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Židovské perly renesanční Telče
Do závěrečného, desátého, dílu dospěje v neděli 15. března televizní dokument
Hádanky domů života, který je věnován
židovským hřbitovům v Česku. A nejen
to. Jeho autoři dokázali přiblížit divákům
nejeden zajímavý, ale také třeba i složitý
pohled na soužití židovské komunity nebo péči o židovské památky. Těch u nás
po druhé světové válce mnoho nezbylo.
Z pohledu Telče je zařazení zdejších ži-

ní zásluhu na vzniku telčského dílu dokumentu, k tomu pro TL uvedla: „Židovské
hřbitovy bývají často označovány za ,kamenné archivy´. Pokud si některý hřbitov
toto hodnocení zaslouží zvláštní měrou,
tak je to starý telčský hřbitov u Zadního Vydří. Po jeho podrobném zpracování se ukázalo, že v tamních náhrobních
kamenech je zhmotněná část místní židovské historie. Například je známo, že

zachovaných náhrobků z počátku 17. století. Ty nejstarší zaujmou kvalitou zpracování. Některé z nich jsou provedeny
ve tvaru oslího hřbetu a nesou ve vrcholu motiv vinného hroznu, který nacházíme
na Starém židovském hřbitově v Praze.
Starý telčský židovský hřbitov u Zadního Vydří, někdy Myslůvky, se proto řadí k významným židovským památkám
na našem území.“ Ale i na novém hřbitově
na Oslednicích (od 1880) připomíná Iva
Steinová řadu pozoruhodných míst. Hroby židovských učenců, znalců tóry, kteří dosáhli rabínského vzdělání, Aharona
Löwyho (1886) a Josefa Weisela (1903),
nebo pozoruhodné dětské náhrobky potomků haličských uprchlíků za I. světové
války. Více o obou židovských hřbitovech
v seriálu TL v číslech 1 až 3/2013.
/z/

Zlatá jeřabina 2014

Starý telčský židovský hřbitov u Zadního Vydří. Dnes leží v katastrálním území Velkého Pěčína
Foto: Iva Steinová
v Jihočeském kraji na hranicích s Krajem Vysočina.
dovských hřbitovů do dokumentu vysílaného veřejnoprávní televizí na celostátním kanálu mimořádným počinem. Jak
pro připomenutí historie místní židovské
obce, tak jako skvělá propagace širokého spektra turistického potenciálu města.
Historička Iva Steinová, která má hlav-

zdejší židovskou obec v roce 1624 posílil
svým příchodem Jechezkel Hezký z Prahy. Na hřbitově jsou dodnes náhrobní kameny Jechezkelových manželek. První si
přivedl z Prahy, druhá pocházela z místní židovské rodiny. Založení hřbitova je
o století starší, než by svádělo odvodit ze

V tradiční anketě Kraje Vysočina Zlatá jeřabina, která je podkladem pro udělení Ceny
Kraje za kulturní počin roku, se o přízeň hlasujících letos uchází v kategorii Péče o kulturní dědictví hned tři akce obnovy památek
ve správním obvodu Telče:
• Oprava a oživení novoříšské křížové cesty
• Restaurování reliéfu Poseidona na fasádě
zámku Telč
• Úprava a zpřístupnění telčského podzemí
V kategorii Kulturní aktivita pak telčský
živý betlém a festival Prázdniny v Telči.
Elektronické hlasování probíhá od 1. do 31.
března na internetových stránkách Kraje
Vysočina. Hlasovat můžete také prostřednictvím originálního hlasovacího lístku, který bude uveřejněn v březnových novinách
Kraj Vysočina.

Z jednání rady města
5. schůze - 12. ledna
--RM odvolala na základě žádosti Josefa
Muranského z funkce člena dozorčí rady
společnosti Služby Telč a jmenovala Stanislava Vyvadila novým členem dozorčí rady společnosti.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Digitalizovaný moderní úřad města Telče“, seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek.
--RM schválila počet volených členů osadního výboru místní části Studnice na 5, termín volby na sobotu 31. 1. 2015 od 9 do 11
hod. v objektu osadního výboru ve Studnicích a složení volební komise - p. Bedřich
Burian (za zastupitelstvo města), p. Anežka
Krejčová (za místní část) a JUDr. Jana Matoušková (za MěÚ Telč).

6. schůze - 26. ledna
--RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba zimního stadionu
v Telči“ v rámci Státní podpory sportu pro
rok 2015.
--RM schválila uzavření smlouvy zakládající
právo provést stavbu s TJ Sokol Telč a SK
Telč ve věci výstavby nového zimního stadionu.
--RM schválila zvýšení nájemného o 0,4%
v městských bytech v ul. U Háje 626, Špitální 611, ve třech bytech sociálního charakteru v ul. Radkovské 214 a dvou zrekonstruovaných bytech v ul. Slavatovské 137
s účinností od 1. července 2015 dle nařízení
vlády č. 145/2003 Sb.
--RM schválila zprávu o vyřizování stížností za rok 2014 a výroční zprávu za rok
2014 v souladu s ustanovením § 18 zákona
č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Volby v mikroregionu
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
bývalého internátu na Masarykově ulici budovy čp. 55 a uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu této nemovitosti
s KČT Telč.

7. schůze - 9. února
--RM schválila podání žádosti o dotaci v programu „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji
Vysočina“ na tisk základních informačních
letáků o Telči v pěti jazykových mutacích
a v programu „Zásady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací městům s památkami
UNESCO v Kraji Vysočina“.
--RM schválila udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného
pořádku pro konání hudebního rockového
festivalu ROCK TELČ II dne 19. 6. 2015
od 17:40 hod. do 03:00 hod. následujícího
dne u rybníka Roštejn v Telči.
--RM schválila podání žádosti na grantové
programy Kraje Vysočina dle žádosti Domova pro seniory Telč.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc. č. 7150/3 v obci a k.ú.
Telč, na kterém je postavena terasa a sklep
Bufetu U Roštěnky.
Všechna usnesení RM v úplném znění
naleznete na www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.

Konzultační den
rady města

pondělí 9. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Výběrová řízení na nové zaměstnance MěÚ
V současné době jsou na úřední desce uveřejněna dvě oznámení o vyhlášení výběrového řízení, a to na obsazení pracovních míst zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centra (pracovní poměr na dobu neurčitou) a zaměstnance pro
výkon správy bytového fondu města (pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou). Lhůta pro podávání přihlášek je u obou výběrových řízení stanovena do 16. 3. 2015 do 17:00 hod. Bližší podmínky a požadavky jsou
uvedeny na úřední desce, která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese
http://www.telc.eu/uredni_deska                                       Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Poznamenejte si:

Farmářské trhy 2015 na nám. Zachariáše z Hradce
25. dubna ● 30. května ● 20. června ● 22. srpna ● 12. září ● 10. října ● 31. října  
kontakt - tel.: 722 499 299 ● farmarsketrhy@seznam.cz
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Krasonice mají starostu,
Růžená zastupitelstvo
a Studnice osadní výbor
I když se komunální volby pro současné volební období konaly před více než čtyřmi
měsíci, jejich „dozvuky“ v Mikroregionu
Telčsko skončily teprve na přelomu ledna
a února. Až na konci ledna se totiž podařilo v Krasonicích zvolit vedení obce a v sobotu 31. ledna proběhly v Růžené dodatečné volby. Ve stejný den se k volebním urnám
vydali také oprávnění voliči v jediné místní části Telče, ve Studnicích, aby si zvolili
osadní výbor.
V Krasonicích se stal staronovým starostou Pavel Veselý. V čele obce je tak nepřetržitě od roku 1990. Místostarostkou se stala
jediná žena ve zdejším zastupitelstvu Marie Pátková.
Ve Studnicích rozhodlo 36 voličů ze 62
oprávněných, že pětičlenný osadní výbor
zde bude pracovat ve složení Roman Neuwirt, Jan Staněk, Miroslav Mařík, František Krejčí a Vít Tetour. Nově zvolení
členové osadního výboru si pak ze svého středu zvolili předsedou Romana Neuwirta. Členové osadního výboru nabudou
svých práv a povinností až jmenováním
telčským zastupitelstvem. To se očekává 3. března. Dodatečné volby v Růžené
ukázaly rekordní zájem o složení zastupitelstva. Z 269 oprávněných voličů jich
do volební místnosti přišlo 221! Volební účast se tak vyšplhala na úctyhodných
82,16%. Voliči zde vybírali mezi kandidáty Občané pro Růženou a nezávislým kandidátem Lukášem Laubem. Sedmičlenné
zastupitelstvo má po volbách tuto podobu (v závorce počet hlasů): Pavel Maryška (193), Zdeněk Mezera (187), Jan Poledna (179), Josef Cirhan (170), Martin
Široký (134), Ing. Martina Nováková
(134) a Martin Konečný (133). Ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém by
měl být zvolen starosta a místostarosta,
se konalo po uzávěrce TL.                        /z/

Hádanky domů života
Dokumentární cyklus ČT o židovských
hřbitovech v Česku. Každou neděli
v 9:35 na ČT2. Repríza následující pátek v 16:50 také na ČT2.
Poslední díl dokumentu, věnovaný telčským židovským hřbitovům, v neděli
15. března, repríza v pátek 20. března v 16:50.
Bez záruky. Sledujte aktuální program ČT.
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Radosti a starosti telčského starosty
Může město dotovat sport a kulturu?

Doufám, že tímto nadpisem nevyděsím
vás všechny, kteří svůj volný čas věnujete kultuře, sportu a dalším zájmovým činnostem. Vážím si vaší práce a všude tvrdím, že spolkový život je po historických
památkách další velké bohatství Telče.
A snad mohu i říct, že spolupráce telčských spolků s městem funguje. Je mi jasné, že někdy chybí kvalitnější zázemí a někdy by mohlo přijít na činnost více peněz,
na druhé straně ale úřad nikdy neobtěžoval
zbytečným papírováním.
Bohužel tomu poslednímu je teď asi konec. Nevím, kdo za tím stojí a komu vadí

lených dotacích vyvěsit na elektronickou
úřední desku na dobu 3 let. No a protože
zase jiný zákon říká, že to, co je na desce
elektronické, musí být i na té papírové, bude náměstí oblepeno papíry o přidělení dotací. To vše samozřejmě pod hrozbou mastných pokut při nedodržení těchto pravidel.
A největší „perla“ této novely zákona – má
platit zpětně od 1. ledna. Že to je protiústavní, to asi poslancům nedošlo…
Omlouvám se za tu naštvanost, ale těch nesmyslných zásahů do samosprávných činností radnic je čím dál více. A mám věřit,
že možná ještě někdo dostane rozum a vše
se zjednoduší?

SVAK stejně jako řada jiných vodárenských
svazků vznikl v roce 1993 na základě tehdy
platných zákonů Zakladatelskou smlouvou.
Ta spolu se stanovami byla řádně zaregistrována. Tuto skutečnost také nedávno potvrdilo Ministerstvo vnitra. Není tedy pravdou, že SVAK vznikl protiprávně.
Ze SVAK má právo vystoupit každá obec.
Její vystoupení je ošetřeno stanovami. A ty
jasně určují, co má za povinnost svazek a co
vystupující obec. A to je hlavní jádro sporu. Zatímco SVAK požaduje řešit vystoupení Jihlavy komplexně podle platných stanov
Smlouvou o majetkovém vyrovnání, Jihlava se v rozporu se stanovami rozhodla řešit
své požadavky dílčími kroky. A prostřednictvím rozhodnutí Krajského úřadu získala
ze SVAK část majetku. Tato rozhodnutí ale
byla přednedávnem Ministerstvem vnitra
zrušena. Jihlava dalšími rozhodnutími Krajského úřadu získala i nemalé finanční prostředky, otázkou ale je, zda i tato rozhodnutí nebudou zrušena. Hlavní problém je však
v tom, že zatímco si Jihlava uplatňuje nároky vůči SVAK, své závazky splnit odmítá.
Přitom i ty jsou stanovami jasně určeny.
Po komunálních volbách svitla určitá naděje, že se podaří vše řešit jednáními. Bohužel nadějně vypadající dílčí dohody zatím
nepřešly přes jihlavské právníky. I přes jejich zastrašování prstem na spoušti a soudní válkou ale pořád věřím, že jednání budou
dále pokračovat. Několikaleté soudní spory
a množství peněz na soudy a právní zastoupení by totiž byly prohrou pro obě strany.

