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Hokej: Druhé místo v Krajské soutěži Vysočiny

3. zasedání zastupitelstva města

Telč vzdorovala Brnu

Blaník na sokolovně
se dočká obnovy

Tři utkání si vyžádalo určení vítěze Krajské soutěže Vysočiny v ledním hokeji.
Ve vyrovnané sérii nejprve telčští hokejisté zvítězili 9. března na zimním stadionu
v Pelhřimově nad Lokomotivou Brno 4:3
(0:0, 2:3, 2:0). Branky Telče dali Milan Sokolík, Vojtěch Kret, Zdeněk Kubát a Tomáš
Šalanda. Napínavý zápas, ve kterém Brno hrálo v poslední minutě přesilovku šesti proti čtyřem, sledovalo 80 spokojených
diváků, kteří do Pelhřimova přijeli převážně z Telče a okolí. Ve druhém finálovém
utkání 15. března v Brně zvítězil domácí

tým, v jehož sestavě jsou hráči s ligovými
zkušenostmi, 3:0. O vítězi krajské soutěže
tak rozhodovalo třetí utkání, které se podle
pravidel soutěže hrálo opět na brněnském
ledě. V sobotu 21. března v něm tým SK
Telč, který již delší dobu nemá možnost
trénovat na domácím ledě, prohrál 10:3.
V soutěži tak skončil na druhém místě. Přes
tuto porážku hodnotí předseda oddílu František Čermák účast v náročné soutěži velmi
pozitivně jak po sportovní stránce, tak také
z pohledu návštěvnosti domácích utkání.
Podle http://olh-sk-telc.webnode.cz/

Úspěšný tým hokejistů SK Telč. Spodní řada zleva: Zdeněk Kubát, David Smejkal, Pavel
Smejkal – trenér, Adam Havlík, Milan Sokolík, Michal Kiessling, Pavel Podolský – trenér,
Petr Novák, Zbyněk Koreš. Prostřední řada zleva: Martin Švec, Jakub Prášek, Vojtěch
Kret, Vojtěch Jančo, David Šebesta, Jaroslav Šalanda, Jaroslav Šťastný, Tomáš Havlík.
Horní řada zleva: Jiří Havlík, Pavel Prokeš, Tomáš Šalanda, Zdeněk Tůma, Rostislav Taras, Jiří Kotrba, Pavel Prokop, František Čermák – vedoucí mužstva

Setkání mládeže telčského děkanátu

27. dubna od 9 hodin v areálu premonstrátského kláštera v Nové Říši
Více: pavlicek@biskupstvi.cz; 720 612 426

Jednání zastupitelstva v pondělí 2. března v Konírně zámku řídil místostarosta
Pavel Komín. Starosta Roman Fabeš patřil tentokrát z naléhavých rodinných důvodů k omluveným (Pavel Dvořák, Petr
Podsedník, Stanislav Máca). Větší diskuzi na jednání vyvolal bod, ve kterém zastupitelé měli schválit příspěvek města
na restaurování sgrafita Blaník na sokolovně. Nutnost opravy nikdo nezpochybnil, ale to, že jednání nebyl přítomen zástupce vlastníka sokolovny, Sokola Telč,
zastupitelé F. Čermák, B. Norek a J. Pykal, kritizovali. A tak vysvětloval financování nákladného restaurování díla
akad. malíře Antonína V. Slavíčka vedoucí odboru rozvoje Vladimír Švec. Po rozpravě všichni přítomní zastupitelé příspěvek ve výši 35 tis. Kč, který je v tomto
případě povinnou spoluúčastí města
v dotačním programu Kraje Vysočina
na obnovu památek, schválili. V obsáhlém bloku majetkových podání neschválili zastupitelé zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 7597, 7150/3 a částí
pozemků p.č. 469/14, 7389/4 a 469/4
v k.ú. Telč. V souladu s výsledkem voleb v místní části Studnice pak zastupitelé rozhodli o zřízení osadního výboru
ve Studnicích ve složení Roman Neuwirt
(předseda), Jan Staněk, Miroslav Mařík,
František Krejčí, Vít Tetour (členové).
V bohaté rozpravě místostarosta a vedoucí odboru vnitřních věcí Jana Matoušková mj. informovali, že město připravuje nařízení o zákazu podomního prodeje
na jeho území.
Oficiální zápis z jednání zastupitelstva najdete na http://www.telc.eu/
/z/

Z jednání rady města
8. schůze - 23. února
--RM schválila vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací a jejich odpisové plány.
--RM schválila bezúplatné užití znaku
města Telče v autorské bibliofilní sbírce
poezie s názvem Sluníčko nad Javořicí.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
s Krajem Vysočina, jejímž předmětem je
zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny.
--RM vzala na vědomí závěrečné zprávy
o realizaci projektů za rok 2014 - nízkoprahové zařízení Zastávka Telč a Charitní pečovatelská služba Telč od Oblastní
charity Jihlava.
--RM vzala na vědomí přehled pohledávek
k 31. 12. 2014.

9. schůze - 9. března
--RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Národním památkovým ústavem
Praha při vydání publikace Průvodce architekturou Telče.
--RM schválila nařízení č. 1/2015 „O zákazu podomního a pochůzkového prodeje“.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor kotelen vč. technologie v objektech radnice (č.p. 10) a ZUŠ (č.p. 71)
za účelem zajištění dodávky tepla pro čp.
10, 70 a 71.
--RM schválila podání žádostí o dotace do programu Fondu Vysočiny „Naše
školka 2015“ a do Operačního programu
Životní prostředí.
--RM schválila uzavření smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek
na nákup elektřiny a zemního plynu mezi Městem Telč a Mikroregionem Telčsko
a smlouvy stejného obsahu s příspěvkovými organizacemi města Telče.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.č. 2785/1, 2785/4,
2785/5, 2898/64, 2910/2, 3029/7, 3792/6,
4167/2, 7125/1, 7125/3, 7126/1 v k.ú.
Telč.
--RM schválila podání žádosti o přezkoumání hospodaření města Telče za rok
2015 Krajským úřadem Kraje Vysočina.

• Konzultační den rady města
středa 8. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ

• Všechna usnesení RM v úplném znění
naleznete na www.telc.eu/mesto
v záložce samospráva.
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Město Telč
Nařízení č. 1/2015
„O zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města Telče“
Rada Města Telče se usnesla vydat podle
§ 11 a § 102 odst. 2) písm. d) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
a na základě zmocnění dle § 18 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění toto nařízení.
Článek 1
Základní pojmy
1. Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno
zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení nebo v částech nemovitostí určených
k bydlení.
2. Pochůzkový prodej – nabídka, prodej
zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení
nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel
zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem
z okruhu osob na veřejném prostranství.

Článek 2
Zakázané formy prodeje
Na celém území města Telče je zakázán:
a) podomní prodej
b) pochůzkový prodej s výjimkou akcí povolených radou města.
Článek 3
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověření zaměstnanci Městského úřadu Telč - pracovníci dozoru veřejného pořádku a obecního živnostenského úřadu.
1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická
osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního předpisu uložena pokuta.
1. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního předpisu uložena pokuta.
Článek 4
Schvalovací doložka a účinnost
Toto nařízení bylo schváleno na 9. schůzi rady města konané dne 9.3.2015 usnesením č.
UR 95-3/9/2015 a nabývá účinnosti dnem 1.
dubna 2015.
Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče
Pavel Komín, místostarosta města Telče

Komise rady města
Přinášíme úplné složení komisí rady města,
které rada schválila 26. ledna.
Komise pro dopravu
Mgr. Jiří Liška (předseda), Ing. Pavel
Chromý (tajemník), František Doležal, Miroslav Nosek, Bc. Miloš Novák, Martin Páral, Ladislav Šoulák, Petr Vařbuchta, Bc. Jaromír Železný
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Radek Doležal (předseda), Věra Peichlová
(tajemník), Alena Bláhová, Ing. Jan Ferda,
Ing. Bohumír Krejčí, Eva Pavlíková, Jarmila
Šmikmátorová, Pavel Trojan, Aleš Wimmer
Komise pro sociální věci, zaměstnanost
a podnikání
Stanislav Vyvadil (předseda), Mgr. Vít
Drexler, Michal Srp, DiS (tajemníci),
MUDr. Ludmila Brzková, Ivan Doskočil, Mgr. Hana Hajnová, Jaroslav Novák,
Ing. František Neužil, Josef Muranský

Komise pro regeneraci MPR A MPZ,
správu památky UNESCO, stavební
a územního rozvoje
PhDr. Martina Veselá (předseda), Mgr. Jiří Křenek, Ing. arch. Ivana Krejčová, Švec
Vladimír, DiS., (tajemníci), Bedřich Burian,
Ing. Pavel Hudínek, Luboš Jirků, Ing. Radek Kříž, Josef Muranský, Ing. Jiří Pykal
Komise pro sport a volný čas
Jaroslav Švec (předseda), Ing. Ilona Jeníčková (tajemník), Zdeněk Cambálek, Jiří Havlík, David Kovář, Jana Křížová,
Ing. Milan Maleček, Ida Mitisková
Komise pro životní prostředí
Pavel Dvořák (předseda), Ing. Vladimír
Procházka (tajemník), Ing. Irena Anderlová,
Daniel Janek, Miroslav Kouba, RNDr. Pavel Macků, Vladislav Veselý
Zdroj: https://www.telc.eu/

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
zve všechny zájemce na

dny otevřených dveří všech stanic v kraji 7. až 9. května
Vždy od 8:00 do 17:00 hodin
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Radosti a starosti telčského starosty
Zachráníme v Telči Katastrální
úřad?

A je to tady zase. Tentokrát nejde o Finanční úřad nebo poštu, ale o Katastrální úřad.
Stále se opakující snaha státu rušit v obcích
a malých městech síť těchto institucí a přesunovat je zpět do bývalých okresních měst.
I argumentace je pořád stejná - stát uspoří a zefektivní práci úřadu. A většinu věcí
si přece člověk může vyřídit přes internet
a nepotřebuje k tomu jednání s úředníkem.
Je tohle pro vás přijatelné? Pro mě tedy
ne. A argumentace je jednoduchá. Že stát

registry ukazují, že se to hned tak nezlepší. Navíc do řady žádostí a úředních spisů
musíte předložit doklad s razítkem Katastrálního úřadu. A ten elektronicky nevyřídíme a opět budeme muset sednout do auta.
Jak píšu na začátku, je to pořád dokola.
Není to totiž poprvé, kdy se měl telčský
katastrál rušit. Ale vždy se nám ho podařilo v Telči jednáními udržet. I díky pomoci
senátorů Jehličky a Vystrčila.
Také nyní jsme již absolvovali jednání s panem předsedou ČÚZAK a krajským ředitelem KÚ, pan místostarosta

zmizí. Ale bohužel za rohem obtěžují znovu. V poslední době jsme dostali řadu upozornění na rostoucí neodbytnost a i agresivitu těchto prodejců. A rada města se
na základě vašich podnětů rozhodla celou
věc řešit vydáním Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. V praxi to
tedy znamená, že kromě charitativních sbírek nesmí nikdo chodit po městě a nabízet
jakékoliv zboží. Výjimku z těchto pravidel
může udělit pouze rada města.
Pokud by vás i přes toto nařízení někdo
obtěžoval a nabízel nějaké zboží či služby,
neváhejte se obrátit na policii anebo pracovníky městského úřadu. Těm, kteří toto
nařízení poruší, může být totiž udělena pokuta až do výše 200 tisíc korun.

