací období 2014
– 2020.
Více informací k tvorbě strategie získáte
na e-mailu: mas@telcsko.cz nebo na telefonu 777 022 355.

Již po dvanácté zavítá k nám do Telče
do vstupních prostor městské radnice opět
v květnu putovní výstava Poznej světové
dědictví UNESCO. Tentokrát představí
skvosty severoafrického Tuniska. Vernisáž
výstavy se uskuteční za účasti velvyslance Tuniské republiky J. E. Moncefa Hajeri v sobotu 17. května ve 13,30 hod. při
slavnostech Folklor v máji. Výstava potrvá do 7. června.

Štěpánka je
Zpěváček kraje
V sobotu 5. dubna se na zámku v Telči
uskutečnilo krajské kolo soutěže dětských
interpretů horáckých lidových písní, které
organizovalo Horácké folklorní sdružení.
Ve třech věkových kategoriích se ho zúčastnilo 80 dětí. Mezi 16 interprety v kategorii do devíti let porota nevýše ocenila vystoupení Štěpánky Langhammerové
z telčského Kvítečku.

Odpovědi víme dopředu: Nová pracovní místa, zlepšení infrastruktury a dopravní dostupnosti.
Foto: Jiří Vohralík

Probouzení broučků
TJ Sokol Telč zve děti do přírody

v neděli 4. května.
Nechce se tomu ani věřit. 1. května by se dvojčata, Ladislav a Josef Mátlové, dožila 100 let.
Připomínáme je, jak jinak, snímkem na pódiu. První zleva je Ladislav M., třetí je Josef M.
Zcela vpravo je další nestor telčské kulturní scény poloviny minulého století, Otakar Šíma.
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Sraz u sokolovny v 17.00 hodin
Bližší informace na plakátech

mikroregion telčsko y mikroregion telčsko
TL 5/2014

List MAS Telčsko (39)

Dnes představujeme: Borovnou

Neměli kapličku. Tak si ji postavili!
„Význam pojmenování obce od jména boru (borovice) je samozřejmý“, napsal před sto lety, v roce 1913, v pojednání o Borovné
ve Vlastivědě moravské její autor Jan Tiray. Pokračoval výčtem názvů zdejších tratí, které nepostrádají na malebnosti, ale také skrývají dávné příběhy a události: Láze, Březinka. Loužek, Spálený,
Stará Borovná, Dolík, Na Hřebeně, U Zabitého vojáka, Bínův kout,
Pivovarský, Tanzhaus... Se starostou Borovné Jaroslavem Šalandou je postupně procházíme a zjišťujeme, že většina zmíněných

Borovná

První zmínka
o obci
1360

Nadmořská
výška
670 m n. m.

Počet
obyvatel
98

pomístních názvů je v obci živá i po stu letech. Musím ale přiznat, že mám kvalifikovaného konzultanta. Pan starosta je zdejší rodák a jeho rod zde žije několik generací. Proto i téma historie obce je mu velmi blízké. Ne každá v regionu se může, jako
Borovná, pochlubit „domácími pány“ a také tak bohatou historií. Již první zmínka o obci z poloviny 14. století hovoří o Bartoňovi a Jindřichovi z Borovné. Jejich potomci pak drželi obec
další dvě století. Až dcery Buriana z Borovné, Dorota a Kateřina, přivedly v roce 1531 nové majitele, známé Koňase z Vydří. Tedy skoro sousedy. V pobělohorské době se ani Borovné
nevyhnulo časté střídání vrchnosti a nelehká hospodářská situace. Stabilitu jí tak přinesl až rok 1721, kdy se natrvalo dostala do spojení s Telčí. Od posledního majitele, Butze z Rolsberku, ji koupil František Antonín z Lichtenštejna - Kastelkornu.

vá starosta Jaroslav Šalanda a připomíná řadu let účinkování
HC Borovná v hokejovém turnaji na telčském zimním stadionu. Za samozřejmost považuje pravidelné setkání rodáků, pouťovou zábavu, slavnostní výlov rybníka...
V „obecním domě“, bývalé škole, nachází útočiště nejen oficiální akce, které pořádá obecní úřad, ale místní zde slaví životní výročí a třeba i svatby. Borovenské „nej“
je určitě místní kaple. Přestože má obec bohatou a dlouhou historii, kterou jsem zmínil v úvodu, tak nikdy neměla bohoslužebný
stánek. Po roce 1990 tuto historickou anomálii vyřešila originálním způsobem. Za mimořádného přispění občanů si v Borovné
postavili novou kapli podle návrhu Jana Heráleckého. V neděli
9. září 2001 ji zasvětili Navštívení Panny Marie. Od té doby se
zde každou středu koná bohoslužba a první neděli v červnu slaví vlastní pouť. I se zmíněnou pouťovou zábavou. Otázka „koho
pochválit“, nebyla pro pana starostu těžká. „Určitě většinu obyvatel za spolupráci, všechny členy zastupitelstva za zodpovědný přístup, kancelář Mikroregionu Telčsko, mého předchůdce
Josefa Babora, hasiče z Mysletic, kteří za nás plní úkoly vyplývající ze zákona o požární ochraně a také chalupáře.“ U té poslední pochvaly se mi dostalo následující vysvětlení: „Nejenže
se aktivně zapojují do života v obci, ale v několika případech
si alespoň jeden člen rodiny zvolil trvalé bydliště v Borovné.“
I tak mohou chalupáři podpořit svůj víkendový domov. A kri-

Kaplička v Borovné je dominantou obce. Proto ji představujeme ze všech stran.
Borovná dnes? Ani jí se nevyhnul, především díky odlehlosti,
pokles počtu obyvatel. Místo téměř dvou set, které měla od 19.
století do poloviny toho minulého, zde jich v současné době žije sotva polovina. Přesto se ale dá mluvit o živé obci. Posuďte sami. „Dokončujeme výstavbu sportovního areálu, ve kterém
je hřiště na minikopanou, tenis, nohejbal a volejbal,“ vypočítá-

tický hlas pana starosty? Pomineme-li opakovaně vzpomínanou
byrokracii, tak je to hodně hlasitá výtka neznámému vandalovi,
vandalům. „Vloni někdo poničil ohrádku u kříže zdejších rodáků, bratrů Kočvárků, kteří padli v I. světové válce. Již máme domluvenou její opravu, ale... Chtěl bych vidět, co to bylo za lidi...“ je jeho oprávněný postesk nad nepochopitelným činem. /z/

Zastupitelstvo obce:
Jaroslav Šalanda, Milan Dvořák, Lukáš Janoušek,
Jaroslava Tesařová, Petr Šalanda. Pavel Štolba, Sylvie Zemanová
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Modernizace foto-video ateliéru v Nové Říši
Projektový záměr fotografa Antonína Bíny z Telče podpořila Místní akční skupina
v první výzvě roku 2013. Jednalo se o vybudování a vybavení nové provozovny
v Nové Říši č.p. 16, která umožní žadateli rozšířit nabídku doposud poskytovaných
služeb produktových fotografií a videí
a zvýšit konkurenceschopnost. Výsledkem projektu je zrekonstruovaný ateliér,
sociální zařízení pro návštěvníky, skladové prostory, zázemí pro personál a kompletní vybavení foto-video ateliéru pro-

duktové fotografie. Dalším výstupem jsou
www stránky ateliéru a propagační letáky
a brožury. Objekt bude také využíván jako
místo praxe studentů a absolventů výtvarných a grafických škol či na pobytové fotografické a výtvarné kurzy. V současné době je vše zrealizováno, proběhla kontrola
na místě a čeká se na zaslání platby od poskytovatele dotace. Celkové výdaje se pohybují kolem 490 tis. Kč, přičemž dotace
je přes 290 tis. Kč.
Jiří Skála, MAS Telčsko (redakčně kráceno)

Mikroregionální střípky
Urbanov
1. 5. – 30. 5. Urbanov a okolí - Výstava fotografií obce a jeho okolí. Pořádá se při příležitosti 140 let budovy urbanovské školní budovy.
9. 5. III. Den Země - Třetí ročník environmentální akce k oslavě svátku Dne Země
na školním hřišti v Urbanově. Součástí programu bude výstava prací žáků z Urbanova,
divadelní představení a soutěže, vše s tematikou ekologie.

Třeštice
11. 5. Vycházkový pochod na Javořici - Devátý ročník výšlapu na Javořici pořádaný místními dobrovolnými hasiči. Sraz v 9:00 u hasičárny. Občerstvení i zábava pro děti zajištěna.

Dyjice
3. 5. Owls of the Swamp - Australský písničkář Pete Uhlenbruch přijede po dvou letech
do Čech představit nové album Atlas.
16. 5. Heda Pěňová Band - Punkové šansony a industriální poezie od 20:00 v Kulturním
domě v Dyjicích. Pořádá Bezobav Dyjice.

Sedlejov
17. 5. Soutěž rychlostních modelů lodí
Závody se konají na Dolním rybníku.

Mrákotín
10. 5. Nohejbal dvojic - Nohejbalový turnaj
dvoučlenných družstev u fotbalového hřiště.
31. 5. Kácení máje - Od 17:00 proběhne
na městečku kácení máje místními dobrovolnými hasiči. Poté v hasičském domě k tanci
a poslechu zahraje kapela Stonožka.

Nová Říše

Regionem Renesance zdravě
Představujeme vám další projekt spolupráce MAS Telčsko, Jemnicko a Třešťsko.
Tentokrát je zaměřen na podporu zdravého životního stylu. Do projektu se nám podařilo zařadit farmářské trhy, Hry bez hranic, výuková divadla pro školy, ale i závod
dračích lodí na Štěpnickém rybníce, instalaci venkovních cvičebních prvků v obcích, uspořádání dvou Dnů zdraví a sedmi
Zelených slavností. Co to vlastně Zelená
slavnost je? Je to každá společenská, kulturní či sportovní akce, která předchází
vzniku odpadu, dává přednost občerstvení
z místních zdrojů, šetří energie, předchází nadměrnému hluku, snaží se o zajištění bezbariérového přístupu a do organizace zapojuje místní spolky. Inspiraci jsme
našli u našich rakouských partnerů, kde
Green events mají již dlouhou tradici a vystr. 10

sokou prestiž. Na co se tedy můžete letos
v rámci projektu těšit? Přehled akcí najdete v následujícím rámečku:
9.5. Den země v Urbanově ● 15.6. Fotbalový turnaj v Třeštici ● 20.6. Hry bez hranic
v Radkově ● 13.7. Dětský den v Černíči ●
23.7. Nohejbalový turnaj v Mrákotíně ● 26.7.
Závod dračích lodí v Telči ● 9.8. Volejbalový turnaj v Řásné ● 14.9. Kalvárie ožívá
v Nové Říši - znovuoživení křížové cesty.
Do aktivit Regionem Renesance zdravě patří tak každý měsíc Farmářské trhy
v Telči a Zdravé dny v Telči a v Mrákotíně,
které připravujeme na závěr roku. Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na www.regionrenesance.cz.
Eva Skálová, Mikroregion Telčsko

25. 5. Pocta Janu Novákovi - Koncert Martinů Voices k poctě českého skladatele Jana
Nováka (1921 - 1984) v jeho rodišti. Koncert
se odehraje v místním klášteře od 16:30.
Více na www.martinuvoices.cz.