Únor bílý…

Masopustní vodnice. Kdyby tak pomohla starostovi ve vodárenské bitvě…
jednoduchý dotační systém měst a obcí pro
spolky a organizace. Jisté je, že od poloviny února platí pro samosprávy nová pravidla pro přidělování dotací. A nevymyslel
je ani starosta, ani zastupitelé a ani úředníci na radnici. Schválila je Poslanecká sněmovna. Asi proto, aby zabránila protekci nebo korupci při přidělování dotace pro
fotbalisty nebo hasiče!?
Marně jsme se snažili tento nesmyslný
předpis změnit, marně Senát podával pozměňující návrhy. Realita je taková, že kdo
nestihl poslat schválené dotace na letošní
rok hned na jeho začátku, musí začít úplně znovu.
Podle novely zákona zpracovat a schválit
nová pravidla pro přidělování dotací a ta
vyvěsit na 90 dnů na úřední desce. Posbírat nové žádosti a ty znovu projednat. Pak
na přidělené dotace uzavřít veřejnoprávní smlouvy. A nakonec smlouvy o přiděTL 3/2015

Foto: Ilona Jeníčková

Chci všechny spolky ujistit, že uděláme maximum pro co nejrychlejší zúřadování dotací v rámci nových předpisů.
Ale na jednoduché papíry se žádostí a následným vyúčtováním dotací asi můžeme
všichni zapomenout.
Začalo to podvojným účetnictvím, pokračovalo nutnými změnami stanov a nyní tohle. Přijde mi to jako likvidace spolkového
života…

Soudní válku nechceme

V polovině února byly noviny opět plné článků o kauze vystoupení Jihlavy ze
Svazu vodovodů Jihlavsko (SVAK), jehož
členem je i město Telč. Vyvolalo je hlavně vystoupení právního zástupce Jihlavy
na zasedání tamního zastupitelstva. Nechci
zde detailně rozebírat, co kde bylo řečeno a napsáno a za jakým účelem. Jen bych
chtěl některé věci, které se v tisku objevily,
uvést na pravou míru.

Známá pranostika sice v Telči vydržela jen
několik dnů, ale nad Řásnou se lyžovat dalo téměř celý měsíc. A ocenili to hlavně
účastníci zimního srazu turistů. Když chodili po náměstí s běžkami, mnozí Telčané
kroutili hlavou. Ale oni byli z lyžování kolem Javořice nadšeni. A podle mnoha ohlasů se jim líbilo i v Telči. Vladimír Mazal
se svým týmem organizátorů zaslouží velké poděkování. A za doprovodný program
a další zajištění i místní spolky a školy.
Masopust, zabijačkové hody a karnevaly
jsou už tradičně předzvěstí jara. I letos bylo díky Podjavořičanu a hudbě pana Kernstocka na náměstí veselo. A pozadu nezůstali ani v Klubu důchodců či v sokolovně.
Když jsem u sokolovny, svou úspěšnou premiéru hry „Madam Colombová“ si zde odbyl telčský divadelní soubor Za paravánem.
Kdo chtěl, mohl navštívit plesy, koncerty,
přednášku Radka Jaroše a řadu dalších akcí.
Jsem rád, že i v únoru, kdy Telč ještě většinou spí zimním spánkem, bylo kam jít.
Roman Fabeš
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Kolik nás je?
Vcelku vyrovnaný demografický vývoj
jsme zaznamenali v uplynulém roce. Narodilo se v něm 48 dětí a zemřelo 53 obyvatel. Podobné to je s migrací. Přistěhovalo se
104 obyvatel a odstěhovalo 119. Na konci
roku tak měla Telč 5473 obyvatel, z toho
jediná místní část Studnice 83. O rok dříve žilo v Telči 5493 obyvatel. Úbytek obyvatel se nevyhýbá ani jiným městům. Například u nás „ostře“ sledovaným Dačicím
ubylo ve stejném období 91 obyvatel, z toho 81 ve vlastním městě. Na konci roku tak
mělo město Dačice 5805 obyvatel. A počet
obyvatel u sousedů na severu? Město Třešť
mělo na konci roku 2014 5368 trvale žijících obyvatel. O rok dříve 5387.

Zpráva o vyřizování
stížností za rok 2014
1)Vyřizování stížností v podmínkách Města
Telče - Městského úřadu Telč řeší vnitřní
předpis č. 4/2003 „Pravidla pro přijímání
a vyřizování stížností“, který schválila rada
města usnesením 101-17/11/2003 16. dubna 2003.
2)V roce 2014 bylo Městu Telč, ev. Městskému úřadu Telč, doručeno 14 podání označených jako stížnost.
3)Žádná stížnost nebyla odesílatelem ve30denní lhůtě písemně odvolána.
4)Na všechny stížností bylo písemně odpovězeno nebo byl pořízen záznam ze šetření na místě.
5)Zpráva o vyřizování stížností je zpracována
v souladu s čl. 6 Pravidel.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nezaměstnanost
v lednu
ČR 7,7% (prosinec 7,5%)
Kraj Vysočina 7,6 % (prosinec 7,4 %)
Správní obvod Telče 10,2% (prosinec 9,4%)
Telč 10,3% (prosinec 9,6%)
Obce pod 5% hranicí:
Jindřichovice, Urbanov, Zvolenovice
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Dyjice, Hostětice, Klatovec, Lhotka, Mrákotín, Olší, Svojkovice, Vanov, Vanůvek, Volevčice, Zadní Vydří
Zdroj: Statistiky ÚP

Předplatné Telčských listů

a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Místostarosta informuje

Připravuje se:

Bylo, je a bude v Telči

Odpady v Telči nově

Mariánský sloup
Vítězství v krajském kole a postup do celorepublikového kola v soutěži Památka roku malého rozsahu, kterou pořádá
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Za tímto strohým konstatováním se skrývají čtyři roky práce Daniela Chadima na restaurování mariánského
sloupu na náměstí. Práce na celkové obnově jeho dominanty započaly v roce 2010
a byly rozděleny do šesti etap. Postupně
byly opraveny všechny části díla Davida
Liparta z roku 1718, bez kterého si náměstí nedovedeme představit. Celkové náklady opravy dosáhly částky 1 863 400 Kč,
přičemž město přispělo 159 400 Kč. Většina finančních prostředků na opravu tak
pocházela z Programu regenerace MPR
a MPZ Ministerstva kultury. Při pohledu
na opravenou památku si již můžeme jen
přát dobré umístění v soutěži, kterou jsem
zmínil v počátku příspěvku.
Ošetření javorů u mariánského sloupu
Čtyři javory obklopující mariánský sloup
se letos dočkají zásadní odborné péče. Petr Vítů, specialista na sadové úpravy, provede jejich ošetření, které bude spočívat
v úpravě a redukci letorostů korun tzv.
„na hlavu“. Výsledkem jeho zásahů bude úprava estetiky stromů, zamezení výskytu mechů na sousoší a v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti při pohybu
v blízkosti javorů. V budoucnu se tato péče bude pravidelně opakovat v intervalu
jednoho až tří let.
Pavel Komín

Rok 2015 je rokem změn v odpadovém
hospodářství, kdy novela zákona o odpadech přináší řadu novinek. Mj. stanovila
pro obce povinnost zajistit oddělený sběr
biologicky rozložitelných odpadů min.
v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Ve výhledu dalších let se také
očekává růst cen za skládkování a spalování, či úplný zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Nebylo
by tedy dobré čekat, až nás situace doběhne
a odpady udělají díru do rozpočtu obce i rodin. Za účelem přípravy nového systému
nakládání s odpady proto ve městě vznikla pracovní skupina ve složení: místostarosta Pavel Komín, zastupitel Jiří Pykal,
Vladimír Švec a Věra Marečková z odboru rozvoje a územního plánování a Jaromír
Žákovský za Služby Telč, s.r.o. Hlavním
cílem skupiny bude vytvořit a zavést inteligentní systém nakládání s odpady, který
sníží produkci směsného komunálního odpadu a naopak zvýší podíl vytříděných složek (papír, plast, sklo, kovy), které se jako suroviny dobře prodávají. Při zachování
komfortu pro občany takový systém zajistí
i snížení nákladů pro město. Jeho nedílnou
součástí bude i motivační bonusový systém
pro občany, kteří budou více a dobře třídit,
a který se již velmi dobře osvědčil v řadě
měst. Zejména v této první fázi pracovní
skupina uvítá i podněty od občanů. Biologicky rozložitelné odpady je možné v Telči odděleně odkládat ve sběrných dvorech
či do velkoobjemových kontejnerů v rámci
pravidelných svozových dnů. Zároveň budou postupně dovybavována sběrná hnízda
v Telči právě o složku BIO (zejména sídliště – nyní již vybaveno sídliště Radkovská).
Každý, kdo má zahrádku se založeným
kompostem, bude samozřejmě pokračovat
v kompostování, neboť to je to nejlepší, co
může udělat jak pro omezování odpadů, tak
pro úrodnost a zdraví půdy na své zahrádce. O všech novinkách v oblasti odpadů vás
budeme pravidelně informovat na stránkách Telčských listů.                    Jiří Pykal

Informace pro zastupitele a členy volebních komisí. Nejen ty telčské!

Pozor na daň z příjmů
Pokud měl zastupitel či člen volební komise příjmy ze zaměstnání a současně příjmy za výkon funkce či za účast ve volební komisi (tzv. souběh příjmů ze závislé
činnosti), nebo ten, který u zaměstnavatele
nepodepsal prohlášení poplatníka k dani,
je povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2014. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací
období 2014 se podává podle § 136 odst.
1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců
po uplynutí zdaňovacího období, tj. do data 1. 4. 2015. Více informací naleznete
na úřední desce Města Telče.
Hana Přibylová
finanční odbor MěÚ Telč

Dobrovolní hasiči
mají nové vedení
16. ledna si na členské schůzi zvolili členové
Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Telč nové vedení. Dlouholetého starostu sboru Jana
Mikeše vystřídal Pavel Doskočil. Informaci
o všech změnách v hasičském sboru a představení nového vedení připravujeme.
TL 3/2015

Svatební statistika 2014:

116 svateb na 15 místech!
O 13 svateb více (116) než v předchozím
roce a opět velké množství míst, kde se svatební obřady v působnosti telčské matriky
konaly. To jsou nejpodstatnější informace
ze svatební statistiky loňského roku, které
TL sdělila matrikářka Renáta Koníčková.
V Telči již řadu let neplatí, že se svatby odbývají jen na radnici nebo na zámku. Oběma těmto místům úspěšně sekunduje hrad
Roštejn a stále častěji i další atraktivní či

výběr kostelů. 17 církevních obřadů se konalo v 6(!) chrámech. I zde narůstá obliba
kostela sv. Jana Nep. Ano si zde vloni řeklo šest párů. Co se týče věku novomanželů, nezaznamenala matrika v minulém roce
velká překvapení. „Nejmladší nevěstě bylo 19 roků, ženichovi 22. Naopak nejstarší
žena, která u nás předstoupila před oddávajícího, oslavila již 58. narozeniny a ženich ještě o jedny více,“ vypočítala dru-

Jaká jména dostaly?
Na jiném místě informujeme, že v loňském roce se maminkám s trvalým pobytem v Telči narodilo 48 dětí. Řadu let
je především u čtenářek TL oblíbená informace, jaká jména noví občánci města
dostali. Tu letošní pro ně připravily Jitka
Pavlíčková a Eva Líbalová z odboru vnitřních věcí. Zaujme na ní především rozmanitost vybraných jmen. U děvčat máme jen
dvě Amálie, chlapců se shodným jménem
máme pět.
Děvčata: Amálie (2), Anna, Barbora, Beata, Dominika, Elen, Ema, Jana, Karolína,
Klaudie, Marie, Marika, Markéta, Nela,
Nikol, Nikola, Sára, Sarah, Sofie, Šarlota,
Tamara, Tina, Valentýna Filomena, Valérie. Dívek celkem 25.
Chlapci: Antonín, Benjamin, Dani, David (2), Jan (2), Jiří (2), Karel, Kristián,
Lukáš, Matěj, Matyáš (2), Michal, Samuel (2), Štěpán, Tadeáš, Vendelín, Vladimír.
Chlapci celkem 22.
Pro pozorné čtenáře pak uvádíme, že jméno jednoho miminka neměla evidence
obyvatel v době uzávěrky TL definitivně
potvrzeno.

Žena regionu.
Opět s telčskou účastí

AŽ DO OBLAK. Za svým svatebním „ano“ se novomanželé Dohnalovi vydali až na kopec
Foto: Petra Křivohlavá
nad Studnicemi. Objevili tak nové místo pro telčské svatby?
nevšední místa, která si novomanželé pro
start na společnou cestu životem vybírají. Po ostrově na Štěpnickém rybníku, věžích a rozhledně na Oslednicích se vloni
mezi nimi poprvé objevil i kopec s krásným výhledem nad Studnicemi. „Svatby
se již tradičně konaly také v Univerzitním
centru, v hotelu U Hraběnky, na Šiškově
mlýně či na louce u kostela sv. Jana Nep.
mezi Telčí a Krahulčím,“ vypočítala matrikářka Koníčková. Pozadu nezůstává ani

Opět uslyšíme
gregoriánský chorál
V sobotu 21. března v 18 hodin ve farním
kostele sv. Vavřince v Dačicích.
Zpívá regionální chorální schola. Gregoriánský chorál -  první všeobecně rozšířená
evropská hudba.
TL 3/2015

há matrikářka Marie Němečková. Téměř
shodný s celostátní statistikou byl průměrný věk telčských novomanželů, u nevěst 30,63 a u ženichů 33,11 roků. Cizinců
k nám vloni za svatebním obřadem přijelo
pět. Dva ze Slovenska a po jednom z USA,
Itálie a Nizozemska. Výrazné změny nedoznal ani protipól svatební statistiky. V roce
2014 zaregistrovaly matrikářky 66 rozvodů párů, které v předchozích letech uzavřely v Telči manželství.                              /z/

JARNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK
A POTŘEB PRO DĚTI
Maminky přijďte levně nakoupit pro své
děti od maminek z Telčska.