Bude letos jaro?

NELA JE PRVNÍ. 18. března přijali na radnici starosta Roman Fabeš a místostarosta
Pavel Komín první miminko letošního roku. Nelu Krátkou s rodiči.
Foto: Ilona Jeníčková
uspoří? Narovinu, ta úspora je v řádech desetitisíců korun. A není to úspora, ale přesunutí nákladů na obyvatele. Když nic jiného, tak budeme muset sednout do auta
a jet o 30 kilometrů dál. A to nepočítám
čas, který na velkém úřadě ve frontě strávíme. A když nám bude náhodou chybět nějaká maličkost, pojedeme tam podruhé…
Že se činnost úřadu zefektivní? Pracoviště Katastrálního úřadu v Telči je obsazeno
nejenom odborníky, ale i lidmi, kteří jsou
ochotni poradit a hledat řešení problému.
Důležitá je v tom i znalost místních katastrů. A dle vykazovaných výkonů se telčský katastr rozhodně nemá za co stydět a je
srovnatelný s podstatně většími úřady.
A že dnes lze téměř vše vyřídit elektronicky? Ani to není pravda. Je to možná zbožné přání centrálních úřadů, ale realita je
úplně někde jinde. A zkušenosti s různými
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jednal i s panem ministrem zemědělství,
pod jehož resort katastrály spadají. Bohužel ale zatím ne s pozitivním výsledkem.
Ale nevzdáváme se a hledáme další cesty
jak úřad v Telči udržet. Pomoc nám slíbil
i Svaz měst a obcí ČR. A pokud to bude
nutné, sáhneme i k petici. Chci vás ujistit,
že pro udržení Katastrálního úřadu v Telči
uděláme maximum.

„Šmejdi“ by měli z města zmizet

Záměrně jsem použil označení organizátorů různých pochybných prodejních akcí i pro ty, kteří chodí po městě a nabízí
mnohdy pochybné služby či zboží. A není
náhodou, že se zaměřují zejména na starší a osamělé lidi, kteří jim nejsou schopni
odporovat. Všichni s nimi máme určitě své
zkušenosti a taky víme, že stačí, abychom
je požádali o kopii smlouvy či si je chtěli vyfotit nebo nahrát a v tu chvíli někam

Možná divná otázka. Ale v posledních letech to spíš vypadalo, že toto roční období úplně zmizí. Vždyť ze zimních kabátů
jsme šli hned do triček. Jara by ale byla škoda a příroda si ho určitě nedá vzít.
A chybělo by i ve městě. Koho by vítal
Podjavořičan a k čemu by dělali výstavu
zahrádkáři či klub důchodců? A nejkrásnější jarní svátky, Velikonoce, by nám určitě také chyběly. A chyběl by i jarní úklid.
I když byla letos zima mírná, je stejně co
zametat, stříhat či sbírat. A určitě všichni
chceme, aby náš dům, zahrada, ale i naše
ulice i celé město vypadalo pěkně. Pracovníci Služeb Telč již s úklidem začali a jsem
moc rád, že ruku k dílu přiložila i řada
z vás. Moc bych vám za to chtěl poděkovat. Bohužel ale máme ve městě i ty, kteří tuhle společnou práci kazí. Třeba stáním
aut na chodnících nebo v zelených pásech.
Nebo ničením mobiliáře či lámáním větví
stromů. Narovinu, moc nevím, co s nimi.
Nepomáhají domluvy, upozornění ani pokuty. A zveřejnit jejich jména či fotky neumožňuje zákon na ochranu osobních údajů. A tak mi nezbývá, než je požádat, aby
se nad svým chováním zamysleli a neničili
práci druhých.
Roman Fabeš

Děti pomáhají dětem
Benefiční koncert
pod záštitou starosty města
Romana Fabeše
v kostele Matky Boží na Starém Městě

3. května v 15 hodin.

Výtěžek z koncertu bude věnován občanskému sdružení Srdíčkáři.
www.srdickari.cz
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Neveselý rok policistů
Vloni prověřovali policisté na Telčsku 177
trestných činů. Objasnili jich téměř šedesát
procent (59,89 %.). Z toho bylo 101 majetkových, 16 násilných, 11 hospodářských
a 49 ostatních trestných činů. V oblasti násilné kriminality řešili policisté 6 ublížení na zdraví, 4 nebezpečná vyhrožování,
2 vydírání, 2 porušování domovní svobody a dále po jednom případu trestné činy
týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící
ve společném obydlí. Z šestnácti násilných
trestných činů se policistům do současné doby podařilo objasnit třináct. Ze 101
majetkových trestných činů bylo např. 53
krádeží vloupáním. Zde policisté objasnili
více než polovinu případů. Mezi 30 krádežemi prostými figurují v policejní statistice i tři ukradená vozidla. Dvě z nich byly
úspěšně vyřešeny. Mezi zbývající trestnou činností je varovných 12 trestných činů spáchaných na úseku drog a pod vlivem
návykové látky, stejně tak jako 11 případů
neplnění vyživovací povinnosti. Trestně
stíháno bylo v našem „poklidném“ regionu
82 osob. Ve více než polovině případů (47)
se jednalo o recidivisty. Do křížku se zákonem se dostalo také 7 žen a 3 osoby mladší
osmnácti let. „U 22 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se
jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu,“ konstatoval ve své zprávě na závěr vedoucí Obvodního oddělení PČR Telč npor.
Luboš Pavlík.
Podle TZ
Nepřehlédněte!
Nové mailové spojení
na Obvodní oddělení PČR Telč:

krpkvy.oop.telc@pcr.cz

Nezaměstnanost
v únoru
ČR 7,5% (leden 7,7%)
Kraj Vysočina 7,5 % (leden 7,6%)
Správní obvod Telče 10,0% (leden 10,2%)
Telč 10,3% (prosinec 10,3%)
Obce pod 5% hranicí:
Jindřichovice, Urbanov, Zvolenovice
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Hostětice, Lhotka, Mrákotín, Olší, Vanov,
Vanůvek, Volevčice
Zdroj: Statistiky ÚP

Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR Telč
Slavatovská 98, Telč - Štěpnice

str. 4

Policie ČR Telč informuje
Dopadli povedený čtyřlístek

Policistům se podařilo dopadnout tři muže
a ženu, kteří se dopouštěli trestné činnosti
na Telčsku, Třešťsku a Pelhřimovsku. Navíc jeden z nich distribuoval pervitin a přechovával předměty určené k výrobě drog.
Jeden z obviněných putoval přímo do věznice, zbývající tři jsou stíháni na svobodě.
Jejich cílem se staly rekreační chaty, objekty méně využívané k bydlení a garáž.
Při sérii krádeží způsobili škodu za téměř
300 tisíc korun! Policejní komisař zahájil trestní stíhání mužů ve věku pětatřicet,
osmadvacet a šestadvacet let a osmadvacetileté ženy, kteří mají na svědomí mimo
jiné dvě vloupání ve Vanově, jedno v Řídelově a v katastrech Růžené a Mrákotína. Odcizené věci se pachatelé snažili zpeněžit v zastavárnách a výkupnách nebo
je prodávali dalším osobám. Část odcizených věcí se kriminalistům podařilo zajistit a převezmou si je zpět jejich majitelé.
Za trestnou činnost hrozí obviněným trest
odnětí svobody až na pět let.

Objasnili vloupání
v Bohuslavicích

Policisté objasnili vloupání do chalupy, ke kterému došlo vloni v květnu
v Bohuslavicích. Jednačtyřicetiletý muž
z Havlíčkobrodska s o deset let mladším
komplicem poškodili jak její vybavení, tak
z ní odcizili různé starožitnosti a cennosti: hodiny, nářadí, vybavení kuchyně a další věci. Krádeží způsobili pachatelé škodu
přes šedesát tisíc korun.

V Kostelnomyslovské řídil
alkohol

Řidiče pod vlivem alkoholu odhalili policisté ve středu 3. března v Kostelnomyslovské ulici. Devatenáctiletému muži
naměřili hodnotu 0,7 promile alkoholu.
Policisté mu další jízdu zakázali a na místě
zadrželi řidičský průkaz.

povinné výživy. Muž dluží celkovou částku přes dvaačtyřicet tisíc korun.

Způsobil škodu a ujel

Policisté šetří dopravní nehodu, ke které
došlo ve středu 25. února v Krahulčí před
budovou masokombinátu. Řidič neznámého vozidla jel po silnici od Jindřichova Hradce na Telč. Nedodržel bezpečnou
vzdálenost za před ním jedoucím Fiatem
Ducato, jehož řidič zastavil z důsledku situace vzniklé v silničním provozu. Došlo
ke střetu obou vozidel. Řidič neznámého
vozidla z místa nehody ujel. Ke zranění
osob nedošlo. Na Fiatu vznikla škoda přibližně patnáct tisíc korun. Po řidiči, který
z místa nehody ujel, policisté pátrají.

Poškodil herní automat

Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví devatenáctiletému muži
Telčska, který v polovině prosince v baru ve Svatoanenské ulici poškodil úderem
pěstí skleněný dotykový panel herního automatu. Způsobil škodu za téměř devět tisíc korun. Policisté shromáždili důkazy
a na jejich základě sdělili muži podezření
ze spáchání dvou trestných činů.

Při havárii se řidič zranil

V pondělí 16. února dostal mezi Černíčí
a Telčí řidič Renaultu Megane smyk, přejel
do protisměru a poté havaroval v příkopu.
Řidič se při dopravní nehodě zranil a byl
převezen do jihlavské nemocnice, kde byl
hospitalizován. Na vozidle vznikla škoda
přibližně třicet tisíc korun.

Kdo „udělal“ chatu?

Policisté pátrají po pachateli, který se z 23.
na 24. února vloupal do rekreační chalupy
ve Staré Říši, ze které odcizil motorovou
pilu a sekeru v hodnotě osm tisíc korun.