S Mikroregionem na kola
Mikroregion Telčsko zve všechny příznivce cykloturistiky na třídenní vyjížďku Regionem Renesance, a to od 15. do 17. května. Ve čtvrtek začínáme v Telči, odkud se
vlakem svezeme do Slavonic a poté vyrážíme přes Rakousko do Podhradí nad
Dyjí u Vranovské přehrady. Páteční trasa
povede přes Jemnický mikroregion do Bohuslavic. V sobotu pokračujeme okolím
Třeště. Návrat přes Růženou a Vanůvek
do Telče. Denní trasa čítá cca 50 km. Doprovodné vozidlo zajištěno. Jako obvykle
s námi můžete jet jenom část trasy, třeba
jen jeden den. Více informací či přihlášení na telefonním čísle: 567 223 235 nebo
email mas@telcsko.cz.

Nemocnice Jihlava: Neztrácejte
čas čekáním na ošetření!
Již pět tisíc klientů využívá vítanou službu
jihlavské nemocnice e@ambulanci. Zaregistrovaní klienti se díky ní mohou dopředu objednat na vyšetření a neztrácet tak čas dlouhým čekáním. O tom, jak služba funguje,
jsme hovořili s tiskovou mluvčí nemocnice
Mgr. Monikou Zachrlovou. „Podmínkou
pro zapojení do systému e@ambulance je registrace v kontaktním centru ve vstupní hale
nemocnice a vyplnění jednoduchého formuláře. Klient poté obdrží PIN, který mu slouží
k přihlášení do systému,“ vysvětlila na úvod
M. Zachrlová. Další postup je pak následující: Na internetové stránce www.eambulance.cz si klient zvolí příslušné zdravotnické
zařízení (systém funguje pro všechny nemocnice Kraje Vysočina), vybere ambulanci, popřípadě konkrétního lékaře. Následně
systém nabídne volné termíny a časy, ze kterých si klient vyberete ten, který mu nejvíce
vyhovuje. Po dokončení objednávky obdrží automaticky potvrzovací SMS, popřípadě email. Navíc den před plánovanou návštěvou mu přijde upozornění (SMS, příp.

email) na objednané vyšetření. „Systém e@
ambulance pamatuje také na ty, kdo elektronickou komunikaci nepoužívají,“ zdůraznila M. Zachrlová a dodala, „na ambulantní
vyšetření se klient může obdobným způsobem také objednat osobně v kontaktním
centru nemocnice nebo telefonicky na čísle
567 157 555. Nevýhodou systému je zatím
to, že v něm nejsou zapojena všechna pracoviště nemocnice. Ta, u kterých ho lze použít,
najde klient na stránkách nemocnice.“
Bezpochyby zajímavá a prospěšná služba ale
určitě vyvolá u čtenářů TL otázku: Kdy bude možné rezervační systém využít i u odborných ambulancí na poliklinice v Telči,
když ve většině je zde mají lékaři z jihlavské nemocnice? TL ji proto položily tiskové
mluvčí Kraje Vysočina Jitce Svatošové. Z její odpovědi vyjímáme: „Systém se neustále
modifikuje. Přihlašování pacientů k praktickým lékařům nebo soukromým specialistům
primárně neřeší. Není však vyloučeno, že
v případě skutečně relevantního zájmu může systém začít sloužit i v soukromé sféře. /z/

Nová publikace

Proměny Telčských domů
Centrum Excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd
ČR vydalo v nedávné době knihu Proměny telčských domů. Kromě kapitoly, která
je reedicí podstatné části rozebraného titulu
prof. Josefa Rampuly Domy v Telči, přináší
tato práce nové poznatky o dávno minulém
i nedávném vývoji historického jádra Telče.
Čtenář může sledovat pravděpodobnou práci
středověkého geometra a lokátora - zakladatele města při jeho vyměřování podle teorie
Andrého Loitse. V publikaci je také poprvé
zařazena kapitola o založení jezuitského domu třetí probace v Telči, zpracovaná mladými historiky Michaelou Ramešovou a Štěpánem Valeckým, která čerpá z latinsky psané
vídeňské kopie jezuitských výročních zpráv.
„Kniha byla vydána pro účely propagace
práce Centra excelence Telč a je distribuována ve spolupráci s městem jako neprodejná
prémie významným podporovatelům vědecké a kulturní činnosti v Telči,“ vysvětlil dostupnost publikace profesor Miloš Drdácký,
který je editorem celého díla.

Pozvánka na koncert
Pozvání do Lidéřovic

O moru. Jaká byla černá smrt?
Mor, morová epidemie, černá smrt... Setkáme
se s nimi v každé historické práci od středověku až po raný novověk. Metlu našich předků
dodnes připomínají kamenné sloupy v každém větším sídle. Co ale o nemoci, která dokázala zdecimovat celé populace, víme dnes?
V Čechách jsme se s ní naposledy setkali před
dvěma sty lety. Je to opravdu dávno? Tématu moru se zasvěceně bude věnovat na tradičFoto: Vojtěch Jelínek

ním „Větrání kostela a varhan“ v kostele sv.
Linharta v Lidéřovicích v neděli 11. května
(14,30) MUDr. Dita Cebecauerová. Přednášku jako obvykle doprovodí krásná hudba
pro varhany a flétnu. „Větrání“ lidéřovického
kostela je také ojedinělou příležitostí k prohlídce vzácné gotické památky regionu, kterou prokazatelně stavěla stejná stavební huť
jako telčský farní kostel sv. Jakuba.
Větrání kostela a varhan v Lidéřovicích

neděle 11. května ve 14,30

O moru

přednáší dr. Dita Cebecauerová
Krásná hudba jako obvykle

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Lidová architektura
v Kraji Vysočina
Ivan Minář

14. května v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

Pocta Janu Novákovi
V listopadu letošního roku uplyne 30 let
od smrti hudebního skladatele a novoříšského rodáka Jana Nováka. Výročí připomene koncert v neděli 25. května v 16.30
v koncertním sále premonstrátského
kláštera v Nové Říši. Vystoupí dcery Jana
Nováka Clara (flétna) a Dora (klavír). Doprovázet je bude sbor Martinů Voices pod
vedením sbormistra Lukáše Vasilka.
V sobotu 24. května se uskuteční tento koncert v rámci Pražského jara v Anežském
klášteře. Více informací najdete na www.
martinuvoices.cz
Jan Novák (1921 - 1984)
získal v roce 1947 stipendium Ježkovy nadace, které mu umožnilo hudební studia
v USA. Zde se mimo jiné setkal s Bohuslavem Martinů. V roce 1948 se vrátil do vlasti, kde mu ovšem jeho obdiv a inspirace
v hudbě Martinů a Stravinského nedovolily se příliš skladatelsky prosadit. Po roce
1968 žil a pracoval v Dánsku, Itálii a Německu, kde v roce 1984 zemřel.

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění, záměr města:
Prodat dvě bytové jednotky č. 214/3 a 214/4,
obě 2+1 o velikosti 68,50 m2 v domě čp. 214 ul. Radkovská (část obce Telč – Staré Město)
na pozemku parc. č. st. 801/2, včetně podílu na společných částech domu
a na pozemku parc. č. st. 801/2 vše v katastrálním území Telč, obci Telč, okres Jihlava.

Příjem nabídek do 21. 5. 2014.

Prodat rodinný dům čp. 388 u rybníka Roštejn (část obce Telč – Štěpnice)
postaveného na pozemku parc. č. st. 2389/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2 (pozemek jiného vlastníka) a na pozemku
parc. č. st. 2389/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, pozemku parc. č. st. 2389/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
včetně příslušenství na pozemku parc. č. 7150/18 o výměře 446 m2 (pozemek jiného vlastníka), vše v obci a katastrálním území Telč
Příjem nabídek do 21. 5. 2014.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce na adrese: www.telc.eu/uredni_deska
Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč – kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková,
tel. 567 112 451, 607 242 595, lenka.komurkova@telc.eu
nebo na odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč – kontaktní osoba Jiří Salus,
tel. 567 112 424, 724 802 382, jiri.salus@telc.eu

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly,
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.:
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec.
Učebna v Telči na Myslibořské ulici
v Telči. Nové kurzy začínají vždy první pondělí v měsíci v 15.30 hod. Info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel.
607 185 517.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy,
staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tel.: 724 22 92 92
• Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly, sidecary, návěsné vozíky
značek JAWA, ČZ, OGAR, ARIEL, PAV
a jiné do roku výroby 1970. Solidní jednání, platba v hotovosti hned na místě.
Tel. 739 057 695

Po uzávěrce
• Prodám vietnamská selata, očkovaná, odčervená. 500 Kč/kus. Tel.
722 656 400. SMS.
• Prodám ZU v Kost. Myslové. Zastav.
plocha 1219 m2. Zahrada, louka, rybník 4641 m2. Vodovod, studna, elektřina.
Nutná rekonstrukce. Cena 750 000 Kč.
Tel. 723 216 749.
• Studio Jaro Telč oslaví pětileté výročí svého provozu. Připravili jsme pro
klienty zvýhodněný balíček procedur
za 250 Kč, který obsahuje: 1x vstup
do vacuschapu (30 min.), 1x masáž lymfatická přístrojová (50 min.) a 1x slevový kupon 50 Kč na ošetření pedikúry.
Od května nově nabízíme
- kosmetické ošetření
- manuální lifting obličeje (masáž)
• Rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ - vhodný pro osoby evidované na Úřadě práce
i se ZTP. Za splnění podmínek zdarma.
Zakončený zkouškou odborné způsobilosti. Tel. 777 320 057, email: rekvalifikace-strazny@seznam.cz, www.rekvalifikace-strazny.cz

Sdělení Finanční správy
ČR k platbě daně
z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích
letech, zasílá Finanční správa ČR i letos
poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně. Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých
věcí končí lhůta pro placení této daně nebo
její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta až v pondělí 2. června
2014. Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se použijí údaje
pro placení daně uvedené na složence, liší se
pouze konstantním symbolem, který je pro
placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148. Poplatníci mohou také provést
úhradu daně v pokladnách územních pracovišť finančních úřadů. Složenky k úhradě daně budou rozesílány postupně v průběhu dubna a května tak, aby poslední z nich
poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května. FÚ pro Kraj Vysočina vychází vstříc daňovým poplatníkům a stanovuje pro období od pondělí 19. 5. do pondělí 2. 6. 2014
jednotnou otevírací dobu pokladen všech
územních pracovišť takto. Úřední dny (pondělí , středa): beze změny - 8:00 – 17:00 hod.
Neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek)8:00 –
11:00 hod. a 11:45 – 14:30 hod.
Celá zpráva v listárně TL
a na úředních deskách MěÚ.
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

1. 5. – Středoevropský jazzový most, Masarykovo náměstí Hradec Králové uvítá již
po třinácté jazzové kapely ze střední Evropy.