28. 3. od 9:00 do 12:00

v konferenčním sále hotelu Antoň
v Telči (rezervace prodejního místa:
bazarekmaminektelc@gmail.com)

Šestý ročník celonárodní soutěže ŽENA REGIONU má opět telčskou účast.
Po loňském úspěchu Jany Návratové je
mezi devíti nominovanými z Vysočiny
Marie Gregorová. „Paní Gregorovou
jsem navrhl proto, že stále málo doceňujeme, co dokázala v oblasti sociálních služeb tím, že prakticky z ničeho vybudovala v telčském regionu obecněprospěšnou
společnost Sdílení,“ připomněl hlavní
důvody nominace senátor Miloš Vystrčil. Soutěž Žena regionu, která opět probíhá pod záštitou Senátu, je určena ženám, které dosáhly jedinečných výsledků
nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě například pomocí nemocným, dětem nebo jinými aktivitami. Nejedná se přitom jen o veřejně známé
osobnosti, ale především o obyčejné ženy,
o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost často ani tušení.
Časový harmonogram letošního ročníku
není bohužel z pohledu možné a zasloužené podpory paní Gregorové čtenáři TL
příznivý. Elektronické hlasování pro nominované na stránkách http://www.zenaregionu.cz bylo bohužel vyhlášeno až 9.
února a končí 2. března. Tedy v den, kdy
začne distribuce tohoto čísla TL.           /z/
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Finanční úřad pro Kraj Vysočinu
informuje

Přiznání k dani
z příjmů za rok 2014
Přiznání k dani z příjmů za rok 2014
jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1. dubna 2015. Poplatníkům,
jimž daňové přiznání zpracovává a podává poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít
účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do středy 1. července 2015.
Podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná
moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj.
před 1. dubnem 2015. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů naleznete na www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu (ÚP)
budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
• v termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015
v pracovních dnech vždy od 8:00
do 18.00 hodin
• o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin je možné
a bude zveřejněno přímo na jednotlivých
ÚP. K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2014 a k jeho
vytištění je možno využít klasické nebo interaktivní tiskopisy dostupné na webových
stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny
k „papírovému“ podání. Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS na adrese www.daneelektronicky.cz.
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání daňového přiznání učinit pouze datovou
zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně.                                 Dle TZ

Den otevřených dveří
na

Meteorologické stanici
Kostelní Myslová

sobota 21. března

od 9 do 14 hodin
Zahájení jednotlivých exkurzí
bude vždy v celou hodinu, poslední
ve 13 hodin. Zveme všechny zájemce
o meteorologii.
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Hasičské zprávy
Hasiči ze stanice HZS Kraje Vysočina
v Telči vyjeli v uplynulém měsíci k dvanácti událostem. Jednalo se o tři dopravní nehody, jeden požár a devět technických
pomocí. Při dopravních nehodách u Horních Dubenek a ve Slavatovské ulici v Telči
došlo k lehkému zranění jedné osoby, třetí nehoda na silnici u kasárenské křižovatky se obešla bez zranění. 7. února jednotka zasahovala při požáru rodinného domu
ve Velké Lhotě, tedy již na území Jihočeského kraje. Z technických zásahů prováděla jednotka měření koncentrace škodlivých
plynů, detekci nebezpečné látky, pomoc při
transportu pacienta, čerpání vody v ulicích
Luční a Slavíčkova a vyproštění vozidel
bránících plynulosti provozu.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Přírodní rozmanitosti
Vysočiny. Poprvé v Telči
V posledních lednových dnech (29. - 30. 1.)
hostila Telč již tradiční pracovní seminář zaměřený na prezentaci nových poznatků o druhovém bohatství Kraje Vysočina a moderních trendů v současné
ochraně přírody. Pořadatelské organizace,
Centrum ochrany přírody ZO ČSOP Kněžice a Pobočka ČSO na Vysočině, se rozhodly pro konání semináře v Telči, konkrétně ve výukovém středisku Stavební
fakulty pražského ČVUT, které akci poskytlo skvělé zázemí. Největším lákadlem programu byly bezesporu přednášky
našich současných předních malakologů doc. RNDr. Michala Horsáka, Ph.D.,
a Mgr. Veroniky Horsákové z Masarykovy Univerzity v Brně. Oba se v posledních letech věnují výzkumu vzácných druhů šneků na Českomoravské vrchovině.
Velkou pozornost vyvolala informace, že
i na Telčsku můžeme najít rašeliniště s výskytem extrémně vzácných reliktních šneků. To ukazuje na velmi dlouho historii
a přírodní i kulturní význam těchto stanovišť. Semináře se zúčastnilo na sedmdesát
účastníků z celé republiky. Protože   projekt Přírodní rozmanitosti Vysočiny podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska bude pokračovat i v příštím roce,
seminář se za rok do Telče opět vrátí.
Podle zprávy Ester Ekrtové
Mgr. Ester Ekrtová (Hofhanzlová), absolventka Gymnázia Otakara Březiny v Telči
a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zdroj: http://botanika.prf.jcu.cz/

Policie ČR Telč
informuje
Krádež nafty ve Staré Říši

Policisté pátrají po pachateli, který ve Staré Říši odcizil na přelomu ledna a února
ze zaparkovaného nákladního automobilu
Volvo přibližně 400 litrů nafty. Škoda cca
10 tis. Kč.

Super krádež v Havlišově mlýně

V době od úterý 13. ledna do čtvrtečního
večera 22. ledna vnikl pachatel do areálu
letního tábora Havlišův mlýn v katastru
Jindřichovic. Odcizil zde vnitřní vybavení, vodovodní baterie, radiátory, které odstřihl včetně přívodních měděných trubek,
lednice, pračku, vodoinstalační a elektroinstalační materiál, nářadí, kuchyňské vybavení a další věci za přibližně 250 tis. Kč.
Poškozením objektu vznikla další škoda
kolem 50 tis. Kč.

Řidička se zranila v Hostěticích

V pátek 6. února jela před pátou hodinou večer devětadvacetiletá řidička vozidla Mercedes Benz po silnici od Částkovic
do Telče. Při průjezdu zatáčky v Hostěticích
dostala smyk a následně havarovala na poli.
Při dopravní nehodě utrpěla zranění, které
si vyžádalo ošetření v nemocnici. Policisté
provedli u ženy dechovou zkoušku, při které požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozidle vyčíslili přibližně na 150 tis. Kč.

V Mysleticích bral zloděj vše

Policisté pátrají po pachateli, který se dopustil v noci z 9. na 10. ledna krádeže
v objektu zemědělské společnosti Mysletice. Odcizil zde uskladněné maso, tři pivní
přepravky a nářadí v celkové hodnotě necelých sedmi tisíc Kč.

Násilníka vykázali z domu

V neděli 15. února přijali policisté před
jednou hodinou odpoledne na tísňové lince
158 oznámení od ženy z Telče, kterou napadl její manžel. Policisté muži, kterému
naměřili 1,61 promile alkoholu, zabránili
v dalším násilném jednání. Třiačtyřicetiletého muže převezli na obvodní oddělení.
Na základě shromážděných informací rozhodli policisté o vykázání muže ze společného obydlí na deset dní.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Nepřehlédněte!
Nové mailové spojení
na Obvodní oddělení PČR Telč:

krpkvy.oop.telc@pcr.cz
TL 3/2015

Projekt Domova pro seniory

Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří
Docela složitý název: Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří – Sociální služby
v Telči pro seniory a pečující má společný projekt Města Telče a zdejšího Domova pro seniory (DpS), který byl představen
22. ledna v prostorách Domu s pečovatelskou službou ve Špitální ulici. Podle ředitelky Domova Mariky Krejčí na něm
bude spolupracovat také Charitní pečovatelská služba, o.p.s. Sdílení, Klub důchodců a klub pro mládež ZASTÁVka. Projekt rovněž podpořil Kraj Vysočina. Mezi
účastníky úvodního představení projektu
byli i zástupci partnerského domova pro
seniory z Raabsu an der Thaya a dalších
devíti podobných zařízení z Rakouska. Celoroční akce si klade za cíl zvýšit dostupnost veřejných služeb pro seniory, pečují-

cí a širokou veřejnost, zefektivnit a zlepšit
poskytování současných sociálních služeb
a zvýšit informovanost o sociálně - zdravotní oblasti v regionu.
Organizátoři počítají také s účastí škol, spolků a dalších organizací z regionu. Příkladem zapojení mladé generace je vyhlášení
výtvarné soutěže Senioři očima mladých.
Podrobněji o ní informujeme na jiném
místě TL. První odbornou akcí pro širokou veřejnost je přednáška Péče o jedince
s poruchou poznávacích funkcí a pomoc
a podpora pečujících, která se uskuteční
26. března ve 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou. O dalších aktivitách
projektu budou TL pravidelně informovat.
Již teď se o nich můžete více dozvědět na
www.domovproseniorytelc.cz.       Podle TZ

Dvůr domova pro seniory je v letním období nejen místem odpočinku, ale dějištěm mnoha
společenských akcí, které pro klienty připravuje vedení domova.

Pečujete o své blízké?
Kurzy PEČUJ DOMA, které od února pořádá v Telči Diakonie ČCE ve spolupráci
s o.p.s. SDÍLENÍ, končí 6. března závěrečnou přednáškou na téma Jak pohybovat s nepohyblivým člověkem. Přednáška se koná od 13:30 do 18:30 v Klubu důchodců v prostorách polikliniky v Masarykově ulici. Více informací na telefonu 604 299 659, e-mailu E. Paprstkarova@seznam.cz nebo na stránkách www.pecujdoma.cz a také ve Sdílení
- Michaela Čeřovská, 777 574 975, sdileni.cerovska@gmail.com.
Odkaz na akci: http://www.pecujdoma.cz/akce/kurzy-pecuj-doma-v-telci/
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Město Telč a Domov pro seniory Telč
vyhlásily výtvarnou soutěž

Senioři očima mladých
Součástí společného projektu Města a Domova pro seniory Telč (DpS) Mít úsměv ve tváři..., o kterém informujeme na této straně  
je také výtvarná soutěž Senioři očima
mladých. Její podmínky a také to, co si
od ní organizátoři slibují, přibližuje v následujícím rozhovoru
ředitelka DpS Marika Krejčí.
Paní ředitelko, komu je soutěž určena a jaké jsou její základní podmínky?
Své výtvarné a fotografické práce ve formátu A3 do ní mohou přihlásit děti a mladí lidé
od 6 do 18 let.
Jedná se o otevřenou soutěž, nebo má nějaké omezení?
Soutěž je určena žákům a studentům škol,
školských a sociálních zařízení v Mikroregionu Telčsko a také jednotlivcům s trvalým
bydlištěm v Mikroregionu Telčsko (včetně
Telče), kteří spadají do výše uvedeného věkového intervalu.
Kde najdou zájemci podmínky soutěže?
Na webových stránkách našeho Domova (www.domovproseniorytelc.cz) a také
na stránkách města www.telc.eu.
Do kdy a kam mohou soutěžící své práce
odevzdat?
Do 20. května na Informační středisko telčské radnice.
Co si od soutěže slibujete?
Věřím, že přivede mladé výtvarníky nejen
za seniory k nám do Domova, ale že své
„mladé oči“ zaměří i na seniory ve svém okolí,
ve své rodině. Jednoduše - že přispěje ke vzájemnému poznání a pochopení obou generací.
Další osud výtvarných prací?
Ty nejzajímavější vystavíme a také třeba použijeme při tisku našich propagačních materiálů a podobně. Předpokládám, že se také dostanou na stránky Telčských listů.               /z/

Orel Telč zve na přednášku

Sametová revoluce

aneb představy a skutečnost, vývoj společnosti za 25 let, morální hodnoty
s

Martinem Mejstříkem

Orlovna 15. března v 17 hodin

Martin Mejstřík (1962) patřil k vedoucím
studentského hnutí v roce 1989, v letech
2002 až 2008 senátor PČR. Před časem
tiskový mluvčí Charity Jihlava. V současné době žije na Vysočině.
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GOB a SOŠ pořádalo soutěž pro žáky ZŠ