Na úřad se vydal krást

V neděli 8. března zasahovali policisté
v Telči, kde svůj život ohrožoval osmatřicetiletý muž. Podle šetření zkonzumoval
léky a větší množství alkoholu. Policisté mu naměřili 1,65 promile alkoholu, poskytli nezbytnou pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ho
převezla do jihlavské nemocnice.

V noci z 1. do dopoledne 2. března se zatím neznámý pachatel vloupal do garáže
Obecního úřadu Urbanov. Odcizil přívěsný vozík za osobní automobil značky Agados Handy3, dále dámské trekingové kolo
Leader Fox, křovinořez a příčník střešního nosiče na osobní vozidlo. Způsobil tak
škodu za více než třicet tisíc korun. Policisté po pachateli pátrají.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Na své tři dcery ve věku osm, sedmnáct
a devatenáct let, které žijí na Telčsku,
neplatí výživné čtyřiačtyřicetiletý muž
z Bruntálska. Policejní inspektor mu sdělil
podezření ze spáchání přečinu zanedbání

Obvodní oddělení PČR Telč, Luční 625
telefon:   567 243 633, 974 266 721
krpkvy.oop.telc@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

Opilý ohrožoval svůj život

Neplatí výživné na dcery
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Mistostarosta informuje

Bylo, je a bude v Telči
Městu patří další
rybníky

Služby Telč koupily
„tiskárnu“

To, že Telč je obklopena rybníky, víme
všichni. To, že ty ve městě patří městu, je
určitě dobře. Získat je po roce 1990 do jeho
majetku nebylo vůbec lehké. A nyní se s vámi mohu podělit o další dobrou zprávu. V závěru minulého roku byl městu doručen rozsudek Krajského soudu v Brně ve sporu se
Státním pozemkovým úřadem o určení vlastnického práva k historickému majetku města
Telče v katastrálním území Vanov - k rybníkům Smrk, Vlček a k rybníku Polívkův. Tímto rozsudkem již bylo pravomocně určeno,
že zmíněné rybníky patří jako jeho historický majetek městu, a nikoliv státu, a byl tak
ukončen dlouholetý právní spor. Městu se
tak podařilo získat zmíněné 3 rybníky o celkové výměře cca 11 ha. Stávající uživatel již
je městu předal. Rada rozhodla, že se pronajmou spolu s dalšími rybníky v jeho majetku
(Štěpnický, Ulický a Staroměstský).

Rozsáhlé nemovitosti ve Špitální ulici
(čp. 41) ještě dlouho budeme v Telči říkat
„tiskárna“. Od 15. února celý areál o rozloze 2000 m2 včetně všech objektů patří
díky úspěchu v elektronické dražbě Službám Telč. Ptáte se asi na co? Vzhledem
k tomu, že Služby jsou ve stoprocentním
vlastnictví města, umožní získané pozemky v budoucnu napojení nové obytné zóny mezi Zachariášovou a Příční ulicí jak
na stávající inženýrské sítě, tak také k vybudování přístupové komunikace ze Špitální ulice. Vyřeší se tak problém, který
léta omezoval plnohodnotné využití zmíněné zóny pro bydlení, se kterou počítalo
již několik územních plánů města. Vedle
tohoto „technického“ využití nemovitosti
se v budoucnu jistě dočkáme i prospěšného využití nabytých budov.
Pavel Komín

Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů státní správy ● Kulturní a společenské aktuality ● Místní poplatky a termíny jejich splatnosti v roce 2015 („komunální odpad“
30. června, ze psů 15. května)
www.telc.eu/uredni_deska

Zákaz domovního
a pochůzkového prodeje
Hned několikrát v těchto TL informujeme o zákazu domovního a pochůzkového
prodeje na území Telče, který rada zakázala zvláštním nařízením. K jeho vydání ji
zmocňuje zákon o živnostenském podnikání. O nezbytnosti tohoto kroku na ochranu
občanů se hovořilo na jednání zastupitelstva města 2. března (viz str. 1). Nařízení,
které v úplném znění uveřejňujeme na druhé straně, přijala rada města 9. března a nabude účinnosti 1. dubna. JUDr. Jana Matoušková, vedoucí odboru vnitřních věcí,
která dokument pro radu města připravila,
k tomu pro TL uvedla: „Především jednání a vystupování některých prodejců, zejména vůči seniorům, si vydání zmíněného
předpisu přímo vynutilo. Doporučuji, aby
v bytových domech bylo trvale zveřejněno na domovních vývěskách. Bydlící tak
předejdou zbytečným dohadům s případnými prodejci. Lze si ho stáhnout z webové stránky města, vystřihnout z Telčských
listů nebo ho zájemcům vytisknou pracovnice Informačního střediska na radnici.“

Den senátora

Miloše Vystrčila
úterý 7. dubna od 18 hodin
salónek restaurace
Na Kopečku v Telči

Hasičské zprávy

NA ŠTĚSTÍ NA NEČISTO. 18. února nacvičovali telčští hasiči záchranu topící osoby
ve Štěpnickém rybníku.
Foto: Archiv HZS
TL 4/2015

Hasiči ze stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Telči vyjížděli
od 18. února k deseti událostem. Čtyřikrát
zasahovali u dopravní nehody, v Dačické
ulici při střetu dvou osobních automobilů,
u Sedlatic při střetu osobního automobilu
s nákladním, v ulici Na Posvátné a u Ořechova. Technickou pomoc jednotka prováděla při odstraňování padlého stromu
přes vozovku u Stranné. V Krasonicích
jsme zasahovali u požáru rodinného domu
společně s jednotkou ze stanice Jemnice
a jednotkami SDH z Krasonic, Želetavy,
Nové a Staré Říše. Do Panských Dubenek
vyjely jednotky z Počátek a naše k požáru
bytovky, který se však nepotvrdil. Naštěstí se jednalo pouze o technickou závadu
komína. Na Štěpnickém rybníku jsme 18.
února provedli prověřovací cvičení na záchranu osoby ze zamrzlé hladiny.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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Kolik jsme měli návštěvníků?

Mladí oživují divadlo v Telči

190 tisíc. Co je to za číslo?

Negatyv na jihlavském
divadelním festivalu

Kolik lidí navštíví během roku Telč? Těžká
otázka. Ty, co se zde zastaví jen tak na procházku po náměstí nebo na kávu, nikdo nespočítá. A není jich málo. Ty, jejichž kroky
směřují do obchodů, na úřad či do kostela
mezi návštěvníky-výletníky nepočítáme.
Čísla návštěvnosti jednotlivých objektů
jsou sice přesná, ale... Jistě se mezi příchozími najdou i ti, co navštíví více míst. I tak
jsou čísla, která má za loňský rok k dispozici vedoucí odboru kultury Věra Peichlová, zajímavá. Samozřejmě, že rekordmanem je státní zámek s téměř 100 tisíci
návštěvníky. Přesně jich bylo 99 669. 59
tisíc příchozích do Informačního střediska
je velkou zkouškou pro koberec, který tam
je. Telč z výšky si prohlédlo 18 tisíc ná-

vštěvníků. Nejvíce jich vystoupalo na věž
sv. Jakuba, více než 5000 na rozhlednu
na Oslednicích a pohled z výšky s prohlídkou zajímavých expozic ve věži sv. Ducha
si nenechalo ujít na 3 tisíce návštěvníků.
Podzemí pod náměstím, které se veřejnosti otevřelo až v září, si zatím prohlédlo
1500 příchozích. Sečíst všechna tato čísla
a přidat k tomu návštěvníky muzea, městské galerie a železniční expozice na nádraží je velmi ošidné. Je to to číslo v nadpisu
příspěvku. Na druhou stranu v něm nejsou
započítaní návštěvníci soukromých expozic, jako je Telčský dům na náměstí či Muzeum techniky Na Sádkách. Nebo ti, co
si přijeli poslechnout koncert na náměstí,
do zámku nebo do některého kostela. /z/

V půlce března proběhl v Jihlavě další ročník přehlídky amatérských divadel
JID. Soubor Negatyv, který vznikl už před
bezmála desetiletím na telčském gymnáziu, se festivalu letos zúčastnil s adaptací textu dadaistického básníka Kurta
Schwitterse. Představení se jmenuje jednoduše: Ursonate. „Diváky si herci získali hned v prvních sekundách: demonstrativní odnesení židlí ze scény mělo úspěch
a vzbudilo v nás otázky, zda se vůbec ještě
vrátí. Herci i židle. Prostým gestem zvýraznili dadaistickou podstatu své hry. Bylo to nečekané. Bylo to nelogické. Bylo
to destruktivní,“ napsala Jana Karpíšková
ve festivalovém zpravodaji. Vstřícná byla
i porota. V debatě po představení vyzdvihla úspornost a přesnost nápadů a čistotu celého tvaru, přidala i několik dobrých rad,
jak představení ještě vybrousit. Při vyhlášení výsledků ocenila Negatyv doporučením k postupu na celostátní přehlídku
experimentujících divadel v Písku. I telčský divák se na Ursonátu samozřejmě
může těšit: sledujte www.facebook.com/
ds.negatyv a včas se dozvíte vše potřebné.
Ondřej Horník

Žáci a studenti píší TL

Moje babička

Foto: Ilona Jeníčková

BEZOBAV Dyjice

Výzva

V Dyjici Tvrdý Havelka

Muzejní spolek připomene
konec války výstavou

Duo TVRDÝ/HAVELKA přiveze do Dyjice svůj dočasný projekt U NÁS V GARÁŽI - remaky skladeb punku, undergroundu
a nové vlny. Uslyšíte písně Půlnoci, Garáže, Psích Vojáků a dalších kapel let minulých v nových souvislostech. BEZOBAV
Dyjice Kulturní domek. Začátek ve 20 hodin. Děti vstup zdarma.

Bezobav Dyjice
je na Facebooku!
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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

Když jsem byl malý, byla moje babička
velmi smutná. Pořád jen seděla na židli
v kuchyni. Její manžel, můj děda, byl pořád v práci, díval se na televizi nebo spal,
takže si spolu téměř nepovídali. Ona by bývala šťastná, ale umřely jí tři děti a zbyl jí
jen můj taťka. Ale ten je taky pořád v práci. A tak jsem začal chodit za babičkou já
a snažil se ji rozveselit. Povídali jsme si,
společně jsme pekli, nejvíce buchty a vánoční cukroví. Také jsme hráli deskové
hry, např. „Člověče, nezlob se“. Jindy jsme
luštili křížovky. Rád jsem s babičkou chodil i na zahradu. Nejvíc mě bavilo na podzim hrabat lupení. Babičku jsem měl moc
rád a myslím, že i ona mě, protože mi často
říkala, že jsem její štěstí. Nevykonal jsem
žádný hrdinský čin, ale tím, že jsem s babičkou trávil hodně času, jsem jí přinesl radost do života.
Michal Veleba, VII.B, ZŠ Hradecká
Soutěžní příspěvek pro projekt Dětský čin
roku v kategorii POMOC STARŠÍM LIDEM. Více v TL 1/2015 na str. 7.
TL 4/2015

S Václavem Kadlecem

Misijní cesta do Tanzanie
Svět se výrazně zmenšil. Výlet do Londýna
či Paříže je snazší než nedělní cesta autobusem z Telče do Počátek. Podobně je to s dovolenou. Přesto jsou místa, která i v dnešní
době mají stále punc exotiky. Na dovolenou či za prací do Tanzanie zatím nelétáme.
A upřímně: Skoro každému chvíli trvá, než
si ji na mapě Afriky správně umístí. V minulých TL proto zaujala pozvánka na besedu
s účastníkem expedice do této země na východním pobřeží střední Afriky, Václavem
Kadlecem. Navíc, když zasvěcení vědí, že
žije ve Stranné. Ochotně vyhověl žádosti
o rozhovor pro TL.