CHEB

24. 5. - Špalíček Fest 2014
Hudebně zábavný festival.

JINDŘICHŮV HRADEC

17. 5. - Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Zahájení turistické sezóny spojené s jarní
cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem pro všechny věkové
kategorie.

KUTNÁ HORA

31. 5. - Kuchyně První republiky
11 - 20 hod. - kulturně-gastronomická akce
v okolí chrámu sv. Barbory - lahůdky prvorepublikové kuchyně, stylový program,
nahlédneme i do zákulisí úspěšného seriálu
První republika. „Vila rodiny Valentových“
se nachází právě v Kutné Hoře.

LITOMYŠL

12. - 25. 5. - Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Téma: rozličné ryby a vodní žoužel. Součástí oslav je gurmánská pouť a galavečeře v restauracích, sobotní Gastrofestival
na Smetanově náměstí i tradiční nedělní
Sousedská husička.

POLIČKA

16. - 25. 5. - Martinů Fest
Velký sál Tylova domu a kostel sv. Jakuba.
Hudební festival přináší do Poličky několik
významných hudebních interpretů.

TELČ

17. 5. - Folklor v máji s řemeslným trhem
na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů, vernisáž
výstavy fotografií Poznej světové dědictví
UNESCO.

TŘEBOŇ

SDÍLENÍ sídlo nemění
Vzhledem k rozšíření svých aktivit získala o.p.s. SDÍLENÍ do dočasného pronájmu
od města dům čp. 57 v Masarykově ulici (naproti poliklinice). Styk s veřejností nadále
probíhá v současných prostorách na poliklinice. Více v příštích TL.

6. - 11. 5. - Anifilm - Mezinárodní festival
animovaných filmů. Soutěžní i veřejné projekce, dílna animace, výstava finských loutek a další.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Dotazník Ejupa Salijiho
Léto a zmrzlina... Tu už čtvrtou sezónu vyrábí a prodává na telčském náměstí v cukrárně Jadran černovlasý, usměvavý sympaťák. Umí to hlavně s dětmi. V sezóně
bydlí s rodinou na Hradecké ulici. Je ženatý, má dva syny - šestiletého Omera a tříměsíčního Jakupa. Dotazník TL vyplnil
Ejup Saliji z Makedonie.
Jak jste se vlastně o Telči dověděl?
V Jindřichově Hradci, kde s bratrem pracuji v kavárně a cukrárně. Jednou jsem
obsluhoval hosta z Telče a ten mě přivedl
na nápad začít se zmrzlinou u vás.

Foto: Ilona Jeníčková

Jak se Vám v Telči líbí?
Jsem tady moc spokojený, lidé jsou komunikativní, se sousedy jsem zadobře. Jsem
spokojený i se službami, rychle mi opraví,
co je potřeba k provozu cukrárny.

Pocházíte z makedonské obce VRAPČIŠTĚ. Pár informací pro čtenáře...
Má asi 10 tisíc obyvatel, původně byla zemědělská. V současné době zde ale hlavně
žijí rodiny cukrářů, zmrzlinářů a obyvatelé
se především věnují výrobě a prodeji občerstvení. Hodně jich odchází do zahraničí. Jenom v ČR je odtud okolo 60 rodin většina cukrářů.
A co Vaše rodina?
Ta vyrábí zmrzlinu od roku 1929. Já jsem
se ji naučil od dědy. Maminka je v domácnosti, tatínek a bratr zmrzlinář, sestra studuje na vysoké škole.
V Telči jste od dubna do října. Co pak?
S bratrem pracuji v Jindřichově Hradci
v cukrárně a prodejně občerstvení.
Vaše ideální dovolená?
V Makedonii s kamarády.
Sportujete?
Nemám moc času, ale na fotbal si ho
vždycky udělám, rád si zahraji s telčskými
kamarády. Mám rád i basketbal.
Perfektně se spolu domluvíme. Jak jste
se naučil česky?
Hlavně komunikací, pomáhají mi i brigádnice, poslouchám rádio, čtu noviny, hledám významy slov na internetu.
Další jazyky?
Umím turecky, albánsky, srbochorvatsky.
Na střední a vysoké škole jsem měl jako
vyučovací jazyk makedonštinu.
Sledujete českou televizi? Co hlavně?
Zprávy, fotbal, počasí, s malým Omerem,
který půjde po prázdninách v Jindřichově
Hradci do školy, i české pohádky a pořady pro děti.
Co Vám nejvíce chutná z české kuchyně?
Vařené brambory s pečeným kuřetem.
Rozdíl české a makedonské kuchyně?
My jíme více rýže, těstovin a hlavně zeleniny.
Máte rád zmrzlinu?
Mám, nejraději jogurtovou a ovocnou.
Co Vám udělá radost?
Doma jsem se naučil, jak žít. Nechci mít
miliony, ale žít spokojeně s rodinou. Mám
radost, když se nás co nejvíce sejde.
/h/

Přijďte se seznámit s golfem!
V sobotu 3. května pořádá od 13 hodin Golf Resort Telč (Šiškův mlýn u Vanova) Den otevřených dveří s Hitrádiem Vysočina. „Přijďte si zdarma zkusit golf, jako sport a volnočasovou aktivitu, která je vhodná pro každého. Na tréninkových plochách budou připraveny ukázky golfu v rámci programu Jdu na golf!“ Prostřednictvím TL zve manažerka
resortu Kateřina Březinová.
str. 16

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Nezapomenutelné
setkání
Někdo věří, že každé setkání je předurčeno osudem, že se mu nedá vyhnout.
Nevím, proč zrovna já jsem měla předurčené setkání s vosou, ale stalo se. Zřejmě na mne na zahradě čekala již dlouho,
a proto radostně a rychle zaútočila, když
jsem měla zrovna obě ruce plné. Možná
se chtěla jen seznámit. Usoudila, že nejlepší místo, kde bych ji nepřehlédla, bude
oko. Nečekala jsem tak prudkou návštěvu.
A když jsem se měla ve zlomku vteřiny
rozhodnout, zda upustím jídlo, které jsem
držela, a budu se před návštěvníkem bránit nebo doufat, že si to vosa přece jenom
rozmyslí, zvítězila touha po jídle, a to byla ta chyba. Vosa si to nejen nerozmyslela,
ale dokončila svoji akci. Pouze mé rychlé
mrknutí změnilo její směr letu trochu pod
oko a vosa nezapomněla své zklamání nad
mou reakcí vyjádřit alespoň bodnutím.
Nevím, jak a kde skončila, ale já se ocitla na pohotovosti, kde pan doktor dokončil, co si vosa začala. Také mne bodl, ale
tentokrát pouze do ruky. Jeho věta „Máte pár dnů po kráse“ nabývala s přibývajícími hodinami na pravdě. Utěšovala jsem
se, že lékaři rádi přehání, ale když se mne
druhý den bály vlastní děti, začala jsem
věřit, že tento lékař je pravdomluvný. Půlka obličeje nabývala neskutečných rozměrů, zato oko se zmenšovalo, až naprosto
zaniklo a stal se ze mne Kyklop. V tomto stavu jsem raději nevycházela a jako
naschvál přijel manželův kamarád na návštěvu. Pouze jsem zaslechla, jak mu můj
muž říká: „Víš, manželku Ti představím
až příště, ona není nějak ve formě.“ Představovala jsem si formu, do které bych pasovala, abych byla ve formě, ale nic mne
nenapadlo, tak jsem raději zůstala nepředstavena. Jsou setkání, na která se nezapomíná, která se vryjí do paměti. Tak takové
jedno mám za sebou, a protože zanedlouho opět vosy vyletí, radím vám, nechtějte
si s nimi nic říkat z očí do očí.

TL 5/2014 - 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

Před sto lety vypukla I. světová válka

Za císaře pána...

2. pokračování
Předchozí díly vyšly v Telčských listech č. 3 a 4/2014

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

Krátce po vypuknutí války se ve fotografickém ateliéru v Lublani,
tehdy také Laibachu, nechal vyfotografovat s kamarády pan Emanuel Hurych (v horní řadě uprostřed mezi stojícími) z Telče, otec
několika synů, později známých telčských sportovců. Díky svému
občanskému povolání sloužil v té době u prestižního a strategického železničního vojska rakousko-uherské armády.
Máte fotografii svého předka z Velké války? Prosíme o její zapůjčení na oskenování. TL a městská knihovna chtějí přispět k zachování povědomí o Velké válce. Děkujeme.
Kontakt: tl@telc.eu, 774 584 841
● Opsali jsme ze Želetavského zpravodaje: …Málokdo ví, že pouhé
3 dny před atentátem přivítal následníka trůnu Ferdinanda d´Este
při příjezdu do Dalmácie místodržitel pro Dalmácii Marius hrabě
Attems-Heiligenkreuz, manžel Anny, rozené Kammel Edle Hardegger-šašovské hraběnky a majitelky želetavského panství. Marius
Attems doprovázel arcivévodu Františka Ferdinanda na inspekční
cestě v přístavním městě Metkoviči... A my dodáváme... a již málo
se ví, že v té době Šašovice a Želetava patřily do soudního okresu
Telč, takže případné majetkové a jiné právní úkony řešil místodržitel Dalmácie Marius Attems na úřadu v Telči...