V psaní na klávesnici soutěží i školáci
Poslední lednový týden byl na GOB a SOŠ
v Telči bohatý na významné události. Po loňské úspěšné premiéře jsme i letos (27. ledna) uspořádali pro žáky základních škol talentovou soutěž v psaní na klávesnici, které
se zúčastnilo 36 žáků ze sedmi základních
škol. Zážitkem pro soutěžící i hosty bylo setkání s manželi Zaviačičovými, úspěšnými
reprezentanty Česka v tomto oboru. Helena Zaviačičová je devítinásobnou mistryní

světa a držitelka světového rekordu v psaní na klávesnici. V soutěži družstev zvítězila
ZŠ B. Němcové Dačice, na druhém místě se
umístila ZŠ a MŠ Batelov, třetí příčku obsadila ZŠ a MŠ Nová Říše. V soutěži jednotlivců si nejlépe vedla Dominika Štolbová
ze ZŠ B. Němcové Dačice, druhá byla Lenka Riedlingová ze stejné školy a třetí místo
obsadil Ondřej Burian ze ZŠ a MŠ Batelov.
Ladislav Novák

Extra obchodovala
úspěšně v Praze
Na konci ledna (28.) se studenti, „pracovníci“ fiktivní firmy Extra, o které v TL pravidelně informujeme, zúčastnili 9. ročníku
oblastního veletrhu fiktivních firem, který
pořádala Obchodní akademie Vinohradská v Praze. V náročné konkurenci dosáhli skvělého výsledku. Z Prahy si dovezli
první místo! V tomto školním roce to nebyl jejich první úspěch. Vítězství dosáhli i na veletrhu v Českých Budějovicích
a na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Bratislavě obsadili 2. místo.
Podle Ladislava Nováka

Žáci a studenti píší TL

Můj dobrý skutek

BUDOUCÍ STUDENTI? Výborný nápad. Mezi soutěžícími z řad žáků základních škol
z regionu se určitě najdou budoucí studenti GOB a SOŠ.
Foto: Josef Drmota

Studenti GOB a SOŠ

Psali dobře v Přerově
28. ledna se tříčlenný tým GOB a SOŠ Natálie Dvořáková (kvinta), Jan Dolský
(sexta) a Magdalena Suchá (3. AS) zúčastnili dvoudenní soutěže v psaní na klávesnici, kterou pořádala Obchodní akademie v Přerově pro žáky 3. ročníků
a talentované mladší. V hlavní soutěži, která se skládala ze tří desetiminutových opisů s různou penalizací, si výborně vedla

Natálie Dvořáková, která v tzv. kombinaci (součet čistých úhozů ze všech tří desetiminutových opisů) obsadila vynikající 3.
místo. Současně získala i cenu pro nejlepší dívku v kombinaci. Velmi dobré a vyrovnané výkony předvedli i zbývající dva
členové družstva, a přispěli tak k cennému
čtvrtému místu v soutěži družstev.
L. Novák, red. kráceno

Jednoho dne k nám přišla naše sousedka
paní Sovová a porosila nás, jestli bychom
jí nepomohli zbourat její starý komín.
S tatínkem jsme se domluvili hned na druhý den. Ráno vzal taťka traktor, protože
jsme potřebovali lešení. Když jsme postavili lešení až ke střeše, museli jsme kolem
komína udělat do střechy díru, abychom
mohli pokračovat ve stavbě lešení. Pak
jsem si všiml velikého vosího hnízda. Takové vosí hnízdo jsem ještě neviděl. Museli jsme ho odstranit, abychom mohli začít bourat komín. Ze začátku to šlo rychle.
Když jsme zbourali pár šárů cihel, vše se
změnilo. Zbytek komína byl udělaný silnějším betonem a rukama už to nešlo.
Strejda musel tedy donést bourací kladivo. To však mělo krátký kabel. Proto jsem
musel doběhnout domů pro prodlužovací
kabel. Díky bouracímu kladivu nám práce
pěkně šla a brzy bylo hotovo. Vždy když
jdu kolem domu sousedky a podívám se
na nový komín, mám dobrý pocit, že jsem
mohl někomu pomoci.
Josef Bláha, VII.A, ZŠ Hradecká
Soutěžní příspěvek pro projekt Dětský čin
roku v kategorii POMOC OSTATNÍM. Více v TL 1/2015 na str. 7.

Dům dětí a mládeže zve na DDMácké loutkování BEZOBAV
V březnu proběhne v divadélku v Domě dětí a mládeže Telč 1. ročník minifestiválku DDMácké loutkování. Představení se konají 11. 3., 17. 3. a 19. 3. vždy od 16.00
hod. Slavnostní zahájení minifestiválku, na které naváže pohádka hostujícího souboru
z DDM Třešť, se uskuteční 11. 3. v 16.00 hod.
11. 3. 16.00 O Budulínkovi, O zlé koze – zahraje DDM Třešť
17. 3. 16.00 Tři prasátka – zahraje DDM Telč
19. 3. 16.00 Kouzelné kolečko, Hříbek – zahraje DDM Telč
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Dyjice uvádí:
21. března v Kulturním domku v Dyjici
ve 20 hodin AGU a Tomáš J. Holý - úžasná zpěvačka a kytaristka AGU v doprovodu
talentovaného kytaristy Tomáše J. Holého
přinesou do Dyjice jaro. Děti vstup zdarma.
TL 3/2015

Senzace:

Víme, co chutnalo Oldřichovi z Hradce
„Jistě vám přijde vhod okoun na šalvěji,“
uklonila se šenkýřka zdvořile. „Je to má
specialita. Nejdřív ho vykuchám, pak do něj
udělám nádivku z chleba a vína, obalím
ho v koření a pomalu peču. A k tomu vám
dám česnekové placky. Pochutnáte si. Občas na mého okouna zajde i urozený pán
Oldřich z Hradce, abyste věděli!“ Bohužel se nejedná o přepis dokumentu, který
by pojednával o oblíbeném jídlu Oldřicha
I. z Hradce. To by byla historická senzace.
Takových podrobností si středověcí analisté nevšímali. To jen historik a jeden z nejčtenějších českých autorů současnosti Vlastimil Vondruška nabízí pozornému čtenáři
tuto přívětivou dedukci ve své nové knize
Ďáblův sluha. Její děj se převážně odehrává v Jindřichově Hradci. Pomocníci královského prokurátora Oldřicha z Chlumu, panoš Ota a velitel stráže Diviš, si takto podle

jeho představy vybírali oběd v jindřichohradecké krčmě U Dobré štiky. Protože náměstí ve Štěpnici pojmenovali naši předci
po Oldřichu III. z Hradce, můžeme jen spekulovat, že i on měl rád pečené okouny jako jeho děd. A hlavně doufat, že Vlastimil
Vondruška umístí děj některé své další práce do středověké Telče. Kniha Ďáblův sluha je v nabídce městské knihovny.        /z/

Malé opakování
Oldřich I. z Hradce *? +1282
manželka Marie z Hardeku
Oldřich II. z Hradce *? +1312
manželka Mechtilda ze Schaumburgu
Oldřich III. z Hradce *1316? +1349
manželky Markéta z Korutan a Klára z Bílkova - spojil Telč s Jindřichovým Hradcem

Přednáška památkářů měla
rekordní účast

Jídlo. To nás zajímá
Rekordních sto posluchačů měla ve středu 11. února přednáška telčských památkářů z cyklu Rodinné stříbro – Památky
kolem nás s názvem Jídlo a pití ve středověku. Přednášející Pavel Macků seznámil přítomné nejen s jídelníčkem našich
předků, ale také s tím, jak jídla připravovali a jak stolovali. Zlatým hřebem večera byla ochutnávka středověkého menu,
kterou památkáři připravili pod „odborným dohledem“ přednášejícího. Jaké bylo? Hrachová kaše slazená medem, placky z pšeničné mouky a placičky, na které
byly použity ovesné vločky. Obrovský zájem o závěrečnou degustaci potvrdil, že
přednáška naplnila očekávání posluchačů.
„Nejen jejich počet, ale také jejich zájem
o středověkou tematiku byly pro organizátory příjemným překvapením,“ uvedla pro
TL Ilona Ampapová z telčského NPÚ.
Podle TZ

Památkáři otevírají
metodická centra.
Jedno je v Telči
Jak postupovat při obnově staveb z 20.
století, jak pečovat o historické zahrady a také jak o památkách a dějinách učit
děti i dospělé – tomu se budou od letoška věnovat tři nová metodická centra Národního památkového ústavu; moderní architektury v Brně, zahradní kultury
v Kroměříži a metodické centrum pro
vzdělávání v Telči. Již vloni zahájilo oficiálně činnost metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě.
V obsáhlé tiskové zprávě o tom na počátku února informovalo generální ředitelství
Národního památkového ústavu.

Přijdou Indové?
JAK CHUTNAL STŘEDOVĚK? Nejen o přednášku památkáře Pavla Macků, ale především o ochutnávku jídla podle středověké receptury byl mimořádný zájem. Foto: Viktor Mašát
Přednáškový cyklus NPÚ Telč Památky kolem nás

Orientální koberce ze zámeckých sbírek v Kraji Vysočina
11. března v 18 hodin

přednáší PhDr. Zdenka Klimtová
Univerzitní centrum MU na náměstí Zachariáše z Hradce (jezuitská kolej)
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V souvislosti s únorovou návštěvou české
vládní delegace v Indii se v tamních novinách objevilo několik příspěvků o možné
česko-indické spolupráci. Ivan Kameník,
vedoucí kanceláře CzechTrade v Bombaji (Mumbai), nás upozornil na příspěvek v deníku DNA, který mimo jiné uvedl
ve zvláštním sloupku: Top místa pro návštěvu v České republice: Praha, Kutná
Hora, Telč a vinařství na Moravě...
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Vzpomínáme na 20. století

Výzva Muzejního spolku
V letošním roce v měsíci květnu budeme
vzpomínat 70. výročí ukončení 2. světové
války. K této příležitosti chystáme společně
s městem Telč výstavu v prostorách radnice.
Prosíme všechny, kteří mají zajímavé fotografie nebo dokumenty z této doby, o jejich
zapůjčení. Donést je můžete přímo do muzea nebo na odbor kultury Městského úřadu v Telči. Děkujeme všem za případné zápůjčky a ochotu.                 Helena Grycová

Památkáři vydali sborník

Před 70 léty, v březnu 1945, se již blížila doba, kdy z ulic zmizí povinně vyvěšovaný nenáFoto: Archiv Pavla Kaupy st.
viděný prapor s hákovým křížem.

Připomínáme si
140 roků

● 27. března 1875 se v Telči narodil Jaroslav Pantoflíček (+10.1.1951, Telč).
Po maturitě na telčské reálce vystudoval
Českou vysokou školu technickou v Praze. Na té pak byl od roku 1909 profesorem geodézie a kartografie. V roce 1919
byl vedoucím technické skupiny československé delegace na mírových konferencích
ve Francii, která připravovala podklady pro
rozhodnutí o státních hranicích v poválečné střední Evropě. Člen Akademie věd, autor řady odborných prací a zeměpisných atlasů. Velký včelař a badatel v tomto oboru.

70 roků

● V březnu 1945 zahynul na pochodu smrti Bohumil Nypl (*5.11.1887, Kozojídky
u Nového Bydžova). Ruský legionář a středoškolský profesor češtiny a němčiny byl
1. září 1938 jmenován ředitelem gymnázia v Telči. Po okupaci republiky se okamžitě zapojil do odbojové činnosti. 3. září 1940 byl zatčen gestapem a až do konce
války vězněn v koncentračních táborech.
Zahynul neznámého dne na pochodu smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen
do Bergen-Belsenu.
● 8. března 1945 zemřela Jana Esteřáková, roz. Šípková. Narodila se 19. 12. 1889
v Telči, kde prožila dětství. Od roku 1919
byla první státní profesorkou na Dívčím reálném gymnáziu v Olomouci. Vyučovala
zde kreslení, deskriptivní geometrii a matestr. 10

Územní odborné pracoviště NPÚ v Telči vydává každoročně, letos už popáté, sborník Památky Vysočiny. Jeho cílem je přispět k hlubšímu
poznání kulturních památek v Kraji Vysočina.
„Do publikace je zařazena co nejpestřejší skladba příspěvků, která odráží bohatost památkového fondu kraje. Sborník Památky Vysočiny
2013 svojí strukturou plynule navazuje na předcházející vydání a je přehledně rozčleněn do tří
samostatných rubrik,“ připomněla ředitelka
NPÚ v Telči Martina Veselá. Z příspěvků, které jsou blízké telčskému regionu, připomínáme:

matiku déle než 20 let. Věznění v koncentračním táboře sice přežila, ale jen o nemnoho týdnů. Krátce po návratu na následky
prožitého utrpení zemřela. Právem je její
jméno uvedeno na pamětní desce obětem
nacistické okupace v budově olomoucké
sokolovny. Je pohřbena na hřbitově u sv.
Anny v hrobě Zapletalů s připomínkou jejího synovce Jaroslava Zapletala, který padl jako letec v Anglii 1. 1. 1945.

40 roků

● 17. března 1975 zemřel v Jihlavě Jan Partl (*5.12.1910, Kněžice). Regionální politik
(ČSL) a propagátor demokratického zemědělského družstevnictví. Po roce 1945 ředitel Hospodářského družstva v Telči. Od roku 1946 do února 1948 předseda Místního
národního výboru v Telči. Mimo jiné zahájil výstavbu areálu škol v Hradecké ulici. J.
Partl byl politickým vězněm jak za protektorátu, tak za socializmu (1955 - 60).