čtyřčlenná skupina s hlavním cílem pomoci
zde při stavbě životně důležitého vodovodu
a také prohlédnout a opravit dříve darované
traktory. A to byl můj úkol.
V pozvánce na besedu se objevilo: „Expedice Tanzanie aneb Misie v dnešní době“.
Jednalo se tedy o expedici, nebo o misii?
Misionáře si zatím stále představujeme jako řeholníka, který se vydává do neznámých
zemí, aby zde šířil křesťanství a přinesl sem
osvětu. Tak to dnes již většinou není. I v zemích pro nás „na konci světa“ dnes jezdí
automobily, „domorodci“ mají mobilní telefony a sledují televizi. To je právě případ

Václav Kadlec (na snímku) se přesvědčil, že opravit traktor v podmínkách vnitrozemské
Tanzanie není vůbec snadné. Podařilo se, dokumentuje snímek dole vlevo. Foto: Archiv V. K.
Jak se člověk stane členem expedice?
Docela jednoduše. Musí něco umět (třeba
opravit starý traktor) a mít chuť své zkušenosti předat a nezištně pomoci.
To musíte čtenářům blíže vysvětlit.
To je na delší povídání, ale zkusím to. Ten
příběh začal před několika lety v Římě, kde
se v kněžském semináři seznámil český student z Křižanova se spolužákem z Tanzanie
a stali se přáteli. Za čas se ten první, Jan Kotík, stal farářem římskokatolické farnosti sv.
Vavřince v Brně Řečkovicích a jeho spolužák otcem Norbertem v Mpanze v jižní Tanzanii. Jejich přátelství ale trvá stále. Myšlenky P. Kotíka, aktivně pomáhat chudým
a potřebným v zemi jeho přítele, padly v brněnské farnosti na úrodnou půdu. A tak se
zrodila akce Traktory pro Tanzanii. Nezůstalo jen u předání tří traktorů, ale spolupráce a pomoc českých farností stále pokračuje. Letos v lednu se do Mpangy vydala další
TL 4/2015

Tanzanie. Na rozdíl od nás je zde ale nepředstavitelný nepoměr úrovně života prostých
lidí ve městech a ve vnitrozemí. A ti potřebují nejen hmotnou pomoc, ale ještě více předání zkušeností a projevy přátelství. Takže
asi přesný výraz pro naši cestu je misijní expedice.
Její hlavní myšlenka?
Vyjádřil bych ji asi takto: Když do těchto zemí nepůjdeme s kladnými příklady, tak o to
rychleji se tam dostanou ty špatné.
Vrátím se k Vaší roli „opraváře“ traktorů.
O jaké stroje se jedná?
Měl jsem za úkol prohlédnout a opravit dva
dříve darované Zetory 50 Super. Díky jednoduchosti a spolehlivosti to jsou stále skvělí
pomocníci tamních zemědělců.
Podařilo se?
Ano. Musel jsem ale hodně improvizovat.
Čtenáře TL asi překvapí, že Tanzanie má
šest kulturních a přírodních památek za-

psaných na Seznamu UNESCO. Navštívili jste některou?
Cestování za památkami nebylo cílem naší
cesty. Na zpáteční cestě jsme ale projeli částí
národního parku Serengeti a krátce navštívili ostrov Zanzibar. Obě místa jsou chráněna
UNESCEM. A přes velmi krátké seznámení
si myslím, že oprávněně.
Nemohu vynechat. Jak jste do Mpangy
cestovali?
Letecky z Vídně do Istanbulu a poté s tureckými aeroliniemi do Dar es Salaamu. To byla ta rychlá a snadná etapa. Poté zapůjčenou
terénní Toyotou asi 500 km po prašné silnici,
která postupně přecházela v obtížně průjezdnou cestu.
Cestování tureckými aeroliniemi mě překvapilo.
To asi kdekoho. Když si ale uvědomíte, že
jedna třetina z 36 mil. obyvatel Tanzanie jsou
muslimové, tak máte logické vysvětlení.
Evropské téma současnosti: soužití křesťanů a muslimů. Je zde tedy také aktuální?
Ke křesťanství se hlásí asi další jedna třetina
obyvatel země. Jsou hluboce věřící. Podle toho, co jsme viděli a slyšeli, se obě společenství vzájemně respektují. Přál bych si, aby to
tak bylo i nadále. I z tohoto důvodu je zde
naše pomoc a dobré příklady velmi důležité.
Vzkaz čtenářům TL. Jak mohou pomoci...
Vzhledem ke vzdálenostem a nákladům
na přepravu zůstane finanční pomoc při různých sbírkách asi dlouho na prvním místě.
Ale sám jsem se přesvědčil, že známá akce
Kola pro Afriku byla pro místní velkou pomocí. Podnětů na konkrétní pomoc máme
po setkání s místním panem biskupem v Dar
es Salaamu hned několik. Slíbili jsme mu, že
o starostech s provozem zdejších sirotčinců
a třeba s učňovským střediskem budeme doma informovat. Ono to není zas tak náročné,
jak se na první pohled zdá. Když vidím, co
dokáže nadšení jednoho člověka, P. Jana Kotíka, proč by se nemohli najít další, kdo chtějí a mohou pomoci. Je to ale spíš pro nějakou
organizaci, firmu nebo obec.
Václav Kadlec je původním povoláním strojař, stejně jako jeho předci z Mrákotína. Žije ve Stranné, kde vede rodinnou farmu. Ta
je čtenářům více známá jako Liškova farma.
Tanzanie leží na východním pobřeží střední Afriky. Vznikla sloučením dvou původně
nezávislých států Tanganiky a Zanzibaru.
Má rozlohu 945 090 km² a asi 37 mil. obyvatel. (Pro srovnání: Česko 78 866 km²;
10,5 mil. obyvatel). Na jejím území leží
nevyšší hora Afriky Kilimandžáro (Kibo)
5 895 m n. m. /z/
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ZŠ Masarykova

17. a 19. dubna

Vaříš, vařím, vaříme

ZŠ Hradecká
v České televizi

V únoru se na Základní škole v Masarykově ulici opět uskutečnila celodenní soutěž
ve vaření „Školní prostřeno“. Před děvčaty
z 9. ročníků stál těžký úkol. Za tři hodiny
měla uvařit za 300 Kč tříchodové menu. Porota, která se sešla ze zástupců radnice, rady žáků a třídních učitelů dívek, hodnotila
nejen samotná jídla, krásně prostřené stoly,
ale i preciznost servírování pokrmů. Šance

na vítězství byly vyrovnané. Zvítězit může ale jen jeden. Porota po dlouhé debatě
vybrala děvčata z 9.B: Alenu Nekolovou,
Markétu Mácovou a Sabinu Šťastnou.
V mých očích ale vyhrály všechny.
Vítězné menu:
Předkrm: Bochánky z listového těsta
Hlavní chod: Kuřecí plátek s bramboráčky
Dezert: Cheesecake

Sabina Šťastná a Alena Nekolová ve školní kuchyňce připravují vítězné menu.

Text a foto Ing. Lenka Božková

9. března se skupina žáků ze Základní školy Hradecká, vedená Martinem
Nechvátalem ze sedmého ročníku ZŠ
praktické, pokusila o vstup do LIGY
výjimečných mozků. Zúčastnili se vědomostně dovednostní soutěže U6 – úžasný
svět techniky. Natáčení pořadu proběhlo
ve Světě techniky, poměrně mladém výstavním komplexu v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Přihláška do soutěže
a výběr členů družstva byl plně v režii dětí, škola jim poskytla pouze pedagogický
dozor, příspěvek na dopravu a silnou morální podporu. Protože se natáčelo od rána do večera, zajistila nám Česká televize i ubytování, takže jsme si mohli užít
nádherný poznávací výlet. Na vlastní kůži jsme zažili, co obnáší výroba půlhodinového televizního pořadu, jakým způsobem se natáčí jednotlivé scény a kolik
lidí se na tom podílí (je jich asi padesát).
Reprezentovalo nás celkem šest žáků: ze
šestých tříd Nikola Dvořáková, jako náhradnice Anna Marie Hrůzová, ze sedmé třídy ZŠP Martin Nechvátal a Stanislav Tajčovský a z osmé třídy ZŠP
Lukáš Košťál a Martin Souček. Našimi
soupeři byli žáci Základní školy Klimkovice, se kterými jsme se v průběhu natáčení spřátelili, takže celý souboj se odehrál v příjemné a sportovní atmosféře.
Každý díl soutěže je zpravidla zaměřen
na konkrétní problematiku v oborech fyziky, chemie, biologie a historie, přičemž
soutěžící do první klapky netuší, jakému
tématu se budou věnovat. Můžeme prozradit, že jsme byli prověřeni v oblastech
lodní dopravy a námořních objevů, pokud
však chcete vědět, jak soutěž, plná napínavých okamžiků a dramatických zvratů, probíhala a zda v ní naše mozky uspěly, nenechte si ujít program Déčka České
televize v pátek 17. dubna v 15:30 nebo v neděli 19. dubna ve 12:00. Pořad
bude po odvysílání dostupný i online
na http://decko.ceskatelevize.cz/u6. Pokud si chcete udělat představu o zákulisí
natáčení a naší dlouhé cesty do Ostravy,
můžete navštívit fotogalerii na stránkách
školy www.zshradeckatelc.cz.
Mgr. Jiří Kaman
Sledujte:

Žáci ZŠ Hradecká v ČT :D
Telčský tým při nácviku „bojového“ pokřiku pro televizní kamery.
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Foto: autor

pátek 17. dubna v 15:30
neděle 19. dubna ve 12:00
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Zámecký park se léčí
Na začátku dubna, kdy vyjde toto číslo TL,
bude s velkou pravděpodobností již zámecký park otevřený veřejnosti, prozradil
v následujícím rozhovoru, který věnujeme
jeho rozsáhlé revitalizaci, kastelán Bohumil Norek. „Samozřejmě za předpokladu
pěkného, a hlavně suchého počasí. Jinak
se ani letos nevyhneme obvyklé jarní uzavírce nutné pro vyschnutí pískových cest,“
dodal. K probíhající revitalizaci parku,
která je středem pozornosti telčské veřejnosti, pak uvedl: „Určitě se nespletu, když
řeknu, že tak velký a hlavně potřebný zásah neprodělal park nejméně 70 roků. Pokud se zde dříve nějaké prováděly, tak to
byly drobné prořezávky, popřípadě likvidace kalamit.“ V rámci revitalizace bylo
pokáceno 116 stromů, odstraněny náletové
dřeviny a prořezány keřové porosty. Nově
bude vysazeno 260 stromů a více než 800
keřů. Celkové náklady na náročnou operaci si vyžádají částku cca 2,2 mil. Kč. Větší

část, téměř 1,7 mil. Kč, je hrazena z dotace
Ministerstva životního prostředí.
Bohumil Norek také slyšel a četl některé
kritické názory na rozsah kácení. Hodnotí je jako pohled laiků „přes plot“. „Každý zásah jednotlivě posuzovali odborníci, pracuje se podle schváleného projektu,
který prošel náročným připomínkovým řízením. Kácí se jak přestárlé stromy, tak ty
zdánlivě zdravé, napadené dřevokaznými
houbami. Nezanedbatelnou roli hraje také bezpečnost návštěvníků,“ tvrdí kastelán
a slibuje, „jak to bude z provozních důvodů možné, park otevřeme i dříve. Vím, jak
je důležitý pro pěší pohyb místních.“ Zámecký park je nedílnou součástí národní
kulturní památky, kterou telčský zámek je.
Jeho počátky sahají do 16. století. Do roku 1945 byl nepřístupný. Je vyhledávaným
cílem turistů, pro domácí je léta oddychovou zónou a jeho cestičky důležitou komunikační sítí pro pěší.
/z/

Vaří celé Česko. I TL
Pořady o vaření televizních stanic lámou
rekordy sledovanosti. Nejprodávanější knihou v Česku se vloni stala televizní kuchařka... Nepřekvapilo proto, že v cyklu přednášek telčských památkářů měla rekordní
účast ta o jídle a pití ve středověku. A tak
budou vařit i Telčské listy. Díky autoru zmíněné přednášky Pavlu Macků, archeologovi NPÚ Telč, který pro čtenářky, ale i čtenáře TL vybírá recepty našich předků.
Prožíváme postní dobu před nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, Velikonocemi. Jako postní jídlo je odjakživa vnímána ryba,
v našem receptu z přelomu 14. a 15. století
ve kvalitnější úpravě. Vzhledem k tomu, že
jako postní nápoj považovali někteří i víno
(sv. Anežka), můžete si k němu dát i sklenku
své oblíbené odrůdy vhodné k rybám.

Losos na rozmarýnu s houbami

Budete potřebovat: Filety lososa; sůl, pepř, rozmarýn, kmín, máslo, cibuli a houby.
Vykostěného lososa potřeme směsí soli, rozmarýnu a pepře (poměr dle chuti strávníka)
a vyskládáme na něj plátky másla. Vše dáme
do mělkého pekáče vyloženého máslovými
plátky posypanými rozmarýnem. Pekáč zakryjeme a pečeme na středním ohni necelou hodinu. Maso bude sušší, ale výrazně
rozmarýnové. Jako přílohu můžeme použít
houby podušené na jemně nakrájené cibulce
dochucené kmínem (nesolíme). Na zakousnutí doporučuji čerstvý kváskový chléb.
Pozn. redakce: Na území Česka byl losos
obecný dočasně vyhuben vlivem přehrazování řek a znečištění. Původně se vyskytoval
v říční síti, která pokrývala přibližně Labe,
Ohři, Orlici, Otavu a Vltavu. Byl tak dostupnou rybou pro naše předky. Od roku 2008
probíhá projekt Návrat lososů pod patronací
Správy Národního parku České Švýcarsko.

Meteorologové slavili. S návštěvníky
Světový meteorologický den 23. března jsme
si v Telči připomněli v předstihu. V sobotu
21. března tradičním Dnem otevřených dveří
na Meteorologické stanici Kostelní Myslová
na kopci Buzový za Telčí. „Přišlo 112 návštěvníků,“ sdělil TL pracovník stanice, a dlouholetý spolupracovník TL, Josef Fišer. Na otázku

po nejčastějším dotazu odpověděl s úsměvem: jaké bude počasí? Tradice meteorologických pozorování v Telči je velmi dlouhá.
Ve druhé polovině 18. století ji založil jezuita Antonín Strnad, zakladatel sledování počasí v pražském Klementinu a pokračoval v ní
lékař Alois Mag z Maggu. Později se pozoro-

vání počasí na profesionální úrovni věnovala
telčská reálka a zahradník František Florian.
V roce 1946 zde byla zřízena vojenská meteorologická stanice s pozorovatelnou na věži sv.
Jakuba. Ta v roce 1954 přešla, i s novým objektem na kopci Buzový, pod právě založený
Český hydrometeorologický ústav.
/z/

Vítání ptačího zpěvu. Letos jen v Dačicích
Tradiční jarní vycházka do přírody spojená s celosvětovým Vítáním ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day) se
letos v našem regionu uskuteční pouze 3.
května v Dačicích. Organizátoři z ČSOP
Vysočina, oblíbení Hana Brinkeová (vloni ještě Uhlíková) a Tomáš Brinke, proto
TL 4/2015

za místo srazu zvolili prostor před vlakovým nádražím v Dačicích, aby případní
účastníci z Telče jej měli v bezprostředním
dosahu. Sraz je jako v předchozích letech
v 7:30 a dobu vycházky odhadují průvodci
do 9:30. Akce se koná za každého počasí
a vedle případných pláštěnek je vhodnou

pomůckou každého účastníka dalekohled.
Na programu je nejen poznání různých
druhů ptáků a jejich zpěvu, ale také ukázka
kroužkování, bližší poznání ptáka letošního roku, potápky černokrké, a soutěže pro
děti. Případné informace na 734 170 810,
hana.u@seznam.cz.
Podle TZ
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ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici:
Zastavte se
Již více než rok využívá klub pro děti a mládež jihlavské Charity ZASTÁVka nový vlastní objekt ve Slavíčkově ulici.
Na otázky, jak se tato skutečnost projevila
v zájmu o klub a v jeho činnosti, odpovídá
vedoucí klubu Mgr. Petra Nováková.
Zvýšil se počet zájemců o klub? Kolik
dětí a mladých lidí klub v současné době
pravidelně navštěvuje?
Dá se hovořit téměř o trojnásobku klientů
oproti roku 2013. Denně se klubem „protáhne“ cca 35 osob. V pravidelném kontaktu jsme s 200 mladých lidí.
Připomeňte. Kdo do klubu může přijít?
Zastavit se u nás mohou všichni - od jedničkářů, přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po „tiché vody“
a „průšviháře“. Nabízíme prostor těm, kteří tráví svůj volný čas touláním se po ulici,
v partě, doma u PC, v samotě či prostě jen
svůj volný čas nijak neplánují. Podmínkou
je pouze věk 11- 26 let.
O jaké aktivity je největší zájem?
Oblíbené jsou hudební aktivity - probíhá
zde nacvičování místních hudebních kapel, karaoke, rappování a beatbox. Hojně
využívaný je sál, který umožňuje pohybové aktivity, jako florbal, skákaní salt a mo-

derní tance. V současné době je zvýšená
poptávka o pomoc s přípravou do školy
a také poradenství ve vztahových záležitostech (rodina, kamarádi, intimní vztahy,
autorita).
V minulém roce jste také pořádali několik akcí pro širší (dospělou) veřejnost.
Budete v nich pokračovat?
Ano, začali jsme velikonočním tvořením,
dále připravujeme besedu o drogové závislosti, Den dětí a řadu dalších.
Vedení mladých v jejich volném čase
vyžaduje od pracovníků klubu speciální přístup. Jste otevřeni o něm hovořit
s veřejností?
Řídíme se pravidlem, že změnu v sobě člověk udělá, jen pokud ji on sám bude chtít,
a ne pokud mu ji přikazuje někdo zvenčí.
Proto nekritizujeme, nezesměšňujeme, nehodnotíme, nepřikazujeme, jak by se měli mladí chovat. Nabízíme však svůj pohled
na věc a pomocnou ruku v případě, že o to
stojí. Přímo v Zastávce pak platí jasná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.
O našem přístupu budeme rádi diskutovat
s kýmkoliv, kdo projeví zájem. Stačí, jak jinak, než ZASTAVIT se na ZASTÁVCE. /z/

Foto: Ilona Jeníčková

Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří

Aktivizace, zájmové a volnočasové aktivity nejen pro seniory
24. dubna od 14 do 16 hodin
Sál Domu s pečovatelskou službou na Starém Městě ve Špitální ulici
Lektoři: Mgr. Šárka Rodová, Bc. Irena Pejšová
Přednáška v rámci cyklu vzdělávacích kurzů se sociálně zdravotní tematikou pro širokou
veřejnost. Pořádá Město Telč a poskytovatelé sociálních služeb Domov pro seniory Telč,
Charitní pečovatelská služba Telč, o.p.s. Sdílení.
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Benefiční koncert u Matky Boží
3. května

Děti pomáhají dětem
Občanské sdružení Srdíčkáři ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem
Telč, ZUŠ Telč a Dětským pěveckým sborem TELČísla pořádají v neděli 3. května
v 15 hodin druhý ročník benefičního koncertu DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM. Stejně jako loňský koncert i tentokrát zvolili pořadatelé za místo jeho konání kostel
Matky Boží na Starém Městě. Záštitu nad
koncertem převzal starosta Roman Fabeš.
Mezi řadou vystupujících uslyšíme pěvecké sbory TELČísla a TELČísílka pod vedením Pavla Saláka, akordeonový orchestr
Měchband a také mladé varhaníky telčské
ZUŠ. „Výtěžek z koncertu bude věnován
sdružení Srdíčkáři, které pomáhá rodinám
dětí se srdeční vadou a aktivně podporuje dětské kardiologické ambulance po celé ČR,“ uvedla za pořadatele pro TL Petra
Buláková. Mezi hosty koncertu budou také
manželé Svobodovi z Opavy, jedni ze zakladatelů sdružení, kteří posluchače seznámí s využitím finančních prostředků vybraných na loňském koncertě.
Podle TZ