Městská knihovna a Velká válka

Od května nabízí městská knihovna výstavku dokumentů
ke 100. výročí vzniku I. světové války: Dobové fotografie ● Kde
v regionu najdete pomníky padlých ve válce ● Knihy věnované
I. světové válce ad.
Pomozte nám výstavku aktualizovat zapůjčenými dokumenty
z telčského regionu.

Pro vojáky byl zajištěn dopisní papír a pohlednice. Ani kuřivo nebylo rekonvalescentům v lazaretu odepřeno. U Josefa Čápa byly zakoupeny dýmky a cigaretové špičky. V účetních knihách se s železnou
pravidelností každý týden objevují výdaje za cigaretové dutinky, cigarety, doutníky a tabák. Z pečlivě vedených účetních knih vyplývá,
že se týdenní výdaje převážně za jídlo a léky pohybovaly v průměru
kolem 400 korun. Nejčastěji se nakupovalo maso, salámy, klobásy,
máslo, pečivo, zelenina a ostatní základní potraviny. Z panství bylo
rekonvalescentům poskytováno navíc pivo, víno a zvěřina. Dodávky
piva zajišťoval hraběcí pivovar ve Studené. Zvěřinu a dřevo na topení měla na starosti Lesní správa Telč. V období od 15. října do 23.
prosince 1915 poskytl hrabě Alois Podstatský lazaretu srnčí a dančí
maso za téměř 670 korun a zajíce za 430 korun. V následujícím roce,
v období od ledna do října, bylo do lazaretu dodáno opět srnčí a dančí
maso, zajíci a koroptve v celkové hodnotě 803 korun. Za dřevo bylo
lesní správě po dobu fungování lazaretu zaplaceno téměř 1300 korun.
Ve všech případech však zápisy neuvádějí, o jaké množství se jednalo. Zásobování domova pro rekonvalescenty moukou mělo na starosti jihlavské vojenské velitelství. Nařízením z 25. 4. 1915 mělo dodávat měsíčně 24 kg mouky na vaření a 216 kg mouky na pečení chleba.
Ale již při první dodávce přišlo mouky méně. Rozdíl měl být dorovnán při dalším zásobování. Zda se tak stalo, není možné z dochovaných pramenů určit. Lazaret byl tedy skromně vybaven nábytkem
a potřebami pro základní ošetření pacientů. Každý z nich měl vlastní
postel se slamníkem, společné štokrle jako noční stolek a na pokoji
dohromady stůl se židlemi. V jídelně byl pak podlouhlý stůl, ke kterému se pohodlně vešli všichni pacienti lazaretu sedíce na lavicích
kolem něho. Dojem lékařského zařízení zmírňovaly obrázky na stěnách a téměř domácí zařízení obytných částí. Zásobování jídlem bylo
vzhledem k válečným útrapám velmi kvalitní.

III. Přijímání rekonvalescentů, personál a zdravotní péče
ZPříjezd pacientů do lazaretu byl provázen takzvaným průvodním
listem, tedy seznamem, ve kterém byla uvedena jména vojáků, jejich
hodnost a zařazení k pluku. V prvních měsících fungování lazaretu
byla vedena vlastní evidence rekonvalescentů, kterou podle rukopisu měla na starosti hraběnka Podstatská. Nejčastěji byli do Telče posíláni vojáci ze záložního špitálu v Jihlavě (K. und K. Reservespital
Iglau), objevil se ale i jeden případ z nemocnice z Vídně.

Pouť smíření

Zaniklé vesnice nejsou němé
Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří pořádá v sobotu 10. května
již tradiční setkání poutníků z české a rakouské strany společné hranice na Pouti smíření. Program začíná v 10 hodin v zaniklé české
obci Košťálkov a pokračuje na rakouské straně v Radschin u kříže na státní hranici (14,30). Následuje procesí do další zaniklé obce
Romavy, kde na místě bývalé kaple bude sloužena mše sv. (15,00).
Podrobněji na www.karmel.cz

Neznámý fotograf pořídil i záběry uvnitř lazaretu.
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První převoz raněných proběhl 21. října 1914. Jednalo se o 15 vojáků,
kteří přijeli do Telče na deset dní právě z Jihlavy. Další rekonvalescenti přijížděli většinou v týdenních intervalech. V lazaretu jich obvykle
pobývalo kolem patnácti. Kapacita dvaceti osob nebyla podle dochovaných materiálů nikdy překročena. Délka rekonvalescence pacientů
se lišila v závislosti na jejich zdravotním stavu. Běžně trvala kolem
deseti dnů, ve výjimečných případech i několik týdnů. Většina rekonvalescentů měla jen lehčí zranění, která je v podstatě nijak neomezovala. Zlomeniny jim byly fixovány sádrou, rány obvázány a ošetřeny
jodovou tinkturou. Po zotavení mohli být posláni zpět ke svému regimentu. Těžce ranění vojáci byli z Telče přemísťováni do jiných nemocnic a podrobeni novým vyšetřením či operacím. Stejně tak tomu
bylo v případě Ladislava Pische, který o svém zdravotním stavu psal
hraběnce ze špitálu v Jihlavě (27. 3. 1915): „Odpusťte, že se osměluji Vám těmito řádky svůj nejsrdečnější dík za Vaši dobrotivost, kterou
jste mi prokázala a svůj nejuctivější pozdrav vysloviti. Nechtěl jsem
dříve Vaši hraběcí milost dopisem obtěžovat, až jak dopadne má operace. Včera, tj. 26., mi šťastně kulku z ruky vyndali.“ Vojáci se v dopisech často zmiňují o tzv. elektrizování – tedy rentgenování, které pro
ně bylo velmi nepříjemné. Rentgenování muselo být podle nařízení
prováděno všem pacientům s válečnými střelnými ranami.

Noc kostelů 2014
23. května od 16,00 do 24,00

Prohlídka fary ● kavárna s občerstvením zdarma ● nevšední
pohled na náměstí z oken ve II.
podlaží ● historie fary

Komentovaná prohlídka ● přednáška P. Vojtěcha Kodeta ● virtuální procházka po telčských hřbitovech (židovské hřbitovy a nový
v Lipkách) ● možnost prohlídky
krypty pod kostelem ● putování
po Svaté zemi - beseda ● koncert
sboru Santini

Program pro děti ● ekumenická modlitba ● koncert adventistů ● výstava obrazů ● otevřená věž s ukázkou zvonění ●
košt mešního vína ● moderní
křesťanská hudba

Vyfotografoval i rekonvalescenty s ošetřovatelkami na Oslednicích.
Chod špitálu a péče o raněné zajišťoval personál v počtu asi šesti
osob. Po stránce zdravotnické se jednalo se o telčského lékaře Emanuela Krupičku, který do lazaretu docházel, a tři ošetřovatelky. Jednou
z nich byla Margarete Linhart, která pracovala jako dobrovolná sestra Červeného kříže. Do domova pro rekonvalescenty nastoupila hned
po jeho založení. Mezi pacienty byla velice oblíbená. V dopisech adresovaných hraběcímu páru na ni vojáci rádi vzpomínají a nechávají ji
pozdravovat. Ačkoli jistě nebyla jediná, která se o ně láskyplně starala, je v dopisech zmíněna pouze ona – sestřička Grétka. Například Hugo Richter se domníval, že jeho uzdravení velice pomohla vzorná péče sestry Linhartové. „... a současně sděluji ctěné paní hraběnce, že se
můj zdravotní stav zlepšuje a já se díky dobré pomoci a péči od sestry
Gréty konečně uzdravuji. Drahá paní hraběnka nalezla v sestře, slečně
Grétě, skutečnou perlu, péče dbající zdravotní sestru.“
Bližší informace o zdravotnickém personálu nemáme. Z dochovaných fotografií víme o dvou dalších ošetřovatelkách (podle bílých
plášťů) a o dvou hospodyních (podle civilního oděvu).
Do lazaretu docházela jako ošetřovatelka i hraběnka Leopoldina Podstatská, jak je patrné nejen z fotografií, ale i z dochovaných dopisů, ve kterých jí vojáci děkují za její obětavost. O pacienty se starala
s láskou a péčí, což dokazují řádky jednoho z ošetřovaných vojáků
– Josefa Vondráčka z 29. 5. 1916:
„Jeden okamžik zůstane navždy vryt písmem nesmazatelným v mou
paměť, a sice ten, kdy spatřil jsem Vás, vysokorodá paní hraběnko,
schýlenou s péčí vpravdě mateřskou, nad ložem umírajícího již našeho druha Soudka, jak slovy nehledanými a pečlivými těšila jste umírajícího tak, jak ani rodná matka by neučinila.“ (Pokračování příště)
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O Bibli kralické ● cesta českobratrských evangelíků do Rakouska ● netradiční komentovaná
prohlídka kostela ● prohlídka věže
Pořadatelé Noci kostelů rozešlou její úplný program prostřednictvím České pošty všem telčským domácnostem
v týdnu od 12. května do 16. května.
Noc kostelů v Telči pořádá společenství církví Římskokatolické,
Českobratrské evangelické a Adventistů sedmého dne ● Záštitu
nad Nocí kostelů převzal starosta města Roman Fabeš ● Kontakt na pořadatele: 721 483 024 ● Změna programu vyhrazena
● Kresby: Václav Ondráček pro TL 2002
Na římskokatolické faře je „doma“ také Mikroregion Telčsko.
O Noci kostelů nabídne
představení svých aktivit a také nevšední pohled z oken
druhého podlaží fary na náměstí a zámek.

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč ● 567 223 235
● telcsko@telcsko.cz ● http://www.telcsko.cz/
Partner 48 obcí telčského regionu ● projekty ● výběrová řízení
● kulturní a sportovní akce ● Společně dosáhneme více

65. výročí ZUŠ jsme
oslavili úspěchy

24. května

V tomto školním roce se podařilo našim
třem žákům probojovat náročným okresním kolem do krajského ve hře na klavír.
Tereza Svobodová získala 3. místo, Barbora Pelikánová a Martina Janková si přivezly čestná uznání. Ve hře na kytaru získalo v krajském kole kytarové duo Vladěna
Nováková – Lukáš Kazda 1. místo. Úspěšní jsme byli i v přípravě žáků k přijímacím
zkouškám na umělecké školy. Studentky třídy výtvarného oboru Anna Kurzová,
Adéla Štěpánová, Nikola Sirková a Jana
Maryšková byly přijaty na střední umělecké školy. V hudebním oboru byly přijaty
tři studentky ke studiu na konzervatořích.
Na Konzervatoř do Českých Budějovic Tereza Svobodová na obor klavír, do Pardubic Veronika Krejčířová na obor akordeon
a na Pražskou konzervatoř Jolana Novotná
na obor kytara. Na úspěších jmenovaných
žáků mají velký podíl jejich učitelé Hana
Kinzlová, Lenka Brázdová, Doňa Koukalová, Martina Tesařová, Lubomír Zadina, Dita Coufalová a Veronika Landecki,
Všem patří poděkování.
lz

V sobotu 24. května ovládne náměstí Zachariáše z Hradce pátý ročník mažoretkové soutěže
O střevíček z pohádkové Telče. Přestože v době uzávěrky TL ještě běžela lhůta pro přihlašování soutěžních týmů, nechala nás hlavní organizátorka Renata Křížková opsat ze svého diáře:

R. Křížková: Náměstí zaplní mažoretky

Dětský tábor

s golfem a angličtinou
Golf Resort Telč
14. až 18. července ● 18. až 22 srpna
Přihlášky na telc@czgolf.cz
Dotazy a informace u manažerky GRT
Kateřiny Březinové, 731 102 431.