10 roků

● 29. března 2005 zemřel v Dačicích akad.
malíř Bohumil Krátký (*27.5.1913, Praha). Absolvent Akademie výtvarných umění
v Praze spojil celý svůj tvůrčí život s Telčí.  
Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha galeriích. V oblasti užité grafiky a ex-libris dosáhl evropského věhlasu. V době normalizace
byl vyloučen z veřejného života a jeho práce
nesměly být vystavovány. V roce 1998 obdržel Cenu města. Na letní měsíce připravuje městská galerie velkou výstavu jeho prací.

Pavel Macků: Radkov a Dyjice. Zaniklé
strážní (?) hrádky východně od Telče; Jana Dostálová: Počátky fungování špitálu
v Telči s přihlédnutím k dějinám každodennosti na začátku 17. století; Iva Steinová: Rodina Nagl (Nagel) a její náhrobky
na telčských židovských hřbitovech; Lenka
Brychtová: Opomíjené sakrální památky.
Kapličky na území města Telče; Jan Salava: Cyklus maskaronů v zámecké Zbrojnici
v Telči; Lenka Brychtová: Utajené poklady
vodárenské nádrže u Nové Říše
Sborník je možné zakoupit v telčském sídle
památkářů v Hradecké ulici (Lannerův dům),
v informačním centru na radnici nebo objednat
na dobírku (kontakt: Ilona Ampapová, mobil
724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz)
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Nové knihy městské
knihovny
Žít znamená přemýšlet. Žít je ta nejkrásnější věc na světě.
Cicero

Beletrie

Pratchett: Barva kouzel; Němec: Dějiny
světla; Taylor: Doktore, šťastný a veselý!; Walters: Kufr paní Sinclairové; Minier: Mráz; Grisham: Platanová alej; Nesvadbová: Pralinky; Peetz: Sedm dní bez;
Cornwell: Sharpovo obležení; Moyes:
Stříbrná zátoka

Naučná

Navara: Mlynáři od Babic; Doležalová:
Moučníky podle vyzkoušených receptů;  
Dombrovská: Pravidla pozitivního sobectví; Průvodce vyšším věkem

Dětská

Jablonski: Bláznivá sázka; Frith: Co se
děje s odpadem; Disney: Devatero vílích
pohádek; Donaldson: Gruffalo; Niklíčková: Jak pejskové farmařili; Jones: Kletba
rodu Bardulfů; Danielovská: Kocourek se
vrací; Kratochvíl: Kouká roura na kocoura; Cermele: Obrazová příručka rybáře;
Nyklová: Pohádky z mravenčí chaloupky;
Pacovská: Sedmý smysl. Zlodějíček z pátých hradeb; Byrne: Velká kniha o velkých autech a také o některých malých;
Burdová: Volání sirény. Pomsta
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Březen - měsíc čtenářů
Městská knihovna Telč se zapojuje do akce BMČ, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, těmito
akcemi:
• Pasování prvňáčků na čtenáře - akce
pro 1. třídy obou ZŠ v Telči
• Velikonoční tvořivá dílna – v úterý 24.
března od 13 do 16 hod. v dětském oddělení knihovny
• Ten dělá to a ten zas tohle – zábavný
program pro děti z MŠ Nerudova
• Vyhlášení nejpilnějšího čtenáře dětského oddělení

Pozvánka
na velikonoční tvoření
Městská knihovna Telč zve všechny zájemce v úterý 24. března na VELIKONOČNÍ TVOŘIVOU DÍLNU od 13
do 16 hodin do knihovny. Materiál bude
pro vás zajištěn. Prosíme všechny zájemce, aby svoji účast potvrdili do 16. března. Počet účastníků omezen.
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Co právě čtu z městské Kolik budeme mít
prvňáčků?
knihovny
Benjamin Šenigl,
4. třída ZŠ Hradecká Telč
John Flanagan
Hraničářův učeň
Will je sirotek vyrůstající v Araluenu na hradě
Redmont, který se dostane do učení k hraničáři
Haltovi. V Haltově učení
se učí střílet z luku, splývat s okolím a jiným hraničářským dovednostem.
Během výcviku se z něj
stává uznávaný hraničář Araluenu. Pokud
máte rádi dobrodružství a hrdinské činy, je
pro vás tato kniha ta pravá.
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Eva a Ivan Steiger: Umění hraček dvou tisíciletí; J. Gleick: Informace; E. Stehlík:
Legionáři s lipovou ratolestí I.; J. Esposito:
Jak překonat strach z veřejného vystoupení; K. Skopová: Kraslice a velikonoční ozdoby; R. Pecha: Perníková chaloupka; M.
Burianová: Móda v ulicích protektorátu;
G. Fahr-Beckerová: Secese; M. Sichinger: Meyerovo sklo; H. Egghardtová: Milostné skandály v domě Habsburků
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovna UC

bude od 2. do 6. března uzavřena.
Knihovna Univerzitního centra se vrátila
k otevírací době, která je shodná s městskou
knihovnou. Pouze ve čtvrtek je otevřena jen
do 16 hodin (městská knihovna do 17 hodin).

Zaznamenali jsme:

Radioamatéři připomněli Z. Neumanna
Bulletin Českého radioklubu, měsíčník pro
radioamatéry, uveřejňuje v letošním ročníku
životní příběhy českých radioamatérů, kteří
zahynuli za II. světové války. V čísle 1/2015
vyšel životopis telčského MUDr. Zdeňka
Neumanna, který zahynul v roce 1943. Autorem záslužného počinu je badatel Ladislav
Polák. Více na http://www.crk.cz/FILES/
BULL01_2015C.PDF

To zatím není, podle Evy Cupákové z útvaru školství telčské radnice, jisté. K zápisu
jich v celém správním obvodu Telče přišlo
161. Jenže. Pro 24 adeptů školní docházky
od letošního 1. září žádají jejich rodiče odklad nástupu. O tom, zda bude jejich přání
vyslyšeno, se rozhodne až v příštích měsících. Ojedinělý případ se objevil v Nové Říši. Zde rodiče naopak dovedli k zápisu potomka o rok dříve. I oni si ale musí
na rozhodnutí ještě nějaký čas počkat. Kolik do které školy přišlo k zápisu dětí, ukazuje následující přehled. ZŠ Masarykova
60, ZŠ Hradecká 45, ZŠ Urbanov 3, ZŠ
Nová Říše 27, ZŠ Stará Říše 10, ZŠ Mrákotín 9, ZŠ Krahulčí 7.

Velikonoční výstava
v orlovně
Jednota Orel Telč zve všechny příznivce lidových tradic a zručnosti šikovných
českých rukou do orlovny na Velikonoční
výstavu. Pro veřejnost bude otevřeno celý
víkend před Velikonocemi, od 27. do 30.
března. Bližší informace budou na plakátech. Obracíme se na všechny, kteří se
chtějí pochlubit uměním svým, nebo svých
předků, s prosbou o zapůjčení exponátů.
Jedná se o věci související s Velikonocemi a příchodem jara. Exponáty budeme
přijímat 23. a 24. března v orlovně zadním
vchodem v čase od 17.00 do 19.00 hodin.
Předem za všechny příspěvky děkujeme
a ostatní rádi přivítáme na výstavě.
David Kovář

ZASTÁVka zve
na jarní svíčky
Nízkoprahové zařízení ZASTÁVka pro
děti a mládež ve Slavíčkově ulici pořádá
v pondělí 30. března od 15 hodin v prostorách klubu tvoření jarních svíček. Akce je určena pro širokou veřejnost a bude
probíhat pod vedením zkušené lektorky
Šárky Kopřivové.

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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SVATEBNÍ FOTO. Na jiném místě informujeme o stále narůstajícím počtu míst, kde se v Telči
konají svatební obřady. Místa, kde se svatby fotografují, ale nikdo nespočítá. Tomuto páru posloužila za nevšední pozadí oranžérie v zámeckém parku.
Foto: Lucie Herbricková

VELKÁ UDÁLOST. Po dlouhých dvanácti
letech má další dítě v rodném listu uvedeno
místo narození Telč - Vnitřní Město. Malé
Jasmínce přejeme vše dobré a již teď jí děkujeme za propagaci Telče, až bude v budoucnu uvádět na úřadech místo narození.
Foto: Archiv rodiny

KRASAVICE. PTÁKEM ROKU JE POTÁPKA ČERNOKRKÁ. Po loňských čápech
vyhlásila Česká společnost ornitologická
za symbol letošního roku potápku černokrkou. Ještě v 70. letech u nás hojně rozšířený
pták zaznamenává v posledních letech dramatický pokles svého výskytu, který se dotýká i našeho regionu. To by nám nemělo být
lhostejné, protože podle ornitologů právě tato
krasavice ukazuje „zdraví“ rybníků.
Foto: Tomáš Bělka, birdphoto.cz

Nabídněte nám vaše zajímavé
snímky z dění
v Mikroregionu Telčsko.
Mohou být na této straně TL.
tl@telc.eu

Krásné Olší. Více v reportáži na straně 15.
str. 12

Foto: Archiv OÚ
TL 3/2015

Sezónu v MG zahájí GALINA
Městská galerie Hasičský dům představí na prahu nové výstavní sezóny 27. března tvorbu akademické malířky Galiny Fleischmannové.
„Pražská rodačka a absolventka AVU představuje své výstavní projekty často jen svým jménem, pod kterým je uměnímilovné veřejnosti
známa nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ vysvětluje název její telčské výstavy vedoucí odboru kultury Věra Peichlová. „Galina
Fleischmannová patří mezi nejvšestrannější malíře současného českého moderního výtvarného umění. Tvoří v širokém spektru malebných
technik jak realistické práce, tak také abstraktní díla,“ zve na novou výstavu do městské galerie, která potrvá do 28. června, V. Peichlová.

PŘÁNÍ Z HRADU. O toto přání do nového roku se chceme s vámi podělit. Nejen proto, že je i pro zbytek roku aktuální, ale že jeho hlavní postavou je Hana Uhlíková, nově paní Brinkeová, kterou čtenáři TL řadu let znají jako zasvěcenou průvodkyni Vítání ptačího zpěvu v zámeckém
parku. A že snímek vznikl na hradě Landštejně, pozná asi každý čtenář.
Foto: Jan Chládek
TL 3/2015
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Dnes představujeme: Olší

Z Vyhlídky vidím: Krásné Olší
Nadpis dnešního příspěvku vyžaduje vysvětlení. Vyhlídka je místní
název pro zřejmě nejkrásnější kulturní areál v regionu. Přírodní plošina těsně pod vrcholem Bradla (680 m n.m.) nabízí jedinečný výhled na obec a větší část mikroregionu. Již předci současných obyvatel Olší dali této lokalitě jméno Závratě. Z výhledů, které místo
nabízí, je dostávali již i oni. A Krásné Olší? Při návštěvě obce napadne každého příchozího. Je to ale také nepatrně upravený název
zdejší kandidátní listiny pro nedávné komunální volby. Na pana starostu Jana Dvořáka mám v souvislosti s nimi připravenu záludnou,
indiskrétní otázku: Ve volbách jste dostal 97,4% (!) hlasů. Nehlasoval pro Vás jen jediný volič. Nebyl jste to Vy? Samozřejmě, že nevyžaduji odpověď. S mužem, který stojí v čele Olší od roku 1992,
se vracíme ještě k Vyhlídce, zmíněné v úvodu. Obec zde vybudovala
dva dřevěné sruby, sloužící jako zázemí pro akce, které se zde pořá-

Olší

První zmínka
o obci
1580

Nadmořská
výška
611 m n. m.