Velikonoční jarmark
Sdílení
Sdílení, o.p.s., pořádá v sobotu 4. dubna ve spolupráci se Státním zámkem Telč
na nádvoří zámku a v zámecké zahradě
Velikonoční jarmark. Návštěvníci si mohou zahrát hru „Probuď smysl“, díky které
okusí vybrané nejlepší výrobky místních
prodejců. Nejen pro děti budou připraveny od 11 hodin tvořivé dílny, kde si vyrobí korálky, jednoduché hudební nástroje
nebo ozdobí květináčky. Ve 14 hodin vystoupí folklorní soubor Krahuláček a v 15
hodin je pro děti připravena Jarní slavnost.
Z té si odnesou domů květináček s překvapením od „Matky Země“. Na prodej bude
nepřeberné množství voňavých, hebkých,
ušitých, vyřezávaných, upečených a dalších výrobků. Cílem jarmarku je probudit
nejen jaro na Zemi, ale i „jaro v nás“, umět
se nově dívat, cítit, ochutnávat, slyšet, vnímat a také podpořit domácí hospicovou
péči, protože i smrt patří k životu.
Lucie Váchová

Další informace
http://www.sdileni-telc.cz/
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Co nás čeká I.
Vzpomínková akce k 73. výročí seskoku
paraskupiny

OUT DISTANCE

a ke 100. výročí narození A. Opálky

OŘECHOV u TELČE
25. dubna

Výstavy:
● Současná výzbroj a výstroj Armády ČR
● Historická technika, výstroj a výzbroj
Program:
13:00 Pietní akt u pomníku npor. A. Opálky. Po skončení ukázky z výcviku Armády ČR (seskoky, slaňování, bojová umění podle počasí)
Kulturní program
THE REBEL PIPERS (skotští dudáci)
16:00 DIXIELAND JAZZ BAND TELČ
Pořádají: Obec Ořechov, 43. Výsadkový prapor Chrudim, ČSOL Brno, Kluby vojenské
historie.
Občerstvení zajišťuje SDH Ořechov
Změna programu vyhrazena

Restaurování sgrafita Blaník na sokolovně. Přispělo město. Více na straně 1.

Takto to začalo. Zahájení stavby sokolovny
v roce 1922.

Výstava telčského fotografa
Karla Křížka

Kámen k užitku i k okrase
Justiční sál Státního zámku Telč

1. až 30. dubna

úterý až neděle 10 až 16 hod.
Pořádá
Muzeum Vysočiny, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči
Měsíční výměnné trhy chovatelů v areálu v Jihlavské ulici. Více str. 24.
str. 12
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Na květen připravujeme:

Město Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb. o obcích
v platném znění záměr města

pronajmout nebytové prostory
v objektu č.p. 330 Masarykova ulice
(lékárna) v Telči
Podmínky pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce
a elektronické úřední desce na adrese:
http://www.telc.eu/uredni_deska
Nabídky zasílejte na adresu:
Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč

3. 5.		
9. 5.		
16. 5.		
		
20. 5.		
23. 5.		
29. 5.		
30. 5.		
30. 5.		

Benefiční koncert
Veteránská revue
Folklor v máji a výstava
Poznej světové dědictví UNESCO
Slavata triatlon tour 2015
O střevíček z pohádkové Telče
Noc kostelů
Den DDM
Farmářské trhy

Lhůta pro podání nabídek je do 15. 4. 2015
do 12:00 hod na podatelně Městského úřadu Telč.
Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč
u Ing. Lenky Komůrkové (tel. 567112451).
Město Telč si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným žadatelem a záměr pronájmu zrušit.

Město Telč

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 Jiří Doskočil v Příční ulici,
Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici a Ludmila Paurová
ve Štěpnici. Podrobnosti v TL 10/2013 na str. 25.

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
vyhlašuje v souladu se zák. č. 128/00 Sb.
o obcích v platném znění záměr města

Prodat bytovou jednotku
č. 214/2, 214/3, 214/4
vše 2+1 o velikosti 68,50 m2 v domě čp. 214
(část obce Telč – Staré Město, ul. Radkovská)
na pozemku parc.č. st. 801/2, včetně podílu
na společných částech domu a na pozemku parc.č. st. 801/2
vše v katastrálním území Telč, obci Telč, okres Jihlava.
Podmínky prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední desce na adrese: http://www.telc.eu/uredni_deska
Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč
– kontaktní osoba Ing. Lenka Komůrková (tel. 567112451,
607242595, lenka.komurkova@telc.eu) nebo na odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč – kontaktní osoba Jiří Salus (tel.
567112424, 724802382, jiri.salus@telc.eu).

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Co nás čeká II.

Koncert v Urbanově
VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA PODJAVOŘIČANU. 6. dubna.

Foto: Jan Máca

V neděli 19. dubna v 16.30 hod. se v kostele sv. Jana Křtitele uskuteční koncert violisty Karla Plocka a dětí pod vedením paní
učitelky Svobodové. Pořádá obec Urbanov.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka
Telč, Muzejní spolek v Telči a Město
Telč zvou na výstavu pořádanou

k 70. výročí
ukončení
2. světové války

Výstavu zahájí starosta města
Mgr. Roman Fabeš a doc. PhDr. Eva
Melmuková ve středu 29. 4. v 15 hodin
ve vstupní síni radnice v Telči.

Výstava potrvá do 14. 5.

Farmářské trhy 2015
● 25. dubna ● 30. května
● 20. června ● 22. srpna
● 12. září ● 10. října
● 31. října
vždy od 9 do 16 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce

JARNÍ OTEVŘENÍ ŠOUPÁTEK. 26. dubna pořádají „přátelé Muzea techniky“ jarní
vyjížďku strojů. Připojit se mohou všichni majitelé auto i moto minulého století. 9:30 až
10:30 sraz účastníků u Muzea techniky Na Sádkách, 10:30 odjezd na vyjížďku s překvapením (cca 20 km); 12:00 zakončení akce.
Foto: Ilona Jeníčková

ŽLUTÉ ČESKO I ŽLUTÝ REGION RENESANCE. O projektu Cestujeme Regionem Renesance čtěte na straně 20.
Foto: Archiv MAS Telčsko
TL 4/2015
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Vzpomínáme na 20. století

Nové knihy městské
knihovny
Postavy románu jsou mé vlastní možnosti,
které se neuskutečnily.
Ladislav Klíma

Beletrie

Roth: Divergence; Meyer: Arkádie; Bannalec: Bretaňské poměry; Vácha: Červenobílá; Zídek: Hana Benešová; Sund:
Hladový oheň. Slabost Viktorie Bergmanové; Carrington: Jesika; Serno: Loutkářova hra; Mládková: Meda Mládková
– můj úžasný život; Hindráková: Očarovaná; May: Pán ohně; McCreight: Případ Amelia; Seghers: Spis Rosenherzová;
Vaňková: Zapomenutý král

Naučná

Před 70 roky se blížilo jaro i konec války současně. Z této „návštěvy“ náměstí šel ale ještě velký
strach. Autorem snímku, který určitě nebyl bez rizika, je nestor telčských fotografů Josef Vávra.

Připomínáme si
150 roků

● 20. dubna 1865 se v Telči narodil Ludwig
Grande (+25. 7. 1940 Opava). Absolvent vídeňské konzervatoře (1886) odešel
v roce 1890 z Vídně do Opavy, kde založil hudební školu. Ta se později stala nejvýznamnějším hudebně vzdělávacím ústavem ve Slezsku. Grande byl současně také
dirigentem opavského městského orchestru a sbormistrem pěvecké akademie. Sám
byl velmi plodným skladatelem. Rodnému
městu věnoval symfonii Telč, která byla
provedena v roce 1928 v Opavě.
Zdroj: Kdo byl kdo z telčských osobností, Telč, 1995; Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, Dačice 2000; ad.

Novinky Knihovny UC
Charlotte Lynch: Cvičení pro rozvoj řeči;
Josef Hrdlička: Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova;
Pavel Vančata: Z deníku radiotelegrafisty; Erich Fromm: Mít, nebo být?; Ludmila Čírtková: Viktimologie pro forenzní praxi; Gilbert Garibal: Tréma a jak ji
překonávat; Jan Bydžovský: První pomoc; Jiřina Šiklová: Vyhoštěná smrt;
Jan Adam a kol.: Osobnosti Česko. Ottův slovník
Pro TL připravuje Ilona Martinů
str. 16

Píší čtenáři

Senioři jsou
za vzdělávání vděční
Univerzita třetího věku (U3V) v oboru
Kulturní dědictví, která probíhá již třetím
rokem v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči, má ne zcela běžnou
vedlejší vzdělávací část. Při studiu hlavního oboru nabídla studentům - seniorům také možnost absolvování čtyřdílného kurzu
informačních technologií. Tu řada z nich
využila. V současné době probíhá již jeho závěrečná část, a tak dochází i na hodnocení: „Naším lektorem je mladý inženýr
Kamil Mrkvička. Je to skvělý člověk. Je
vždy ochotný, trpělivý, vstřícný. Věnuje se
nám na 100%, vždy nám poradí, pomůže,
má k nám individuální přístup. Chceme mu
proto touto cestou velice poděkovat,“ napsali v obsáhlém příspěvku účastníci kurzu. Celý si ho můžete přečíst v Listárně TL

ZO ČZS v Telči

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

Khidayer: Arabský svět - jiná planeta?;
Kosatík: České okamžiky; Dvořáková:
Věnce, dekorace a ozdobná vajíčka; Hnízdil: Zaříkávač nemocí; Emmert: Českoslovenští legionáři za první světové války;
Cermanová: Husitské století

Dětská

Hunt: Cesta letadlem; Pospíšilová: Detektivové a podivné krádeže; Hlaváčková:
Dračí oči; Rider: Chlupatá příšera; Walliams: Krysburger; Boehme: Tafík a cesta
na konec světa; Pospíšilová: Zlobivé pohádky; Johnson: Julinka a její zvířátka
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Pro děti

Na divadlo do DDM
Dům dětí a mládeže Telč zve všechny děti i dospělé na pohádky, které odehrají děti
z divadelních souborů Slunečník a Dráčata
v divadélku DDM vždy od 16 hodin.
● 9. 4. Kouzelné kolečko, Hříbek (loutková
pohádka)
● 16. 4. Kouzelné kolečko, Hříbek (loutková pohádka)
● 21. 4. Rumburak (činoherní pohádka)
● 28. 4. Rumburak (činoherní pohádka) LJ

Pozvánka na tvoření pro děti
ke Dni matek

Dárek pro maminku
zhotovíte v knihovně
Městská knihovna zve všechny děti v úterý 28. dubna na tvoření dárečků pro maminky od 13 do 16 hodin do knihovny.
Materiál bude zajištěn. Prosíme všechny
zájemce, aby svoji účast potvrdili do 17.
dubna. Počet účastníků je omezen.
TL 4/2015