Jarní soutěže mažoretek
Již osmým rokem se do jarních mažoretkových bojů zapojily mažoretky z Telče. Poslední březnovou sobotu bojovala děvčata
v Pacově, kde se uskutečnil první ročník
mažoretkové soutěže Na 15. poledníku.
Našim děvčatům se na soutěži dařilo. Obě
skupiny, Poupátka i Růže, si odvezly z Pacova krásná druhá místa. O 14 dní později vystoupily telčské mažoretky v soutěži
O pohár starosty města Polné. I zde obě
skupiny odvedly perfektní výkony, které
ocenil nejvyššími známkami i člen poroty, známý odborník twirlingu, pan Lubomír Kábrt. Z Polné si Poupátka dovezla
druhé místo a Růže místo třetí. Obě skupiny vydaly na soutěžích maximální výkony a skvěle tím reprezentovaly město Telč.
V květnu čekají mažoretky dvě soutěže,
v Jemnici a na domácím pódiu v Telči.
Renata a Marie Křížkovy

● Soutěž je určena především pro začínající mažoretkové týmy, které si chtějí zasoutěžit
v pohádkovém prostředí našeho města.
● V současné době je přihlášeno 30 skupin, což je asi 570 soutěžících.
● Posunuli jsme začátek soutěže až na 10. hodinu.
● Telč budou reprezentovat 3 týmy - Poupátka, Růžičky a Růže.
● Pro vítězné skupiny je opět připraveno unikátní ocenění - skleněný střevíc.
● Žádná ale neodjede z Telče s prázdnou. Opět budeme rozdávat perníčky paní Marie
Tomášové ve tvaru telčských domů.
● Letošní soutěž pojmeme nejen jako den mažoretek, ale i malých diváků. O přestávkách
si budou moci zasoutěžit a zatancovat.
● V jednání máme profesionální internetový online přenos soutěže.
● V kolonce „Počasí“ měla Renata Křížková velký vykřičník. Nejen ji, ale všem mažoretkám přejeme, aby se v jejím diáři 24. května objevila poznámka, OK, v pořádku.
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Počasí v březnu
Tak ani v březnu se k nám zima nevrátila.
Pokračovalo mírně teplé počasí ve srovnání s dlouhodobým březnovým průměrem. Maximální denní teploty se v první
dekádě měsíce pohybovaly od 6 do 12°C,
ve zbytku měsíce od 9 do 18°C. Záleželo na sluníčku, jehož síla již byla hodně znát. Minimální teploty už byly většinou nad nulou, jen ojediněle do -3°C.
Přízemní teploty klesaly pod nulu ještě
dosti často – někdy jen několik desetin,
ale byly i kolem -6°C. Od 1.3. do 7.3.
převažovala velká oblačnost, ale pršelo jen ojediněle. Od 8. do 14.3. bylo jasno, až skoro jasno a beze srážek. Od 15.
do 19.3. byla velká oblačnost, až zataženo se srážkami a následovalo třídenní slunečné počasí. Od 23. do 25.3. bylo opět oblačno, až zataženo se srážkami,
které byly mimo dešťových i sněhové.
Sníh ale hned tál. Po tyto dny vystoupily
maximální teploty jen na +5°C. Od 26.3.
následovala opět jen malá nebo slabá oblačnost s prosvítajícím sluníčkem. Tak
trochu aprílové počasí. Celkově bylo v letošním březnu slunečního svitu
asi o polovinu více, než je dlouhodobý průměr. Po většinu měsíce převažovalo chladné proudění východních směrů. Dne 29.3. se vrátili čápi na komín
bývalého Interiéru. Měsíc hodnotíme
teplotně jako mimořádně nadprůměrný,
srážkově normální. Celkový stav vláhy
v přírodě je ale podprůměrný, protože
chybí voda ze zimní sněhové pokrývky.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí letos opět pořádá ve spolupráci se Státním zámkem Telč Chovatelskou přehlídku
trofejí spárkaté zvěře ulovené na Telčsku
v hospodářském roce 2013. Slavnostní zahájení za zvuku fanfár v podání Lukovských
trubačů proběhne v neděli 18. května v 10
hodin před skleníkem v zámeckém parku.
I letos bude chovatelská přehlídka doplněna o bohatý doprovodný program. Tentokrát
bude v duchu hesla „Myslivost a děti“, protože svoji činnost bude prezentovat Myslivecký kroužek DDM Telč. Pro zájemce jeho
členové pod vedením Mgr. Blanky Pařilové
připravili mj. naučnou mysliveckou stezku
po zámeckém parku. Toho, kdo ji zdárně
absolvuje, bude čekat sladká odměna. Pro
starší návštěvníky bude připravena prodejní
výstava pracovních loveckých nožů Jiřího

Kozojeda, loveckých doplňků z paroží Petr
Chrešče a prezentace moravskobudějovické firmy Lovecký svět. Své dojmy můžete
probrat s kamarády u pohoštění ze zvěřiny.
Vezměte s sebou děti a vnoučata, těšíme se
na Vaši návštěvu.
Ing. Vlastislav Soukup
ved. odboru životního prostředí
Výstava

Chovatelská přehlídka
trofejí spárkaté zvěře
Slavnostní zahájení s Lukovskými trubači
v neděli 18. května v 10 hodin.
Otevřeno do 15 hodin.
19. až 21. května
je výstava otevřena od 9 do 15 hod.
Skleník v zámeckém parku

Skleník v parku se o chovatelské přehlídce promění ve výstavní síň.

Jaro si pospíšilo

Foto: Archiv autora

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 3. do 18. 4. 2014.

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

6,3 °C
1017,9 hPa
19,6 mm
19,6 °C, 30. 3.
v 15,24 hod.
-2,7 °C, 8. 3.
v 6,36 hod.
55,5 km/h, 16. 3.

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

str. 20

150 právníků v UC

Projekt Patrimonia startuje

Studenti GOB poznávají Velkou válku

Od 10. do 12. dubna se v Univerzitním centru Masarykovy univerzity (jezuitská kolej
na náměstí) konala mezinárodní právnická konference. 150 doktorandů a mladých
vědců z 8 zemí na ní prezentovalo své poznatky z oblasti práva a diskutovalo o aktuálních problémech ve svém oboru. Konferenci pořádala Právnická fakulta MU
a vedle odborné části měla v programu
i seznámení účastníků s Telčí. Podle TZ

DDM v květnu

Také pomník padlých v Dobré Vodě studenti důkladně zdokumentovali.
Studenti telčského gymnázia se zapojili do projektu Akademie věd ČR Patrimonia. Zvolili si téma Bojovali v první světové válce. Telčské listy o tom informovala
jedna z jeho řešitelek Marie Majdičová ze
septimy. Na otázku, proč si zmíněné téma
vybrali, odpověděla: „Proto, že historie je
nám, co na projektu pracujeme, velmi blízká. A hlavně proto, že letos je stoleté výročí od začátku tohoto konfliktu, na který se
ve stínu druhé světové války často zapomíná. „3. dubna se studenti vydali pod vedením učitele Zdeňka Bártů do Dobré Vody
a Borovné. Prohlédli si zde památníky, které ve zmíněných obcích připomínají padlé
ve válce, a podrobně je zmapovali. „V další části projektu bude naším úkolem pátrat
po rodinách padlých z památníků a zachovat
tak příběhy a kousky historie, které by jinak

Foto: Monika Salamánková

byly zapomenuty,“ přiblížila další plány M.
Majdičová. Sympatické studentky, kterou
čtenáři TL blíže znají díky Dotazníku v lednovém čísle, se TL zeptaly na její osobní
postřehy z navštívených míst. „V Dobré Vodě počet padlých (7). Na tak malou vesnici
je to opravdu hodně. A v Borovné překrásná
lokalita. Okamžitě nás napadlo, že toto místo muselo být nějakým způsobem s rodinou
nebo přímo padlými bratry Kočvárkovými,
které připomíná zdejší kříž, spjato. Pomník
v Dobré Vodě je ve velmi dobrém stavu. Je
vidět, že místní se o něj pečlivě starají a nezapomínají na své padlé. U křížku v Borovné by především jeho oplocení stálo
za opravu.“ (Oplocení bylo vloni poškozeno vandaly. Na straně 9 informuje starosta Borovné, že obec připravuje jeho opravu.
Pozn. red.)
Podle Marie Majdičové

• 9. května zahraje divadelní kroužek Slunečník představení Červená karkulka pro
žáky základních škol.
• Se stejným představením vystoupí
ve čtvrtek 15. května v 15,30 pro veřejnost v divadelním sálku DDM.
• V květnu proběhnou v DDM závody
v gymnastice.
• Den DDM, na kterém se představí zájmové útvary DDM, se uskuteční v sobotu 31.
května ve 13.30 hod. na náměstí Zachariáše z Hradce.
• v časopise DDMáček probíhá celoroční
soutěž Toulky Telčí. V dubnovém čísle
hledali soutěžící umístění pamětních desek obětí I. světové války a měli odpovědět na otázku co desky připomínají.