Pořádá zde kulturní a společenské akce a také pomáhá. Oprávněně
proto doufá, že z ní vzejde příští vedení obce. Zmiňuje také jednu,
ne zcela běžnou aktivitu. V katastru obce již více než 20 roků stanují o prázdninách skauti z Hodonína. Že se za tu dobu již vystřídaly jejich dvě generace, je nasnadě. Co ale podle Jana Dvořáka
trvá, je vzájemně prospěšná spolupráce obou stran. Na závěr setkání se dotkneme i plánů Olší do budoucna. „Vyřešit čistění od-

Počet
obyvatel
65

dají. Není jich málo. Čarodějnicemi počínaje až po různá setkání či
oslavy narozenin v průběhu léta. Že jsou na nich vítáni i obyvatelé
sousedních obcí, je podle starosty samozřejmostí. Od „zábavy“ se
v našem rozhovoru vracíme k povinnostem, které správu obce provází. Že jich není málo, nemusím zdůrazňovat. Ale i tady neslyším
od pana starosty nic negativního. Na prvním místě připomíná spolupráci a pomoc obyvatel a také některých chalupářů. Nakonec neplatí
ani to, že Olší je, co do počtu obyvatel, nejmenší obcí mikroregionu.
Zastupitelstvo obce: Jan Dvořák, Pavel Krejčí, František Dvořák,
Josef Kopečný, Jan Krejčí, Ing. Antonín Novák, František Vokřínek

„Díky třem rodinám z Telče, které si zde postavily nové domovy, nás
o 10 přibylo. A hlavně. Díky nim se zde objevila i nejmladší generace,“ připomíná Jan Dvořák. Olší zodpovědně hospodaří s vlastními
finančními prostředky a také využívá dotační programy. V uplynulém čtvrt století si obec
nikdy nevzala žádný úvěr. Přesto provedla generální opravu obecního úřadu i přilehlé autobusové zastávky, vybudovala víceúčelové
hřiště, na kterém se pravidelně objevují i sportující Telčané, opravila místní komunikace až
po vjezdy do domů... Kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou místní postavili na konci 40.
let minulého století, září novotou. Má novou
střechu, omítky i podlahy. Pouť je zde velkou událostí s oprávněným hrdým pocitem dobré péče o dědictví předků. I kaple byla totiž
opravena převážně z obecního rozpočtu. Starosta Dvořák nezastírá,
že na hospodaření obce má nemalý podíl výnos z 25 ha obecních
lesů. „Je to také díky vzorné péči hajného Františka Vokřínka,“ nezapomene zdůraznit. Jako ve většině obcí chválí pomoc a existenci Mikroregionu Telčsko. Olší se zapojilo do většiny jeho projektů,
ekologickým vytápěním počínaje až po pořízení velkoobjemových
kontejnerů na odpad. Jan Dvořák po celou dobu naší schůzky nemluví příliš o sobě. V době všeobecných nářků na mladou generaci slyším od něj zcela opačné hodnocení. S tou z Olší je velmi spokojený.
TL 3/2015

padních vod, dokončit opravy místních komunikací,“ vypočítává
J. Dvořák. A dodává jedno hodně důležité, i když málo připomínané: „Také udržovat obecní majetek a dobře hospodařit.“ To poslední umožňuje malé obci také pravidelné a nemalé příspěvky na podporu různých sociálních a charitativních aktivit. Jako zrovna teď
pro telčské Sdílení a Nemocnici Dačice.
/z/
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Mikroregionální střípky

Opravený sklep v Třeštici
Jedná se o rekonstrukci sklepních prostor
v mlýnici historického mlýna v Třeštici.
Objekt je v současnosti využíván jako penzion s kapacitou 14 lůžek. Cílem projektu
je vybudování prostoru k odpočinku, společenským hrám a besedám ubytovaných.
Byly provedeny sanace kamenného zdiva

a cihlových klenbových stropů, nové podlahy s ruční cihelnou dlažbou, osazena nová
kachlová kamna, elektroinstalace, vnitřní
vodovod, odpady a další vybavení prostoru.
Celková výše projektu byla 485 052 Kč,
z toho dotace činila 282 000 Kč.
Magda Pojerová

Hodice

8. 3. Dětský karneval od 14 hod.
Pořádá: MŠ Hodice a obec Hodice
14. 3. Rockový ples
Hraje kapela PREMIER
28. 3. Vynášení Morany – loučení se zimou a vítání jara. Začátek v 15.00 hod.
Pořádá: OS HRAD
29. 3. Vítání občánků
Začátek ve 14.30 hod v KD Hodice

Mrákotín

21. 3. O víle Modřence – divadelní představení KD Mrákotín, 18 hod.
28. 3. Josefovská zábava
KD Mrákotín

Třeštice

7. 3. - 1. Hasičský ples
KD Třeštice. Pořádá: SDH Třeštice.
Kapela Karla Marečka

Životní jubileum
Zdeňka Geista

Foto: Archiv MT

Rekonstrukce prodejny U Kolářů v Řásné
Prodejna U Kolářů zajišťuje jako jediná prodej potravin a drobných domácích
potřeb v Řásné.
Ve vlastnictví žadatele je již 7 let, za tu dobu
byly provedeny jen dvě větší investice, a to
klimatizace a nákup 2 ks chladicích zařízení. Ostatní vybavení bylo převzato od bývalého majitele. Pro rozšíření služeb v letní sezóně se majitel rozhodl zakoupit stroj

na vydávání kopečkové zmrzliny. V rámci projektu byly provedeny drobné stavební úpravy, které kromě jiného zajistí úspory
ve vytápění a nákladech na provoz klimatizace v letních měsících. Projekt byl financován v rámci Programu rozvoje venkova.
Celkové výdaje projektu: 177 899 Kč, z toho dotace činila 88 200 Kč.
Magda Pojerová

Oživený jarmark v Nové Říši
Novoříšský kulturní spolek v rámci projektu Živé náměstí pořádá první Velikonoční jarmark na novoříšském náměstí.
Jarmark se uskuteční v sobotu 28. března
od 15.00 hodin na náměstí v Nové Říši. NOKUS tak chce oživit historii novoříšských trhů, které se konaly v minulosti pravidelně.
Jde o první akci projektu Živé náměstí.
str. 16

Děti se budou moci těšit na projížďku na oslíkovi, divadelní představení. Vedle zajímavých produktů z místních zdrojů a dalších
rukodělných výrobků bude také připraveno
chutné občerstvení, které se bude prodávat
přímo z novoříšské kašny. Projekt je podpořen Poštovní spořitelnou a Nadací Via. Partnerem je Městys Nová Říše.                  MP

28. března se dožívá 85 let pan Zdeněk Geist. Od roku 1939 žil s rodiči v Telči a byl
studentem zdejšího gymnázia. V maturitním
roce 1949 nesměl složit maturitní zkoušku
v důsledku otcova uvěznění z politických
důvodů po únoru 1948. V roce 1951 nastoupil základní vojenskou službu k pověstným
pomocným technickým praporům (PTP).
Po úrazu na šachtě s trvalými následky byl
z vojenské služby propuštěn. S částečným
invalidním důchodem pak vykonával kopáčské a jiné dělnické práce až do odchodu
do penze. V roce 1969, v době přechodného uvolnění, mohl dodatečně složit maturitu.
Po založení celostátního svazu PTP v roce
1990 se stal jedním ze zakladatelů jihlavské územní organizace. Od roku 2000 je pak
předsedou Jihlavského regionu PTP a zároveň členem zemského výboru Moravskoslezského svazu VTNP - PTP. V roce 2010
obdržel Zdeněk Geist druhé nejvyšší vyznamenání Kraje Vysočina - skleněnou medaili.
Vedle náročné práce v organizacích PTP stále obětavě pomáhá členům PTP s vyřizováním jejich zákonných nároků na odškodnění.
Aktivně se účastní diskusních setkání, především na školách, na kterých mladé generaci
přibližuje dobu, kdy lidé jako on byli společností perzekvováni, a neúnavně se zasazuje
o připomenutí křivd z padesátých let. K blahopřání k životnímu jubileu od jeho známých
a kolegů z PTP se připojují Telčské listy, které mají v jubilantovi pravidelného čtenáře. /z/
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Počasí v lednu
V dosavadním průběhu této zimní sezony
jsme si zimy příliš neužili, přišla vlastně
až v posledním prosincovém týdnu. Leden
jsme začali s 5 cm sněhu a poměrně teplým
počasím. Do 6. ledna byly maximální denní teploty v rozmezí 0 až +5°C a minima
do -5°C. Sněhová pokrývka nejprve tála,
ale od 4. ledna opět přibývala. Maximální
výšky dosáhla 6. ledna, a to 15 cm a byla to
i nejvyšší pokrývka z celého měsíce. Přechodné ochlazení přišlo 7. a 8. ledna, kdy
denní maxima zůstala do -4°C a noční minima klesala na -6 až -9°C. Od 9. ledna vystupovala maxima opět nad nulu. Nejprve se prudce oteplilo (10. ledna maximum
+13°C), poté se pomalu ochlazovalo, ale
do konce měsíce již maxima zůstala většinou v rozmezí od nuly do +3°C. Sníh nejprve úplně roztál, od 18. do 21. 1. se sněhová pokrývka přechodně vytvořila, ale znovu
roztála. Nová se začala tvořit až od 25. ledna a vydržela do konce měsíce. Posledního
ledna bylo 8 cm sněhu. Po celý měsíc převládalo počasí s velkou oblačností a častými srážkami. Sluníčko vykouklo většinou
jen nakrátko a pěkný slunečný den byl jen
ojedinělý. Byl ale i desetidenní interval, kdy
jsme sluníčko nezahlédli vůbec. Srážky byly časté, ale jen občas vydatnější. V chladných obdobích to byl sníh nebo sněhové
přeháňky, v teplých déšť, mrholení, ojediněle mrznoucí. Celkem za měsíc napadlo
37 cm nového sněhu, ale neudržel se všechen. Při tání v teplých intervalech vznikaly
místy v republice i povodňové situace. Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně nadprůměrný, srážkově jako silně nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Sběrový kalendář
Kovový odpad 16. 3.

Sběr je prováděn na celém území města.

Objemný odpad
I. – II.
III.

9. 3.
10. 3.

IV.
V.

Biologický odpad
I. – II.
III.

23. 3.
24. 3.

IV.
V.

11. 3.
12. 3.

Nabídka prázdninových
táborů v regionu

Komunální volby v neděli 25. ledna u našich jižních sousedů, ve spolkové zemi
Dolní Rakousko, potvrdily tamní hegemonii Rakouské lidové strany (ÖVP),
když v nich získala více než polovinu všech hlasů - 50,96 %. Druzí sociální demokraté získali 30,94 % hlasů. Proti
volbám před pěti lety ztratili téměř 3%.
V intervalu jednoho až dvou procent si
naopak polepšila Svobodná strana Rakouska (FPÖ) celkovým ziskem 7,80 %
a Zelení se 4,47 % hlasů. V našem partnerském městě Waidhofenu an der Thaya
zvítězili, stejně jako na zemské úrovni,
lidovci starosty města Roberta Altschacha, kteří získali 1690 hlasů (47,58 %).
Tento výsledek jim přinesl 14 mandátů.
K nadpoloviční většině ve 29členném zastupitelstvu jim tak chybí jediný mandát.
Druzí ve Waidhofenu skončili Svobodní
((FPÖ) s 842 hlasy (23,7 %) se ziskem 7
mandátů. Třetí Zelení získali 566 hlasů
(15,93 %, 4 mandáty). Překvapivě stejný
počet mandátů mají také tradiční sociální
demokraté, kteří se 454 hlasy (12,78 %)
skončili až poslední.                            /z/

Tábory DDM Telč na základně
ve Zvolenovicích:

Zemřel Richard
von Weizsäcker
31. ledna zemřel ve věku 94 let bývalý prezident Německa Richard von Weizsäcker.
V čele SRN, později Německa, stál v letech
1984-1994. Je považován za jednu z nejvýraznějších morálních autorit poválečné německé politiky. Proslul mimo jiné tím, že
8. květen 1945 označil za „den osvobození Německa od nelidské nacistické diktatury“. Na počátku 90. let se aktivně angažoval i v otázce urovnání česko-německých
vztahů, omluvil se také za německou okupaci Československa. 9. října 1991, v rámci oficiální návštěvy Československa, navštívil Richard von Weizsäcker také Telč.
Byl u zrodu spolupráce města s německým
Rothenburgem ob der Tauber.

Divoká Afrika

5. až 10. července
Více: Mgr. J. Janovská,
777 470 860, ddmjanovska@seznam.cz

Flétničky

12. až 17. července
Více: Mgr. J. Krátká,
604 621 818, fletnicka@post.cz

Tajemství proutěného košíku

19. až 24. července
Více: T. Janovská,
728 741 017, TerkaJanovska@seznam.cz

Dobrodružná výprava
a Harry Potterem

26. až 31. července
Více: Mgr. J. Dufková,
777 470 861, ddmkancelar@seznam.cz

Trosečníci

2. až 7. srpna
Více: M. Vojtajová, 721 240 541,
MartinkaVojtajova@seznam.cz
Informace a přihlášky ke stažení pro všechny tábory na www.ddmtelc.cz
Tábor s koňmi Hříbata v Řídelově
i pro začátečníky (JK Třešť)
5. až 11. července
12. až 18. července
varianta i 14denní
5. až 18. července
Přihlášky a více: Jana Jančová,
777 578 750, jk.trest@seznam.cz,
www.jktrest.cz
Chaloupky SHM Telč
Oblíbené letní tábory „chaloupky“ Salesiánského hnutí mládeže Telč neměly v době uzávěrky TL ještě definitivní podobu.
„V nejbližší době se jejich nabídka objeví na www.mladeznici.cz,“ uvedla pro TL
Katka Horníková ze SHM.
Mažoretkový tábor
22. až 29. srpna v Zálesí
pro mažoretky od 8 do 15 let
Pořádá: Mažoretky Telč o.s.
mazoretkytelc@seznam.cz

25. 3.
26. 3.