Podnikání v Telči

Novinka SVOBODA PARTS:
zákaznické karty
Téměř čtvrtstoletí je stálicí mezi zaměstnavateli ve městě firma SVOBODA
PARTS. Samozřejmě, že do této doby započítáváme období, kdy se firma jmenovala Jan Svoboda. Jubileum si připomínáme
již s jeho syny Milanem a Petrem, kterým
„otec zakladatel“ v roce 2009 vedení společnosti předal. I laik, který vývoj automobilismu sleduje s velkým odstupem, vidí,
jak se změnil, a hlavně rozšířil, vozový
park na našich silnicích. Doba, kdy čes-

až po ty na dřevo, nebo interiérové a fasádní. Zdánlivě nepatřičný sortiment ve světě automobilů vysvětluje Petr Svoboda:
„Tento pohled je opravdu jen zdánlivý.
Naši zákazníci se především po kvalitních barvách pro údržbu automobilů, dílen
a domácností u nás často poptávali. Takže to rozšíření činnosti je vlastně logická
reakce na jejich požadavky.“ Nově je firma SVOBODA PARTS zapojena do prodejního řetězce Svět barev, který je u nás

Farmářský trh
v Telči

sobota 25. dubna

od 9 do 15 hodin
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● regionální
pivo ● uzeniny ● domácí oplatky ●
sušené ovoce ● pečivo ● med a medovinu ● koření ● výrobky z rakytníku ●
zeleninu ● sazenice ● produkty zdravé
výživy ● přírodní kosmetiku
Pro gurmány:
Ochutnávka s možností zakoupení
ZELENÉ PIVO
z pivovaru JEŽEK Jihlava

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

Růžená má vedení obce
Ve čtvrtek 26. února skončilo v Růžené bezvládí. Nově zvolené sedmičlenné obecní zastupitelstvo se jednomyslně shodlo na prvních dvou mužích obce. Starostou zvolilo
Martina Konečného, místostarostou Zdeňka Mezeru. Nový starosta se Telčským listům ochotně představil a také prozradil své
priority: „Je mi 38 roků, pocházím z Brna, pět
roků žiji s rodinou v Růžené. Prvořadým úkolem je pro obec revitalizace kulturního domu,
zateplení a výměna oken, na kterou máme
schválenou dotaci.“ S nástupem nového vedení se nic nezmění na vztahu obce k Mikroregionu Telčsko. „Určitě je dobře být jeho
členy, chceme s ním nadále aktivně spolupracovat,“ uvedl M. Konečný.
/z/
TO NENÍ BOTANICKÁ ZAHRADA. Areál firmy SVOBODA PARTS v Radkovské ulici se jí ale
hodně podobá. Ocenění města za květinovou výzdobu si proto určitě zasloužila. Foto. Archiv TL
ká parkoviště ovládaly škodovky několika typů, je pro současníky středověk. A tak
nepřekvapí odpověď Milana Svobody
na otázku, jaká je zásadní změna ve firmě:
„Zajišťujeme autodíly a servis prakticky
pro všechny osobní a nákladní automobily, které u nás jezdí. Jinak bychom v současné konkurenci nemohli obstát.“ Firma
od samého počátku dbá na kvalitu značkových dílů a příslušenství, které zákazníkům v Telči a v pobočkách v Pelhřimově a Jindřichově Hradci dodává. Proto
jim může před nadcházející sezónou nabídnout „dárek“ v podobě zajímavé ceny
na značkový olej. Nepřehlédnutelnou novinkou firmy je pak nabídka kompletního
sortimentu barev a laků. Od těch na kov,
TL 4/2015

největší specializovanou sítí v oboru. Díky tomu firma v Telči disponuje počítačově řízenou míchačkou barev a automatickým vibračním zařízením k promíchávání
nátěrových suspenzí. Z pohledu zákazníka
si Milan a Petr Svobodovi nechali největší novinku na závěr. „Doba existence firmy
a náš vztah k zákazníkům nás přivádí k tomu, že od letošního března pro ně zavádíme zákaznické karty na všechny naše služby a celý sortiment zboží,“ uvádí společně.
Na zvědavou otázku, která napadne každého, kdo v poslední době zahlédl v areálu
firmy nepřehlédnutelnou konstrukci nové
haly, mají odpověď: „Přijďte na podzim.
To již snad bude vhodná doba na její představení v Telčských listech.“
/z/

Kdo patří do Mikroregionu Telčsko?
Bohuslavice ● Borovná ● Černíč ● Dolní Vilímeč ● Doupě ● Dyjice ● Hodice ●
Horní Myslová ● Hostětice ● Jindřichovice
● Kaliště ● Klatovec ● Knínice ● Kostelní Myslová ● Krahulčí ● Krasonice ● Lhotka ● Markvartice ● Mrákotín ● Mysletice ●
Mysliboř ● Nevcehle ● Nová Říše ● Olšany
● Olší ● Ořechov ● Panenská Rozsíčka ●
Panské Dubenky ● Pavlov ●Radkov ● Rozseč ●Růžená ●Řásná ● Řídelov ● Sedlatice
● Sedlejov ● Stará Říše ●Strachoňovice ●
Svojkovice ● Telč ● Třeštice ● Urbanov ●
Vanov ● Vanůvek ● Vápovice ● Volevčice
● Vystrčenovice ● Zadní Vydří ●Zdeňkov ●
Zvolenovice ● Žatec ●
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Varhaníci ZUŠ opět v Praze
Bývalí i současní varhanní žáci ZUŠ Telč
se 5. – 8. března opět po roce vydali na studijní cestu do Prahy. Poznávání nového začalo na Pražské konzervatoři u prof. Ivany
Bažantové. Ta varhaníky seznámila s hrou
na cembalo – sice klávesový, ale strunný trsací nástroj. Vedle cembala mohli varhaníci
svou hrou rozeznít nové varhany v evange-

lickém kostele u Salvátora. To byl neobyčejný zážitek, stejně jako hra na nově restaurované varhany v kostele sv. Ignáce.
Studenti varhaníci také vyjeli mimo Prahu.
Hráli na varhany z konce 18. století ve Slaném a hlavně na nejstarší dochované české
varhany ve Smečně. Ty byly postaveny už
v roce 1587! Součástí programu byla i se-

tkání s osobnostmi mezi varhaníky – beseda
s Bohuslavem Korejsem a hlavně odpoledne strávené na výletech spolu se skladatelem, pedagogem, varhaníkem a carillonistou (hráč na zvonohru) Radkem Rejškem.
Díky němu mohli mladí telčští hudebníci
vystoupat na věž pražské Lorety k samotné
zvonohře (turistům nepřístupná!) a seznámit se s tímto obdivuhodným nástrojem,
na který se také hraje údery na klaviaturu.
Celý varhanní víkend pak zakončili doprovodem bohoslužby v kostele na pražské Bílé hoře. Během ní se na kůru vystřídalo celkem 11 telčských varhaníků! Pavel Salák

Pozvánka do OGV

Tušení souvislostí
Jiřího Jirmuse

Na varhany si v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí zahrála také Ivanka Bočková.

Foto: Matěj Boček

Do 3. května můžeme ve výstavních prostorách Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě zhlédnout výstavu
obrazů Jiřího Jirmuse Tušení souvislostí. Ta
je průřezem jeho tvorbou od počátku osmdesátých let minulého století do roku 2006,
kdy mu zdravotní stav již neumožňoval tvořit. Ing. arch. Jiří Jirmus (*1934 +2012) patřil k uznávaným urbanistům na Vysočině.
Na počátku 90. let minulého století byl také
autorem územního plánu Telče.

Psaní se musí umět. I v 21. století
Hovořit s dnešními studenty o krasopisu,
předmětu, který do poloviny minulého století byl nedílnou součástí výuky na základních školách, je stejné, jako jim vykládat,
že byla doba, kdy ve škole vládla rákoska. Krasopis, a psaní vůbec, je pro mnohé historie. Ne všechny čtenáře TL proto
překvapilo, když jsme v minulém čísle TL
informovali o tom, že GOB a SOŠ uspořádaly soutěž v psaní na klávesnici pro žáky
základních škol z regionu. S jejím hlavním
organizátorem, Ing. Ladislavem Novákem, který předmět písemná a elektronická komunikace řadu let vyučuje, jsme
o tomto fenoménu současné doby hovořili.
Myslíte si, že je v dohledu doba, kdy
i prvňáci budou do školy nastupovat
s notebookem?
Asi ano. Přál bych si, aby to ale bylo v přiměřené míře. Klasické psaní považuji za nezbytné pro vstup do světa gramotnosti.
Počítač je dnes mezi žáky základních
škol běžnou záležitostí. Hry na nich již
hrají i děti z mateřských škol. Jak jsou
na tom ale s psaním na klávesnici?
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Když použiji hodnocení špatně, tak je ještě
hodně mírné.
Měla by tedy podle Vás přijít s prvním
počítačem i výuka psaní na klávesnici?
Určitě.
Proč?
Protože čím déle děti „píší“ na klávesnici
jedním nebo dvěma prsty, tím obtížněji se
těchto návyků zbaví, když se učí psát naslepo všemi deseti.
Byl byste pro zavedení povinné výuky
psaní na klávesnici již v základní škole?
Ano.
Od které třídy?
Tady je problém. Uvědomuji si, že pro děti
v prvních ročnících základní školy je klasická klávesnice příliš velká.
Je nějaké řešení?
Myslím, že s ním dávno přišli učitelé hry
na housle. S nástroji ½ či ¾ přišel do styku
každý adept hry na tento nástroj.
Jak má rodič u potomka, kterému nadělí počítač, s výukou psaní postupovat?
Především využít zatím nepovinnou výuku
psaní na klávesnici v základní škole.