M. Křenková vystavuje
ve Slavonicích
Od 1. května do 30. června vystavuje své
obrazy staroříšská malířka a absolventka
telčského gymnázia Magdalena Křenková
v hotelu U Růže ve Slavonicích

Chválíme ZŠ na Masarykově ulici

Chceme čistou Vysočinu
I v letošním roce se na 70 žáků Základní školy na Masarykově ulici zapojilo do úklidové
akce Čistá Vysočina. Ve středu 10. dubna
žáci 3.A a obou pátých tříd vyčistili pod vedením třídních učitelů okolí Staroměstského
a Štěpnického rybníka. 9.A se rozhodla zbavit odpadků okolí silnice z Pavlova přes Sedlejov do Telče. „Oproti minulým rokům odpadků ubylo, ale stále nacházíme zbytečně
vyhozené pet-láhve, sáčky a obaly od cigaret,“ uvedla učitelka Blanka Pařilová. Podle
Aleše Diviše z Krajské správy a údržby silnic se vloni jen na území Cestmistrovství
Telč nasbíraly 4 tuny odpadu u silnic!
/z/
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Ordinace odborných lékařů na Poliklinice Telč
Alergologie
MUDr. Romana Kochrdová

Gynekologie
MUDr. Jan Řičánek

Chirurgie
MUDr. Jan Procházka

Chirurgie
MUDr. Jiří Rohovský

Chirurgie
MUDr. Jaroslav Šilhan

Imunologie
MUDr. Romana Kochrdová

Interna
MUDr. Jaroslav Čech

Kožní
MUDr. Dagmar Ulrichová

Logopedie
Mgr. Veronika Miklíková

Neurologie
MUDr. Hanuš Baš CSc.

Oční
MUDr. Jaromír Havlásek

ORL
MUDr. Přemysl Mráz

Ortopedie
MUDr. Jiří Dobeš

Plicní
MUDr. Tomáš Snížek

Psychiatrie

Ordinační hodiny
středa
8,00 - 12,00
pondělí
12,00 - 16,30
úterý
7,00 - 14,00
středa
8,00 - 14,00
čtvrtek, pátek
7,00 - 14,00

Kontakty a upřesnění
tlf. 567 303 260
- na alergologii v Jihlavě
Ordinace má další ordinační
hodiny pouze po předešlém
objednání na tlf.
567 213 970.
Podrobněji na http://igyn.cz/

pacient se musí předem objednat na tlf. 732 923 893
úterý, čtvrtek
12,00 - 16,00
16,00 - 17,00*
pondělí
7,15 - 12,15
středa, pátek
7,30 - 12,30
středa
12,30 - 16,00
pondělí, úterý
7,00 - 14,00
středa
7,00 - 11,00
čtvrtek, pátek
7,00 - 13,00
čtvrtek
7,00 - 15,00
pondělí
8,00 - 11,30
12,30 - 17,00
*
středa
8,00 - 11,30
12,30 - 17,00
úterý
7,00 - 12,00
12,00 - 15,00*
pondělí
7,30 - 14,00
středa
12,00 - 17,00
úterý
14,30 - 18,30
pátek
7,30 - 14,00
úterý
8,00 - 11,00*
12,00 - 16,00
pátek
7,00 - 13,00
středa
8,00 - 14,00*

pouze objednaní pacienti
tlf. 702 921 916

*

tlf. 702 921 916
tlf. 567 303 260
- na alergologii v Jihlavě

tlf. 567 243 317

tlf. 606 863 822

pondělí pouze v sudém týdnu na tlf. 776 101 186
*

pouze po domluvě na tlf.
605 502 817

*

tlf. 606 863 822

tlf. 602 851 375

ambulantní operace
tlf. 739 741 553
dr.dobes@cbox.cz

*

možnost telefonického
objednání
tlf. 605 422 208
snizekt@nemji.cz

úterý
732933336
6,30 - 13,30
pondělí 7,00 - 15,30
Urologie
731845570
čtvrtek 14,00 - 18,00
MUDr. Zdeněk Lavička
Zdroj: www.poliklinikatelc.cz ● Rozsah služeb k 18. dubnu 2014
Poliklinika Telč, tlf. 567 243 319●602 813 867●markova@poliklinikatelc.cz
MUDr. Milan Pátek
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Zubní pohotovost
o víkendech a svátcích

v květnu

1. května
Polná, MDDr. Marková Zdeňka
Varhánkova 227, 567 212 736
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
(dtto i 3. a 4. května)
3. května
Telč, MUDr. Anna Bínová
Masarykova 445, 567 213 171
4. května
Telč, MDDr. Radka Štrejbarová
Masarykova 445, 567 213 173
8. května
Jihlava, MUDr. Milan Šulc
Vrchlického 2497/57, 567 574 570
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 406 301
(dtto i 10. a 11. května)
10. května
Jihlava, MUDr, Anselma Švandová
Zrzavého 4259/12, 604 246 650
11. května
Jihlava, MUDr. Robert Uxa
Husova 26, 567 300 627
17. května
Jihlava, MUDr. Libuše Valenová
Vrchlického 2497/57, 567 574 580
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto i 18. května).
18. května
Jihlava, MDDr. Tomáš Vaněk
Slavíčkova 2, 567 210 991
24. května
Třešť, MUDr. Zdeněk Vašek
Palackého 1334, 567 234 450
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 25. května)
25. května
Třešť, MUDr. Soňa Vašková
Palackého 1334, 567 234 455
31. května
Jihlava, MUDr. Lenka Vítů
Březinova 62a, 567 333 470
Dačice, MUDr. Helena Wlodková
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 1. června)
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

Jak na dluhy? Poradí
Občanská poradna

Sběrový kalendář

Každé pracovní úterý je v budově polikliniky v Masarykově ulici otevřeno od 11,30
do 15,30 kontaktní místo Občanské poradny Jihlava, které poskytuje především
sociálněprávní poradenství. Výhodou je,
že jeho služby jsou bezplatné a klient může vystupovat anonymně. „V současné době jsou nejčastěji žádané konzultace o dluzích,“ říká ředitel OP Karel Křivánek. Jaké
jsou podle něj hlavní zásady zodpovědného postupu v této oblasti? „Pokud přemýšlíte o uzavření úvěrové smlouvy nebo
o půjčce, nechte si vyčíslit, kolik zaplatíte za smluvenou dobu splácení celkem, jaké jsou smluvní úroky, kolik ve výsledku
přeplatíte. A hlavně. Uzavřít svým jménem
smlouvu o půjčce či úvěru byste měli jen
tehdy, pokud víte, že budete mít vy sami
na splátky.“ Občanská poradna nabízí také možnost porady, než smlouvu uzavřete a připomíná, abyste ji nikdy neuzavírali
pod časovým nátlakem a smlouvy pozorně
četli. Více informací o Občanské poradně
naleznete na: www.obcanskaporadna.cz,
opj@volny.cz ● 567 330 164, 739 178 390
Podle TZ

I. – II. 12. 5. IV.
14. 5.
III.
13. 5. V.
15. 5.
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

ZO ČZS v Telči

Prodej
zahrádkářských
přebytků
každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů
U Horní brány

Nešvar
Začíná to být běžné. Umyjete okno vchodových dveří domu a... Neznámý „lepič“
na něj umístí plakát na zaručeně důležitou
akci, někdy bohužel i kulturní. Nezajímá
ho, že porušil vyhlášku města o veřejném
pořádku, která říká: ...se zejména zakazuje
vylepovat a vyvěšovat plakáty, letáky a jiná oznámení a tiskoviny mimo místa a způsob městem určené.“ On to stejně nikdo
nekontroluje. Proto nechci „lepiče“ strašit postihem, ale doporučuji: Zavřete oči
a představte si své dveře polepené x plakáty a letáky informujícími o zaručeně důležitých akcích, přilepenými kvalitním lepícím prostředkem. À propos. Na takto
nekulturně avizovanou kulturní akci je navíc jediná reakce: Nepůjdeme tam.
/z/

Biologický odpad

Farmářský trh
v Telči

sobota 31. května
od 9 do 16 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry
● regionální pivo ● uzeniny
● smažené ryby ● pečivo
● těstoviny ● med a medovinu
● koření ● bylinky ● čaje ● luštěniny
● výrobky z rakytníku ● zeleninu
● květiny ● keře a stromky
● produkty zdravé výživy
● domácí oplatky ● oříšky a sušené
ovoce ● přírodní kosmetiku
Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení
HODICKÁ VYSOČINA 1967
tradiční český výrobek firmy
Krahulík - Masozávod Krahulčí,
provoz Hodice
KVASNICOVÝ SVĚTLÝ LEŽÁK
z pivovaru JEŽEK Jihlava

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

Panorama z Telče
Panorama z Telče opět zahájila
od 1. května vysílání.
Sledujte denně vysílání na ČT.

Kino Máj Třešť
v květnu
ČT 8. 5. v 19:30
TRANSCENDENCE (USA)
Film s titulky, přístupný od 12 let
PÁ 9. 5. v 19:30
POJEDEME K MOŘI (ČR)
SO 10. 5. v 19.30
BOHUMIL HRABAL:
„TAKŽE SE STALO, ŽE“ (ČR)
NE 11. 5. v 10:00
RIO 2 (USA)
Film ve 3D
ČT 15. 5. v 19:30
LÁSKA, SOUDRUHU (ČR, FIN)
PÁ 16. 5. v 19:30
AMAZING SPIDERMAN 2 (USA)
Film ve 3D
SO 17. 5. v 19:30
ONA - MÁJÁRT (USA)
Film s titulky, přístupný od 15 let
NE 18. 5. v 10:00
RIO 2 (USA)
ČT 22. 5. v 19:30
POJEDEME K MOŘI (ČR)
SO 24. 5. v 19:30
GODZILLA (USA)
Film ve 3D, s titulky, přístupný od 12 let
NE 25.5. v 10:00
HURÁ DO PRAVĚKU (USA)
Pokud není uvedeno jinak, je film přístupný bez
omezení. Více na www.trest.cz/kino-maj/
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Sport

David Lupač je mistrem Evropy

Fotbal

V neděli 13. dubna se v ruském Petrohradě konalo Mistrovství Evropy v silovém trojboji juniorů a dorostu. Ze čtyřčlenné české výpravy dosáhl nejlepšího výsledku David
Lupač. Stal se mistrem Evropy v kategorii juniorů nad 120 kg. Jeho výsledný trojboj
1052,5 kg (442,5/290/320) je obdivuhodný. Ve dřepu dokonce překonal český národní rekord. V rozhovoru s Davidem, který připravujeme pro červnové TL, se také zeptáme, jak
vidí překonání bájného rekordu 1100 kg ve své kategorii.