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
TL 3/2015

Volilo Dolní Rakousko
i Waidhofen/Th

Aktuální informace z radnice

Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy
● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů státní správy

www.telc.eu/uredni_deska
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Město plné turistů
Nešlo to přehlédnout. Od 12. do 15. února byla Telč plná turistů v rámci XIV. českého zimního srazu. Hosty z celé republiky, ale také ze Slovenska a Maďarska,
jsme potkávali na náměstí, v obchodech,
na mimořádných prohlídkách zámku, muzea, ale také třeba v kostelech. A hlavně.
V okolí města na značených turistických
trasách. Přes nepříznivé sněhové podmínky někteří účastníci dokázali kombinovaný přejezd/přechod čtyř vrchů - Křemešníku. Čeřínku, Špičáku a Javořice. Čtyři
desítky obětavých pořadatelů, spíš pořa-

datelek, z místního KČT v čele s Vladimírem Mazalem vypravilo na start jednotlivých kategorií na 1300 účastníků. Vzorně
se o ně staraly kuchařky ze školní jídelny Základní školy v Masarykově ulici,
kde také řada z nich našla potřebný azyl.
Podle Vladimira Mazala je těžké poděkovat jmenovitě všem, kdo se o zdar akce zasloužili. Z mnoha uvedeme pěvecký sbor
Santini, jehož vystoupení aplaudoval zaplněný kostel Jména Ježíš vestoje. V relativně „mrtvé“ sezóně se jednalo o akci, která
Telč oživila nevídaným způsobem.        /z/

Fotbal
Začíná jarní sezóna

Foto: Ilona Jeníčková

Zatím co nejmladší fotbalisté SK Telč
mají za sebou spoustu halových turnajů a vítězných zápasů, mužskou základnu přípravné zápasy teprve čekají. Po tři
březnové víkendy využijí nově položený umělý trávník v Třešti. Doposud
museli na tento povrch zajíždět do Jihlavy, Pelhřimova nebo Jindřichova Hradce. Prvním soupeřem, s kterým se na jaře utkají, bude Batelov (7. 3. ve 12:00
hod.) pak Dobronín (14. 3. ve 12:00
hod.) a Třebětice (22. 3. ve 13:00 hod.).
Jarní část sezony 2014 - 15 na domácím
hřišti obstará v sobotu 28. března v 15
hodin juniorka utkáním se zálohou Sokola Puklice. „A“ - tým hraje odvetné
utkání v neděli ve Starči. V dalších víkendech se postupně do svých soutěží
zapojí dorostenci, muži „C“, žáci a přípravky. Začátky všech zápasů a názvy
soupeřů najdete na plakátovací ploše při
vstupu na stadion. Domácí fotbalové zápasy budou probíhat v blízkosti staveniště. V místech, kde byly volejbalové
kurty, kabiny a oplocená písková plocha
nazývaná fotbalisty „klec“, má stát nový zimní stadion. Jeho součástí má být
nejen zázemí pro hokejisty a fotbalisty,
ale také nová tribuna pro téměř 200 fotbalových fanoušků. Postaráno by mělo
být i o jejich občerstvení v nových prostorách. Stavba by měla být dokončená
v letošním roce.                            – rd –

2,5 hodiny muselo stát šapitó. Pro diváky
musely být nainstalovány sedačky a střed
šapita vysypán pilinami. Teprve pak byl
čas na jídlo. Před začátkem představení jsem musel obléknout uniformu a dělat uvaděče. Když skončilo představení a my věděli, že druhý den odjíždíme,
museli jsme vše zbourat, naložit na vozy
a připravit na další cestu. Po třech měsících jsem povýšil a dostal se ke zvířatům.
Staral jsem se hlavně o koně. To znamenalo na každé štaci postavit stáje, nakrmit, připravit podestýlku, vyhřebelcovat
je a upravit jim hřívy. Koně museli být
čistí, i když šli jen na zkoušku. Ve stáji visel rozpis výstupů v rámci programu, takže jsme věděli, která zvířata musíme připravit přednostně. V cirkuse jsme
měli také 8 lvů. O ty se starali drezéři
a speciálně vycvičení pracovníci. Nároč-

ná byla přeprava těchto zvířat z nádraží
na místo, kde stál cirkus a pak zpět. Koně jsme seřadili po 4 kusech a odjeli jsme
na nich. Transport zvěře se konal za asistence VB (Veřejné bezpečnosti). Tak to
šlo den za dnem, měsíc za měsícem. Sezona uběhla rychle a já se začal poohlížet
po další zajímavé práci.
Od loňského roku vydává telčský Domov
pro seniory čtvrtletník Zachariášův zpravodaj. Klienty informuje nejen o akcích, které
Domov připravuje, ale také o jeho historii,
blahopřeje zdejším jubilantům, nabízí křížovky... Pozornosti čtenářů se těší vzpomínky klientů na jejich dětství či původní povolání. Ve třetím čísle zpravodaje nás zaujalo
vyprávění pana Vladimíra Hansla (1946),
které zapsala Lenka Pelejová. Zpravodaj
najdete na http://www.domovproseniorytelc.cz/zachariasuv-zpravodaj/

Žijí mezi námi

Jak jsem stavěl šapitó
Bylo mi 19 let a přemýšlel jsem, jak naložit se svým životem. Usadit jsem se ještě
nechtěl a touha mládí po cestování byla
stále silnější. Přemýšlel jsem, jak skloubit
zaměstnání a možnost poznat svět. A napadl mě – cirkus! Jako rodilý Pražák jsem
věděl, kam se obrátit. Zašel jsem na ředitelství Českých cirkusů a varieté v Praze přeptat se, zda by neměli zájem o pracovní sílu. A měl jsem štěstí. V Horních
Počernicích právě stál cirkus EVROPA.
Nastoupil jsem tu jako dělník. Už po týdnu jsme vyrazili na cestu. Romantika cestování s koňskými povozy už byla minulostí. My jsme připojili čtyři maringotky
za traktory. Bylo to krásné cestování.
Hlavně když bylo pěkné počasí. To jsme
seděli na zadních schodech maringotek
a opalovali jsme se. Zato když jsme dorazili na „štaci“, vypukla honička. Během
str. 18
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Opsali jsme:

Objevený ráj českých sportovců: Telč
V Telči byl letos, jak jsme o tom již psali, tréninkový tábor krasobruslařů, který
splnil požadavky a plně nahradil předchozí tréninkové tábory ve Vysokých Tatrách.
I kdyby nám to neřekli, poznali bychom
z té chvály, že všichni účastníci tábora byli
spokojeni jak s kluzištěm a bruslením, tak
ubytováním a společenským prostředím.

Tábor na telčském rybníku.

Ovšem pořádně zamrzlém. Té zimy tam
prý bylo trochu mnoho - až 28 stupňů mrazu - avšak krasobruslaři už trochu toho
chládku vydrží. Na rybníce bylo zvlášt-

ní kluziště pro krasobruslaře, jiné pro začátečníky či pro takové, kteří se spokojí s klidným „čundráním“ kolem dokola.
Tréninkový tábor trval osm dní a během té
doby byl na rybníce pořádán krasobruslařský kurs pro telčské sportovce.

Ba i telefon na rybníce!

Mistr Suk je ještě dnes nadšen tou organizací, která byla v každém směru bezvadná. Nejvíce ho překvapili pořadatelé
telefonem, který zavedli až doprostřed
rybníka. Odtud mohl Suk řídit všechny
exhibice telefonicky z vysoké židle pro
rozhodčí, které se říkává opovržlivou samozřejmostí „empajrka“ - jako na zimním stadionu v Praze.

Hledejte ženu.

Posloucháte všechnu tu chválu Telče
a napadá Vás: Proč právě Telč? A najednou v té chvále slyšíte: Tam nemají předsedu, tam mají předsedkyni! Je jí paní hraběnka Podstatská-Lichtensteinová,
výkonná sportovkyně, která se velmi zajímá o „kanadu“ i o krasobruslení. Sama se
pilně zúčastnila krasobruslařského kursu
a dokázala tak, že její zájem o sport není
jen platonický.

Telč, město se sportovním obyvatelstvem.

Obyvatelstvem, které se sportu věnuje
s nadšením, ať už činně či pouze v úloze diváků. Jako diváci jsou telčští přímo
nenasytní: Dopoledne hockey, odpoledne
TL 3/2015

krasobruslařská exhibice, pak zase hockey
a ještě se jim to prý zdá být málo. Pak to
ovšem „musí“ v ledních sportech dotáhnout velmi vysoko.

Telč - ráj zimních sportovců.

Krasobruslaři - třebaže se drželi hlavně
na ledě - měli příležitost obdivovat i krásné lyžařské terény a pokoušeli se o štěstí
i na prkýnkách. Mnozí by byli rádi zkusili i tenhleten „skijöring“ - potíž byla s přípřeží, a jelikož se nikdo nechtěl obětovat,
byl tento podnik odložen. Zima byla sice
velká, ale při poledním sluníčku bylo mož-

no pěkně se opalovat. A tohle opalování je
v posledních letech v módě, která sluníčku dovede napomáhat i všelijakými kouzelnými prostředky.

Telč je starobylé město,

plné historických památek, s krásným zámkem. Slyšíte nadšené chvalozpěvy na jedinečně krásné náměstí této bývalé středověké pevnosti mezi rybníky. Nuže - naši
krasobruslaři už našli svůj zimní ráj, a protože nejsou lidmi nepřejícími, prozradí
kdekomu, kde ten ráj nalezli. Že si připadají tak trochu jako objevitelé tohoto ráje,
prorokují mu hned také slavnou budoucnost. Přejeme jim i starobylé Telči, aby se
to proroctví splnilo co nejdůkladněji!
Článek Otakara Štembery vyšel 14. ledna
1940 v Národní politice. Necháme na každém čtenáři, aby posoudil, co se za 75 roků změnilo. Určitě se shodneme na podobě
zimy, telefonu na kluzišti a také na pravopisu, který jsme nechali původní.

Kdo je kdo
Otakar Štembera (* 1914; † 1999) český
malíř, ilustrátor a karikaturista, spoluzakladatel Mladé fronty a Dikobrazu, od roku 1951 výtvarný redaktor deníku Práce. Těžiště jeho díla spočívá v novinové
a knižní ilustraci.
Národní politika byl český deník vycházející od roku 1883 do května 1945.

Sport
Hokej

Krajská soutěž
Telč : Veverská Bítýška 5:0 kontumačně
Lokomotiva Brno : Telč 5:2 (v 55. minutě předčasně rozhodčím ukončeno pro potyčku hráčů)
Telč : Zastávka 8:2
Veverská Bítýška : Telč 4:3 po sam. nájezdech
Telč : Lokomotiva Brna 6:8
„Po tomto zápase je jasné, že  budeme hrát
s Lokomotivou Brno o první místo v soutěži. Vzhledem k   ukončení sezóny na našem stadionu  budeme hrát březnové zápasy
vždy v neděli na zimním stadiónu v Pelhřimově. Přesný čas bude uveden na  stránkách
SK Telč,“ sdělil po utkání předseda hokejového oddílu František Čermák a dodal: „věřím, že zápas s Lokomotivou Brno byl historicky poslední  na otevřené ledové ploše
a příští sezónu již odehrajeme v lepších podmínkách na  novém zimním stadiónu.“
Podrobné a velmi zajímavé zpravodajství
z jednotlivých zápasů najdete na http://
olh-sk-telc.webnode.cz/. Zde také najdete
rozlosování závěru soutěže, která končí 22.
března.
Finálová skupina po 5. kole
1. Lokomotiva Brno
11
2. Telč
11
3. Veverská Bítýška
11
4. Zastávka
11

79:45
50:42
32:44
44:74

25
19
13
9

Stolní tenis

Divize Vysočiny
7. února remizovali stolní tenisté SK
s týmem TJ Třebíč A 9 : 9. Tento výsledek ale nic nezměnil na jejich postavení v tabulce, ve které jsou na posledním,
dvanáctém, místě.

Fotoateliér Lucie Herbricková

Salmaluci
Ráda Vám vyfotím děti, těhulky,
miminka a další ...
Svět je hned mnohem krásnější,
když se dívám přes fotoaparát.
Čas se hned zastaví,
při cvaknutí spouště.
Kontakty: +420 602 17 12 97
salmaluci@centrum.cz
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Zase divná zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 1. do 18. 2. 2015.

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

0,6 °C
1017,4 hPa
32,6 mm
13,0 °C, 10. 1.
ve 14,32 hod.
-7,5 °C, 7. 1.
ve 4,38 hod.
57,4 km/h, 10. 1.

Počasí v Telči

www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Pomůžete?

Víte něco o skřipkách - dyndách?
V souvislosti s úvahami o zápisu skřipácké muziky z Vysočiny na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky hledám jakékoliv informace o hudebním nástroji skřipky, kterému se na Telčsku také říká dyndy. Mám zájem jak o vlastní nástroje, tak o dobové zápisy, noty, fotografie a vzpomínky pamětníků na dyndáckou (skřipáckou) muziku bratří Mátlů. Předměty po zdokumentování vrátím. Kontakt Jaroslav Novák, tel. 739 404 356, jar.novak@email.cz

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
• Pronajmu podkrovní byt 3+1, 110 m2 v Telči. Kontakt:
603 419 076.
• Koupím menší domek či chalupu se zahradou v Telči a blízkém
okolí. Tel. 608 950 953.
• STANER CZ s.r.o., Květinová 390, Telč přijme do HPP pracovníky: – řidič nákl. vozidla – obsluha traktor bagr – pomocný stav.
dělník – hl. stavbyvedoucí s praxí min. 3 roky. Tel. 602 530 648,
info@staner.cz
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů, učebna v Telči na Myslibořské ulici. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a na tel.
607 185 517.
• AGP PLUS SERVICE, s.r.o. nabízí volná pracovní místa na pozici Vrátný/informátor – místo výkonu práce MASNA Studená,
a.s. Pracovní místo určené pro OZP (invalidní důchodce). Tel.:
728 172 218

Není pohřebné. Pomůže Svépomoc!

Přihlášky do Vzájemně dobročinného spolku SVÉPOMOC, který
70 let pomáhá v Telči s úhradou nákladů za pohřeb,  najdete v IS
na radnici. Více sdělí Jarmila Simajchlová ve Špitální ulici, Jiří Doskočil v Příční ulici, Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici a Ludmila Paurová ve Štěpnici. Podrobnosti  v TL 10/2013 na str. 25.
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Bohoslužby
Římskokatolické

Sobotní mše sv. v březnu v 17.00 hod.
v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v březnu
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží
29. 3. v 9.00 již v kostele sv. Jakuba

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 21

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 zařízení ZASTÁVka, Slavíčkova ul.

Poděkování o.p.s. SDÍLENÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat zaměstnancům o.p.s. SDÍLENÍ za obětavost a lidský přístup
při dlouhodobé péči o pana Josefa Gregora z Třeštice.                                                  Rodina
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Společenská rubrika
Opustili nás

Marie Mikešová, Staré Město
Ludmila Nosková, Štěpnice
Marie Bouchnerová, Staré Město
Marie Kadlecová, Staré Město
Václav Plucar, Staré Město
Františka Procházková, Štěpnice
Jana Marešová, Podolí
Zdeňka Doskočilová, Podolí

92 let
83 let
86 let
82 let
82 let
89 let
73 let
86 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u zemřelých
podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou
(vypravitelem pohřbu).
V prvních třech číslech nového ročníku TL se zatím neobjevila rubrika Vítáme nové občánky. Nebylo
to proto, že by se v Telči nenarodilo žádné dítě nebo
všichni rodiče narozených dětí nedali souhlas se zveřejněním informace o svém potomku. Důvodem bylo
hledání způsobu, jak tuto rubriku dále vést bez kolize s platnou legislativou a související administrativou.
V dubnovém čísle TL se oblíbená rubrika opět objeví i s údaji od počátku roku. Děkujeme za pochopení.
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Zubní pohotovost

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

v březnu

Opravdu drahá
návštěva

o víkendech a svátcích
7. března
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
(dtto i 8. března)
Jihlava, MUDr. Marie Dryšlová
Havlíčkova 2408/122, 972 646 352
8. března
Jihlava, MUDr. Ludmila Dubová
Brněnská 455/54, 567 552 254
14. března
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 15. března)
Kostelec, MUDr. Přemysl Fučík
Kostelec 87, 567 573 016
15. března
Jihlava, MDDr. Dana Gurková
třída Legionářů 1470/9, 774 818 088
21. března
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 423 107
(dtto i 22. března)
Luka n. J., MUDr. Jindřich Hlávka
nám. 9. května 675, 567 219 588
22. března
Jihlava, MUDr. Martina Hobzová Macková
Vrchlického 2497/57, 567 155 020
28. března
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto i 29. března)
Jihlava, MDDr. Petra Horká
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
29. března
Třešť, MUDr. Eva Hořejší
J. Hory 1050, 567 224 184
Pohotovost od 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. Zubní pohotovost
v Dačicích na www.nemda.cz

Po uzávěrce

Expedice Tanzanie

aneb misie v dnešní době
Beseda s účastníkem expedice Václavem
Kadlecem
Orlovna 22. března v 16 hodin
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Když za vámi někdo přijde, je to návštěva. Návštěvy jsou milé, příjemné, očekávané a neočekávané, zvané nebo nezvané. Pokud přijde návštěva nezvaná,
a ještě k tomu neočekávaná, snažíte se
být slušní a nabídnete horký čaj s medem a citronem a doufáte, že maximálně do tří dnů odejde. Když to na odchod nevypadá, můžete ještě překvapit
horkou koupelí s inhalací léčivých bylinek. Někdy ale ani toto nestačí a návštěva se k odchodu nemá. Prostě si vás
oblíbí a ne a ne se hnout. Po čase podlehnete reklamě v televizi a začnete nakupovat různé přípravky, po kterých to
má být tutovka. Začínáte propadat panice, protože vše, co je zaručené, u vás
prostě nefunguje. Peněženka začíná být
prázdná, máte kruhy pod očima, protože
návštěva vás nenechá ani vyspat a stále
se nemá k odchodu. Přistoupíte k počítači a hledáte pomoc tam. Jste překvapeni,
kolik lidí má stejné problémy. Zkoušíte
různé návody, rady, ale vše něco stojí,
takže pomaličku tušíte, že letos na dovolenou nepojedete. Ale pokud to bude
úspěšné a zbavíte se nezvaného hosta,
jste ochotni obětovat i poslední korunu.
Pokud by to bylo zaručené, klidně zabijete na obřadním místě i kohouta, ale
tyto praktiky jsou již poněkud přežité.
A hlavně nemáte obřadní místo, kohouta
a ani srdce to ubohé zvíře zabít. Také zapíchávat špendlíky do makety nepřítele
je již překonané. Takže dál ubíhají dny,
týdny, vy chřadnete, na práci nemáte ani
pomyšlení a snažíte se řešit vše drsnějšími způsoby, jako je otevřít okno a pustit do místnosti mrazivý vzduch, který
střídáte s horkou párou. Požadovaný výsledek se nedostavuje, a i když si zvyknete na cokoli, na tohoto hosta si prostě
zvyknout nedá. Nic mu nevadí. Jednoho
rána se vzbudíte a najednou to víte. Je
to tady. Vysněný den nastal. Možná se
takto cítil Archimédés, když umístil vodu, co vytéká ze sudu, do rovnice. Třeba měl takovou radost Pavlov, když mu
začali psi slintat, a další a další šťastní
lidé, kteří se dočkali vítězství. Jste opět
volní, můžete dýchat, pracovat a chodit
ven. Sami, bez nepříjemného hosta, který zřejmě navštíví jiného nešťastníka.
Tak pozor, pokud někdo zvoní, pořádně
se podívejte, kdo stojí za dveřmi, může
to být ona – CHŘIPKA!

Inspirace z České inspirace
CHEB

18. 3. - Nezmaři
Koncert folkové kapely, 19.00 hod., Kulturní centrum Svoboda

Hradec Králové

13. - 14. 3. – Veletrh cestovního ruchu
Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Návštěvníci všech generací budou mít
možnost seznámit se s nabídkou cestovních kanceláří, destinačních společností, lázní, hotelů, sportovních areálů apod.
Součástí veletrhu jsou přednášky renomovaných cestovatelů.

Jindřichův Hradec

6. - 8. 3. – Workshop Móda a glamour
v historických kostýmech
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Kutná Hora

20. 3. - Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční sledování jedinečného světelného efektu, kdy sluneční paprsek putuje
lodí nejstarší katedrály ve střední Evropě.
Součástí programu je i hudební produkce.

Litomyšl

26. - 29. 3. - Slavnostní otevření zámku - památky UNESCO - květinovou
výstavou

Polička

20. - 21. 3. - Momentum
Festival mladého divadla v Divadelním
klubu Polička

Telč

28. 3. - Zahájení jarní sezóny v Telči
na náměstí
Vítání svátků jara a stavění máje s místními horáckými folklorními soubory
Kvíteček, Kvítek I a II a Podjavořičan
a tradičním předváděním řemesel. Velikonoční dílny Domu dětí a mládeže.

Třeboň

27. 3. - Městský ples Pětilisté růže,
20.00 hod.
Společenský sál Lázní Aurora - účinkují Pavel Helan, finalista Československo hledá
talent, mistři světa z taneční školy Stanislava Schöna, velká tombola a bohatý raut.
TL 3/2015

Kulturní kalendář
Akce

21. 3. 9.00 – 14.00
Den otevřených dveří na Meteorologické
stanici Kostelní Myslová
Zahájení jednotlivých exkurzí vždy v celou
hodinu, poslední ve 13 hodin.
28. 3. 9.00 – 12.00
hotel Antoň
Jarní bazárek dětského oblečení, hraček
a potřeb pro děti, rezervace prodejního místa bazarekmaminektelc@gmail.com
28. 3. 13.30
náměstí
Zahájení jarní sezóny v Telči
Vítání svátků jara a stavění máje s místními horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kvítek I a II a Podjavořičan a tradičním předváděním řemesel
Velikonoční dílny Domu dětí a mládeže

Přednášky

11. 3. 18.00
Univerzitní centrum
Orientální koberce ze zámeckých sbírek
v Kraji Vysočina. V rámci přednáškového
cyklu NPÚ Telč Památky kolem nás. Přednáší PhDr. Zdenka Klimtová
15. 3. 	 17.00
orlovna
Sametová revoluce aneb představy a skutečnost, vývoj společnosti za 25 let.
Přednáší Mgr. Martin Mejstřík
18. 3. 17.00
sál ZUŠ
Arménie
Přednáška o putování hornatou krajinou
Malého Kavkazu za květenou a historickými památkami. Ester a Libor Ekrtovi vás
zvou na seznámení s výjimečně krásnou zemí plnou horských hřebenů, soutěsek, stepí
a středověkých kostelů.

Výstavy

24. 2. – 26. 3.
vstupní síň radnice
Voda v proměnách
Fotografie Aleny a Milana Slavingerových

30. 3. – 26. 4.
vstupní síň radnice
Kouzlo Pařezáků
fotografie Ing. Jarmily Včelové
Vernisáž výstavy v pondělí 30. 3. v 16.00
hod.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub:
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.
Pozor: pondělí 9. 3. klub uzavřen
Téma na březen: Offline
2. 3. Jít či nejít…? aneb Co to je kybergrooming (po celou otevíračku)
10. 3. Osmisměrka (po celou otevíračku)
16. – 20. 3. Týden offline aneb hraj naživo
(po celou otevíračku)
30. 3., 15.00 Velikonoční tvoření s Šárkou,
tvoření jarních svíček
Akce je určena pro širokou veřejnost a bude probíhat pod vedením zkušené lektorky
Šárky Kopřivové.

Klub důchodců

v budově polikliniky
29. 3. - 1. 4.
9 – 16
Velikonoční výstava
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Literárně-zábavný
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé

8. 3.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Krteček

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek
V březnu otevřeno úterý až pátek od 9 do 12
hodin
úterý - Tvoření maminek s dětmi

středa, pátek - Hernička
čtvrtek - Cvičeníčko, říkanky
10. 3. v 16.30 hod. Beseda o výživě malých dětí s diabetoložkou MUDr. Lucií Sobotkovou
19. 3. ochutnávka a výměna receptů bez
lepku
26. 3. ochutnávka a výměna nejlepších receptů
Krtečkova školička info: tel. 775 219 362

Aktivity pro MAMI@mimi
s Petrou Lustigovou

nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary,
2. patro
MAMI@mimi (0 - 6. měsíc) - 3. 3. v 9.00
hod. Tématické přednášky a aktivity pro
nejmenší. Další termíny se uzpůsobí potřebám přihlášených MAMI@mimi
MAMI@nemluvňátka (od 8. do 24. měsíce) - každé pondělí v 9.30 hod. Hrajeme si
s říkankou, komunikační prostředky s nejmenšími. H. Hajnová
MAMI@pidilidi@svišti (2 - 6 let) - každý
čtvrtek v 16.15 hod. Společné hýbánky pro
rodiče a děti. Tělocvična ZŠ Masarykova
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou středu od 17 hod.
Předporodní kurz - 6. 3. část A v 15.30
hod., 7. 3. část B v 9.30 hod., 14. 3. část C
od 9.30 hod.
Aktuální informace na tel. 724 415 809
nebo www.balancplus.cz

Nabídka i pro laiky

Schůzky Klubu filatelistů
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici (vchod z nádvoří).
Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce
získat informace o hodnotě svých sbírek
známek, popřípadě pohlednic a podobných sběratelských předmětů.

27. 3. – 28. 6.
Galerie Hasičský dům
GALINA Fleischmannová Obrazy
vernisáž výstavy v pátek 27. 3. v 17 hod.
Galerie je otevřena v březnu a dubnu pátek,
sobota a neděle 10 - 12, 13 -16 hod., v květnu
a v červnu úterý – neděle 10 - 12, 13 - 17 hod.

TL 3/2015 - 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

27. – 29. 3.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.

Uzávěrka příštího čísla
18. března
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Byl masopust

Foto: Ilona Jeníčková
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