Utkání týmů SK na domácím hřišti
10. května
9,00 žáci st. - Kamenice n.L.
10,30 žáci ml. - Kamenice n.L.
17. května
10,00 dorost - Bystřice n.P.
16,30 muži B - Stará Říše B
18. května
10,00 - dorost - V. Beranov
16,30 muži A - Přibyslavice
24. května
9,00 žáci st. - Počátky
10,45 žáci ml. - Počátky
16,30 muži C - Batelov B
31. května
10,00 dorost - Polná
16,30 muži B - Střítež
1. června
16,30 muži A - Vladislav

Cyklistika
24. – 25. 5. Sraz vícekol v Mysliboři
Více na str. 25

Albert Triatlon Tour
Nadační fond Albert pořádá celorepublikovou sérii triatlonových závodů pro
děti z dětských domovů Albert Triatlon
Tour (ATT). Série závodů bude probíhat
ve všech krajích České republiky. Krajské
kolo v Telči se koná u rybníka Roštejn pod
záštitou triatlonového závodníka a patrona
celé akce Tomáše Slavaty ve čtvrtek 29. 5.
Pro všechny děti do 18 let v několika kategoriích, vítěz každé kategorie získá horské kolo a může postoupit do celorepublikového finále. Disciplíny: chůze v dřepu,
jízda na kole, běh. Kdo nemá vlastní kolo
a helmu, může si je půjčit na místě. Kontakt: Lukáš Mazal, email: sk.telc@tiscali.cz,
602 944 173

Golf
3. 5. Den otevřených dveří v Golf resort Telč
Více na str. 16

Moderní gymnastika
10. 5. 14.00 hala Sokola
Závody v moderní gymnastice s ukázkami
pódiových skladeb

Turistika
12. - 16. 5. Panstvím Zachariáše z Hradce
Pochod Klubu českých turistů, trasy 15 25 km. Klub českých turistů Telč, www.
kcttelc.cz

Florbal
V sobotu 5. dubna se florbalisté Orla zúčastnili turnaje v Měříně. Soupeři jim byly,
vedle dvou domácích mužstev, ještě týmy
Kněžic a Okříšek. Ten také turnaj vyhrál,
když ve finále porazil telčské florbalisty.
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Luboš Burian se vzorně stará o telčský fotbalový trávník.

Foto: Miroslav Vacek

Začíná i fotbalová přípravka

Basketbal

Zatímco starší kategorie fotbalistů již hrají své soutěže, tu nejmladší ostrý start jarní sezóny teprve čeká. V sobotu 3. května ji zahájí na soutěžním turnaji v Třešti,
který začíná v 9 hodin. Na domácím hřišti nejmladší telčské fotbalisty uvidíme až
v posledním turnaji celé sezony v neděli 1.
června. Přes zimu se na ni pečlivě připravovali pod vedením trenérské trojice bratří Michala, Petra a Radka Křížových a Vladimíra Švece. Tou poslední byly turnaje
v nové sportovní hale v Hradecké ulici.
Kategorie předškoláků se na něm střetla se
soupeři ze Studené, Třeště, Černíče a Rantířova. Telčští hostitelé v něm skončili třetí.
Školáci měli za soupeře vrstevníky z Třeště, Mrákotína a Staré Říše. Finále bylo sousedské derby. Zvítězil v něm II. tým Třeště
nad I. týmem Telče.
Podle zprávy Jaroslava Kříže.
Redakčně kráceno.

Regionální přeshraniční soutěž
Waldviertler Sparkasse Cup.
Konečná tabulka ročníku 2013 - 2014
1. Gmünd
14 12 2 26
2. N. Bystřice
14 11 3 25
3. Jindřichův Hradec C 14 10 4 23
4. Žabaři Telč
14 9 5 23
5. TJ Studená
14 7 7 21
6. Sokol Slavonice
14 5 9 19
7. Waidhofen a/Th.
14 2 12 16
8. BK Třešť
14 0 14 14
„Bohužel jsme nedokázali navázat na
úspěšnou první část soutěže a po Vánocích
jsme neporazili žádného konkurenta z čela
tabulky. Výsledkem je čtvrté místo,“ zhodnotil umístění telčského mužstva Milan
Maleček, s 240 body nejlepší střelec týmu
a třetí nejúspěšnější celé soutěže. Na září
připravují basketbalisté nábor mladých zájemců, ročníků +/- 2000, o tento sport. Plánem oddílu je účast v kategorii U16.

Vícekola z Mysliboře zaplní Telč

Začíná cyklistická sezóna

Kolo, kam se podíváš

I na železnici

Na počátku bylo kolo. Ne ale ledajaké.
V roce 1984 se skupina nadšenců z Mysliboře, v čele s Ladislavem Havlíkem, vypravila s jedním trojkolem na sraz vícemístných kol do Mimoně. A potom vznikl
KMK - klasa Myslibořských kolařů.
Existuje dodnes. Dokonce s „pobočkami“ či „větvemi“ v Mrákotíně, Telči, Horní Myslové, ale také až v Doksech a v Brně. A právě o víkendu 24. a 25. května
si připomene, že od založení neformálního spolku nadšenců uplynulo 30 roků.
Oslavy si užije i Telč, protože pro jubilejní sraz naplánovali pořadatelé na sobotu
24. května jen vyjížďku z Mysliboře přes
studnickou Ostrážku a Vanůvek do Telče.
„Trasa je poměrně krátká. O to více chceme účastníkům Jízdy elegance, jak jsme ji

nazvali, ukázat Telč,“ uvedl pro TL hlavní organizátor Ladislav Havlík st. a připomněl, že počítá, že se srazu zúčastní více
než dvě desítky vícekol. Ve městě by se
tak vícekolaři měli zdržet od 11 do 16 hodin. Poté se přes Žatec vrátí na základnu
do Mysliboře, kde je čeká bohatý kulturní
a sportovní program. Nebudou v něm chybět Mrákotínské baletky a skupina Harleyářů, která zde předvede své stroje.
Sraz vícekol pořádá KMK Mysliboř

Vícekola v Telči
24. května
od 10 do 16 hodin

Do Raabsu i s kolem!
Už třetím rokem mají cestující možnost
využívat autobusového spojení s Dolním
Rakouskem. Mezinárodní autobusová linka Raabs an der Thaya – Telč spojuje oblast Waldviertelu v Dolním Rakousku s příhraničními regiony na jihu Čech a v Kraji
Vysočina. Autobus vyráží v pátek, sobotu,
neděli a o rakouských svátcích třikrát v každém směru se zastávkami v rakouských obcích Karlstein, Dobersberg, Waldkirchen

a na české straně ve Slavonicích a Dačicích.
Jízdné je vpravdě symbolické, za celodenní
jízdenku zaplatí dospělí 90 Kč, děti 45 Kč.
Letos navíc v turistické sezóně (28. 3. až 26.
10.) čeká zájemce o výlet novinka. Každý
spoj bude vybaven cyklopřívěsem pro přepravu kol. Do 30. června jsou jízdní kola
dokonce přepravována zcela zdarma.
Radek Handa, TZ Kraje Vysočina
(red. kráceno)

České dráhy provozují na Vysočině a celoročně tři půjčovny jízdních kol - v Telči, Novém Městě na Moravě a ve Světlé nad Sázavou. Podle tiskové mluvčí ČD
Kateřiny Šubové je již v letošním roce vyhledali první zákazníci. Kola zapůjčená
v půjčovnách ČD lze bezplatně přepravovat na všech tratích kraje. K loňskému zájmu o tuto netradiční službu pak K. Šubová
uvedla: Tradičně byl největší zájem v telčské půjčovně, která zaznamenala 64 výpůjček. Zapůjčení kola je snadné a cenově
výhodné. Je potřeba mít u sebe dva platné
osobní průkazy, složit kauci a uzavřít nájemní smlouvu. Kauci cestující dostanou
zpět po vrácení kola. Kola si lze zarezervovat i elektronickou cestou na stránkách
www.pujcovnykol.cz/vysocina.
Vedle zmíněných tří stálých půjčoven je
možné si kolo po předchozí domluvě půjčit i v dalších 12 stanicích, např. v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě
a třeba v Okříškách. Jízdní kola zapůjčená
na Vysočině lze rovněž vrátit i v jihočeských půjčovnách kol, pro nás například v té
nejbližší, v Jindřichově Hradci. Podle TZ

Golf

CZ Fér-Way Tour 2014
startuje v Telči
10. května ve 13,30 startuje na golfovém
hřišti Golf Resortu Telč (GRT) celostátní
série pěti turnajů CZ Fér-Way Tour 2014.
Manažerka GRT Kateřina Březinová vysvětlila pravidla a organizaci této stále více populární série: „Hraje se v jedné kategorii ve dvojicích, a to vždy golfový hráč
s partnerem, který golf ještě nehraje. Společně projdou 9 jamek a oba dva si zahrají
celou hru. Na úvod absolvuje golfem nedotčená část týmu skupinovou akademii
na Driving Range, kde během devadesáti
minut získá základy golfu.“ Více informací o turnaji na recepci GRT nebo na telefonu 724 322 763.

Po vodě Pod Kaštany
10. května, start ve 13 hodin
na hrázi Ulického rybníka
Tradiční vodácká akce na Ulickém
a Štěpnickém rybníku
Luboš Burian se vzorně stará o telčský fotbalový trávník.

Foto: František Vítů

str. 25

Nové knihy městské
knihovny
Z každé napsané povídky by se měl konec
a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.
A. P. Čechov

Beletrie
Váňová: Babí léto; Gabaldon: Cizinka; Valko: Arabská žena; Roberts: Dům na útesu;
Cole: Gang; Slaughter: Genesis; Wood: Had
a hůl; Gregory: Jen jedna bude královnou;
Vondruška: Ještě že nejsem kat; Higgins-Clark: Každý něco skrývá; Keleová-Vasilková: Lék na smutek; Hůlová: Macocha;
Jakoubková: Manžel v domě není pro mě;
Jackson: Noc předtím; Walter: Nádherné
trosky; Lasicová: Pravdivý příběh lži, Harasimová: Sametová kůže; Franzen: Svoboda;
Deaver: Tak trochu šílení; Galbraith: Volání
kukačky; Richman: Ztracená manželka

Dětská
Rožnovská: Případy detektiva Kláska a opičáka Jojíka; Gehm: Šílený plán; Pospíšilová: Kouzelná třída
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Kuldová, Lucie: Společenská odpovědnost
firem; Frank, Niklas: Můj otec; Pravdová,
Markéta: Akademická příručka českého jazyka; Skopová, Kamila: Velikonoční svátky
o století zpátky; Gruss Peter: Perspektivy
stárnutí; Padevět, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou; Ruml, Karel: Z deníku Vlaku Svobody; Kiesow, Gottfried: Památková
péče v Německu; Blackwell, Basil: Blackwellova encyklopedie politického myšlení;
Nový občanský zákoník pro každého
Pro TL připravila Ilona Martinů

Co právě čtu
z městské knihovny
Helena Kučerová
ZŠ Masarykova
Jacqueline Wilsonová:

Anděl Vicky
Právě teď čtu knihu Anděl
Vicky od Jacqueline Wilsonové. Je to o dvou kamarádkách, z nichž jednu přejede
auto a druhá vídá jejího ducha. Nejprve tomu nemůže
uvěřit, ale…! Knihu bych doporučila spíše dívkám a jsem
zvědavá, jak to dopadne!
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

str. 26

Po uzávěrce:

Máme hokejovou
reprezentantku!
Při dubnových utkáních ženské hokejové
reprezentace U15 v Prostějově a v Přerově
s Maďarskem byla v českém týmu platnou
hráčkou telčská Zuzana Martinů. Na porážkách Maďarek 15:0 a 13:1 se podílela
dvěma asistencemi. Zuzka začínala s hokejem v místním SK, dnes hájí barvy Dukly
Jihlava, kde zatím hraje se stejně starými
chlapci. V letošní sezóně si již také zahrála
v prvoligovém týmu HC Berounské lvice.

Přidali nám rodáka
110. narozeniny by 5. května oslavil
doc. ing. dr. Arnošt Dvořák, DrSc., významný inženýrský geolog, geofyzik a geotechnik, odborník na zakládání staveb a vlivy zemětřesení ve stavebnictví. Na reálce
(dnes gymnázium) v Telči maturoval v roce 1922, o šest let později absolvoval Vysokou školu stavebního inženýrství ČVUT.
Za práci Význam zemětřesení v Československu pro výpočet stavebních konstrukcí
získal již v roce 1935 doktorát technických
věd. Externě přednášel na ČVUT a na Vysoké škole dopravní v Žilině. Jako stavební
expert se podílel na přípravě řady důležitých
staveb v Československu, např. Štěchovické a Slapské přehrady, jaderné elektrárny
Dukovany, pražského metra... V 50. a 60.
letech působil v Indii, Afghánistánu, Rakousku a Jugoslávii, podílel se na přípravě
výstavby vodních elektráren v geologicky
komplikované oblasti jižní Číny. Je mj. autorem Mapy seismických oblastí a hlavních
zemětřesení pozorovaných v ČSR v období 1756-1956 (vyšla roku 1958). Zemřel 28.
srpna 1982 v Praze. Renomovaný Biografický slovník Českých zemí, který vydává
Historický ústav Akademie věd ČR spolu s nakladatelstvím Libri (sešit 15), uvádí
jako rodiště Arnošta Dvořáka Telč. Pravdou ale je, že se narodil u sousedů v Třešti.
I mistr tesař se někdy utne...
(fh)

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Dani Kacetl, Podolí
Ema Lišková, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Sobotka, Kardašova Řečice
a Pavla Anděrová, Kardašova Řečice
Martin Chalupa, Radkov
a Michaela Balcarová, Radkov
Ing. Stanislav Antoš, Jihlava
a Mgr. Radana Studýnková, Jihlava
Jiří Nechvátal, Pelhřimov
a Michaela Křížová, Třešť

Opustili nás
Jarmila Šebestová, Chomutov
Marie Ambrožová, Štěpnice
Čestmír Vuška, Staré Město
Antonín Anděl, Staré Město
Věra Petráková, Štěpnice

70 let
91 let
79 let
66 let
71 let

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

Poděkování
Děkuji poctivému nálezci panu Červenému ze Služeb Telč za vrácení peněženky,
kterou nalezl.
Vděčná majitelka

Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nikdy
nezapomene. Dne 20. května 2014 uplynou dva roky od úmrtí našeho syna Vlastimila Čermáka.
Vzpomíná rodina

Sdílení o paliativní péči

Co skrýval Staroměstský
rybník?

Sdílení, o.p.s. Telč, a Domácí hospic Vysočina, o.p.s., pořádají 6. května odpoledne
v jihlavské nemocnici odbornou konferenci
Paliativní péče v praxi. Odborným garantem konference je MUDr. Bohdan Trnka
z ARO Nemocnice Jihlava. Konference je
bez účastnického poplatku a je ohodnocena
vzdělávacími kredity pro lékaře a zdravotní sestry. Registrace do 2. května na sdileni.cerovska@gmail.com a tlf. 777 574 975

V malé výstavní síni telčského muzea
na zámku je od 1. května do 30. června výstava, která představuje výsledky
archeologického průzkumu ve Staroměstském rybníku v letech 2009 až
2011. Otevřeno každý den mimo pondělí.

Masarykova 330 (poliklinika)
Poskytuje domácí hospic, odlehčovací
službu, půjčuje zdravotní pomůcky,
sociální poradenství

Výstava v muzeu

Sdílení Telč

Kulturní kalendář
Akce

2. - 4. 5.
náměstí
Veteránská revue
Více www.velocipedy-telc.cz a Telčské listy 4/2014
3. 5.
Vítání ptačího zpěvu
7.30 sraz u Záchranné stanice volně žijících
živočichů Telč, více TL 4/2014
4. 5.
17.00
TJ Sokol Telč zve děti do přírody na „Probouzení broučků“.
Sraz u sokolovny v 17.00 hod.
17. 5. 10.00 – 17.00
náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
Více na straně 28
23. 5. Noc kostelů
Více na straně 18
24. 5.
náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
soutěž mažoretek z celé ČR, www.mazoretkytelc.cz Více na str. 19

Trhy

10. 5. 9 - 12 bývalé autobusové nádraží
Bleší trhy
Kontakt pro zájemce o prodej: blesakvtelci@
seznam.cz, tel. 721 033 238, 736 434 156.
Při nepřízni počasí se akce ruší.
31. 5. 9 – 16
náměstí
Farmářské trhy
Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, tel.
722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Koncerty

11. 5. 14 – 16
náměstí
Telčská dechovka hraje maminkám k svátku
30. 5. 19.00
sál ZUŠ
Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Žďár nad Sázavou 2014
Soutěž pořádá „Opera mladých“ pod záštitou Jakuba Pustiny.

Výstavy

12. 4. - 7. 6.
MG Hasičský dům
Uvnitř krajin malíře Ladislava Kukly
Malba, instalace, objekty, fotografie.
1. 5. - 30. 6.
muzeum v zámku
Archeologický průzkum ve Staroměstském rybníku
Otevřeno každý den mimo pondělí.
23. 4. - 14. 5.
vstupní síň radnice
Telč v proměnách času
Výstava fotografií žáků ZŠ praktické v Telči.
17. 5. - 7. 6.
vstupní síň radnice
Tuniské dědictví UNESCO
Kolekce tuniských fotografií je součástí putovní výstavy fotografií Poznej světové dě-

dictví UNESCO RNDr. Mileny Blažkové. Výstava bude zahájena v sobotu 17. 5.
ve 13.30 hod. na akci Folklor v máji.
18. 5. - 21. 5.
skleník v parku
Chovatelská přehlídka trofejí
spárkaté zvěře
Více na str. 20

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 5.
4. 5.

so
ne

6. 5.
15.00
Univerzitní centrum
Konec II. světové války na jižní Moravě
Přednáší Soňa Holečková, Vlastimil Schildberger, Klub vojenské historie Brno

10. 5.
11. 5.

so
ne

14. 5. 18.00
Univerzitní centrum
Lidová architektura v Kraji Vysočina
Univerzitní centrum, Přednáší Ivan Minář
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro - Památky kolem nás, vstup volný

17. 5.
18. 5.

so
ne

24. 5.
25. 5.

so
ne

31. 5.

so

Přednášky

Dům dětí a mládeže
31. 5. 13.30
Den Domu dětí a mládeže

náměstí

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.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na květen: Look
6. 5.
16.00 Promítačka
„Lehká jako dech“
13. 5. 18.00 Beseda s výživovým
poradcem, i pro širokou
veřejnost
15. 5. 16.00 Tancem k super looku
19. – 23. 5.
Týden otevřených složek
20. 5. 16.00 Vylepši si svůj look
23. 5. 18.00 Přespávačka a la Pevnost
Boyard
27. 5.
Výlet na koně,
odjezd ve 13:40
29. 5. 16.00 Kvíz o ceny

Klub důchodců

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

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jan
sv. Jakub
sv. Jan
sv. Jan
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý lichý týden ve středu v 18.00 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

Klub Bezobav Dyjice
3. května - OWLS OF THE SWAMP
Australský písničkář Pete Uhlenbruch
představí nové album Atlas, do kterého
přispěla i Markéta Irglová.
16. května - Heda Pěňová Band ●
Noční Provoz ● Cymbelín
Kulturní domek Dyjice, začátky obou představení ve 20 hodin. Děti vstup zdarma.

4. 5.
14.00
v budově polikliniky
Svátek matek 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
Více informací v klubu

Na ZASTÁVce poradí:

Chovatelé

Jak se správně stravovat?

11. 5. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Uzávěrka příštího čísla
20. května

V úterý 13. května pořádá od 18 hodin
klub ZASTÁVka besedu s výživovým poradcem. „Beseda na aktuální téma jak pro
mladé, tak pro starší generaci je přístupná široké veřejností. Na rozdíl od podobných komerčních akcí je zdarma,“ uvedla pro TL vedoucí klubu Petra Břečková.
str. 27

Foto: Stanislav Bartoň, Ilona Jeníčková

Telč na Seznamu.cz ve 3D
Seznam.cz na svém mapovém webu Mapy.
cz uvolnil k prohlížení první oblasti prostorových map. Jedná se o virtuální prostorový model krajiny, který byl vytvořen
na základě snímků pořízených z letadel.
3D zobrazení umožňuje reálný pohled
na mapu z ptačí perspektivy. Telč je jedna
z osmi lokalit, které jsou nyní na internetu
k dispozici ve veřejně dostupné beta verzi
– http://beta.mapy.cz
Dušan Novotný
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Beseda v Univerzitním centru pro širokou veřejnost

6. května v 15 hodin
Konec II. světové války na jižní Moravě

Přednáší
Soňa Holečková, Vlastimil Schildberger - Klub vojenské historie Brno
Vlastimil Schildberger - Operace Rudé armády na konci války na jižní Moravě
● Postup tankové jednotky pplk. V.A. Paničkina, která osvobodila Telč
Soňa Holečková - Evidence ztrát Rudé armády a její zpřístupnění v současnosti
● Dočasné hroby tankistů u sokolovny v Telči
Pořádá Sdružení partyzána Karpova Telč