Co když ale zrovna škola, kam jeho dítě
chodí, takovou možnost nenabízí?
Existuje celá řada výukových programů,
které často zajímavou (soutěžní) formou
nabízí naučit se správně psát na klávesnici.
Vrátím se k soutěži, kterou jste pořádali.
Považujete výkon některých soutěžících
za výjimečný?
Nerad bych někoho uváděl. I proto, že určitou roli mohla hrát dřívější zkušenost
s programem, ve kterém soutěž probíhala.
Budete soutěž za rok opakovat?
Ano, chtěli bychom z ní udělat tradici. Motivuje budoucí studenty a také pozitivně
představuje naši školu v regionu.
Prozradíte Váš nejlepší výsledek v psaní
na klávesnici?
Na klasickém psacím stroji při přípravě na státnice 290 až 300 úhozů za minutu. Psát na klávesnici je snazší, 300 úhozů
bych měl zvládnout.
Ing. Ladislav Novák absolvoval v roce
1980 Střední zemědělskou technickou školu v Telči, obor ekonomika. Poté Vysokou
školu zemědělskou v Brně.
/z/
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Dnes představujeme: Vanůvek

Nejmenší? Jak se to vezme
V jubilejním, padesátém, dílu seriálu, ve kterém představujeme obce Mikroregionu Telčsko, jsme navštívili tu nejmenší. Vanůvek.
S 37 trvale bydlícími obyvateli mu tento primát přisuzuje i strohá
statistika. V praktickém životě je často ale vše jinak. A tak i v tomto případě to „nejmenší“ platí jen do setkání se starostou Vanůvku
Josefem Hrdým. Na zmínku o nejmenší obci, na kterou je zvyklý,
reaguje s úsměvem: „Počkejte za dva měsíce. To již určitě nejmenší nebudeme.“ Muž, který stojí v čele obce již šesté volební období, ví, co říká. Na přelomu jara a léta zde ožijí v zimě opuštěná
obydlí chalupářů a hlavně ožije také 61 chat (!), které na katastrálním území obce eviduje. Krásná krajina s výhledem na věž hradu
Roštejna a s osmnáctijamkovým golfovým hřištěm „za humny“
přivádí každoročně do Vanůvku stovky, byť sezónních, obyvatel.
Ale i o ty se obec musí starat. V poslední době k nim přibývají

Vanůvek

První zmínka
o obci
1580

Nadmořská
výška
600 m n. m.

Počet
obyvatel
37

i hosté nedávno otevřeného komplexu Vanůvecký dvůr. Ubytování v něm nachází jak hráči golfu z celé republiky, hosté na dovolené, tak také účastníci různých společenských a podnikových akcí,
které zařízení pořádá. „Určitě to obec oživilo,“ konstatuje starosta
Hrdý. Vloni zažil ale Vanůvek oživení i v jiné, ještě radostnější,
podobě. Rozrostl se o tři miminka. „Máme teď 8% obyvatel kojeneckého věku. Kdyby to tak měl kolega starosta Fabeš v Telči,
musel by rychle začít stavět velkojesle,“ hodnotí radostnou udáZastupitelstvo obce: Josef Hrdý, Martin Bukvaj, Josef Bukvaj,
Eva Nechvátalová, František Musil, Miloslav Pavlíček,
Světluška Peroutková

lost Josef Hrdý. V rozhovoru přecházíme ale na vážné téma. Správa a samostatná existence malé obce. Bez jakéhokoliv ovlivňování slyším opak toho, co ráda prezentují
některá média: „Samostatnost je pro nás důležitá, chceme si ji udržet,“ tvrdí dlouholetý
starosta. A tak neslyším ani nářek na obecní
úřadování či finance. Dokonce ani sestavení
kandidátky pro komunální volby prý nebyl
ve Vanůvku problém. Obec byla před časem
z vlastních prostředků plynofikovaná, teď
provádí rekonstrukci budovy obecního úřadu, která současně slouží jako společenská
místnost či herna stolního tenisu. V minulém roce dostala to nejdůležitější, novou střechu. Pokud vše dobře dopadne s dotací, dojde také na vyčištění požární nádrže. Jak je pro obec důležitá, není
potřeba připomínat. Vanůvek je dokonce soběstačný i v zákonem
stanovených povinnostech na úseku požární ochrany. „Věkový
průměr naší jednotky již sice neumožňuje startovat v soutěžích
v požárním útoku. Ale za výsledky v závodech v dálkové dopravě vody se nemusíme stydět,“ říká starosta a samozřejmě i hasič
v jedné osobě. Za velkého pomocníka ve zmíněné obecní administrativě má kancelář mikroregionu. A také dostupnost řady úředních úkonů na radnici v Telči. Proto i ve Vanůvku slyším kritiku
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na snahy státu po opětovné centralizaci státní správy, o které se
v poslední době mluví v souvislosti s existencí katastrálních úřadů
v menších sídlech. Důležitým místem v životě Vanůvku je hosti-

KDE JE NOVÁ STŘECHA? Budova obecního úřadu pod sněhovou čepicí.
nec U Nechvátalů. Nejen proto, že je celoročně otevřený, ale hlavně, že slouží také jako prodejna potravin a dalšího základního zboží jak pro místní, tak v sezóně také všem chalupářům a chatařům.
„Bez jakékoliv obecní dotace,“ zdůrazňuje v závěru našeho setkání starosta Hrdý. Tímto, v současné době ne samozřejmým konstatováním, dnešní veskrze optimistickou reportáž z nejmenší obce mikroregionu (ale jen v zimě) končíme.
/z/

DŮKAZ. Na leteckém snímku je v pravém dolním rohu nová
střecha obecního úřadu, kterou zmínil starosta Josef Hrdý, nepřehlédnutelná.
Oba snímky: Archiv OÚ Vanůvek
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Zkvalitnění zázemí ZŠ Masarykova
Základní škola Masarykova se dlouhodobě
potýkala s naprosto nevyhovujícím stavem
toalet v celé staré budově školy. V I. podlaží byl tento problém o to závažnější, že
toalety slouží také tělocvičně, kterou využívají dospělí sportovci, občanská sdružení
(např. mažoretky, Podjavořičan apod.) a také účastníci vzdělávacího projektu Otevřená škola. Společný projekt MAS Telčsko,

města a školy umožnil kompletní rekonstrukci sociálního zařízení. Součástí projektu bylo také zkvalitnění zázemí tělocvičny. Byly vybudovány sprchy pro chlapce
a dívky a doplněno drobné vybavení tělocvičny. Projekt byl financován v rámci Programu rozvoje venkova. Celkové výdaje
projektu: cca 1 200 000 Kč, z toho dotace
činila 396 000 Kč.
Magda Pojerová

Mikroregionální střípky
Mrákotín

11. 4. Taneční zábava
Hraje: Premier, KD Mrákotín
30. 4.
Stavění máje a pálení čarodějnic

Urbanov

30. 4.
Den Země. Ve spolupráci se ZŠ.

Sedlejov

18. - 19. 4.
Soutěž lodních modelářů – Seriál ČR
v kategoriích NS (makety lodí na elektromotor, případně plachetnice)
25. - 26. 4.
Soutěž lodních modelářů
– Moravský pohár
30. 4.
Pálení čarodějnic – sportovní areál

Radkov

30. 4.
Pálení čarodějnic - sportovní areál

Třeštice

30. 4.
Pálení čarodějnic od 19 hod.

Ořechov

25. 4.
Vzpomínková akce k 73. výročí seskoku
paraskupiny OUT DISTANCE.

Cestujeme po Regionu
Renesance

Děkanství telčské
Na titulní straně informujeme o Setkání mládeže telčského děkanátu 27. dubna
v areálu premonstrátského kláštera v Nové Říši. Telčské děkanství je nejrozsáhlejší správní útvar, který má v současné době
sídlo ve městě. Patří k nejstarším na Moravě. Jeho existence je doložena již v 16.
století, kdy do Telče bylo přeneseno sídlo
děkanství z Bítova. Historické bítovské,
později telčské, děkanství zahrnovalo 65
farností na jihozápadní Moravě a patřily
do něj třeba Moravské Budějovice a Jihlava. V různé podobě existovalo až do roku
1952. V době komunismu, kdy do správy
církve zasahoval režim, bylo zrušeno a sídlo děkanátu bylo zřízeno v Třešti. Tuto his-

torickou anomálii změnil při velké správní
reformě brněnské diecéze biskup Vojtěch
Cikrle, když k 1. červnu 1999 opět zřídil
děkanství telčské. Do jeho působnosti spadá 29 farností na Vysočině a v Jihočeském
kraji: Budeč ● Cizkrajov ● Český Rudolec
● Dačice ● Dešná ● Dlouhá Brtnice ● Horní Slatina ● Kostelní Myslová ● Kostelní
Vydří ● Krasonice ● Lipolec ● Matějovec
● Mrákotín ● Nová Říše ● Nové Sady ●
Olšany u Studené ● Palupín ● Popelín ●
Radkov ● Rancířov ● Rozseč ● Slavonice ● Stará Říše ● Staré Hobzí ● Studená ●
Telč ● Třebětice ● Urbanov ● Volfířov
Děkan R. D. Mgr. Josef Maincl zastává
současně i úřad faráře v Telči.
/z/

Strategie Regionu Renesance na webu

Na webu www.regionemrenesance.cz ve složce projekty/aktuální/strategie RR najdete dokumenty nové strategie Regionu Renesance a nové strategie jednotlivých mikroregionů a měst.
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Obsáhlý projekt Cestujeme po Regionu Renesance vrcholí. Do jednotlivých obcí se
umisťuje mobiliář (mapy, lavičky, herní
a sportovní prvky). Dokončilo se také přeznačení cyklostezek v jednotlivých mikroregionech. V neposlední řadě vzniklo několik
propagačních filmů. Jedním je právě film,
který mapuje celý Region Renesance. A jako
dílčí části tohoto filmu jsou pak záběry jednotlivých mikroregionů – Telčska, Třešťska,
Dačicka, Jemnicka a rakouského Zukunftsraum Thayalandu.
Odkaz na tyto filmy najdete buď na stránkách www.regionrenesance.cz nebo na jednotlivých odkazech:
Region Renesance: http://youtu.be/SUZnb_
KfKOk ● Dačicko:http://youtu.be/L-IZfvXdYfM
●
Jemnicko:http://youtu.be/
MKW3qfRykeU ● Třešťsko: http://youtu.
be/4Ck3XgAVsT0 ● Telčsko: https://www.
youtube.com/watch?v=yTl1ZDhM6Tk
●
Zukunftsraum Thayaland:http://youtu.be/-nX_dl4BOz8
mp
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Tohle nebyla zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 2. do 18. 3. 2015.

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

-0,3°C
1018,6 hPa
2,4 mm
9,6°C, 20. 2.
v 15,32 hod.
-8,0°C, 1. 2.
ve 2,39 hod.
44,4 km/h, 8. 2.

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.

Počasí v únoru
V první dekádě února převládalo slunečné
počasí a denní maxima vystupovala na -2
až +5°C. Jen přechodně ze zvětšené oblačnosti slabě sněžilo. Začátkem měsíce
leželo na zemi 6 cm sněhu, ale za stávajícího počasí vlastně ubýval, postupně až
na 4 cm. Koncem první dekády a ve druhé dekádě se u nás usadila velká oblačnost a denní maxima dosahovala 0 až +5

°C. Ve dnech 7. až 9. února připadlo přece
jen trochu více sněhu a jeho celková výška
dosáhla 10. 2. 12 cm. Potom však sněhu už
jen ubývalo. 23. 2. zmizela úplně. Noční
minimální teploty téměř po celý měsíc klesaly pod nulu, nad nulou zůstaly jen ojediněle. Nejchladněji bylo počátkem měsíce,
kdy minima klesala na -5 až -8°C. Ve třetí dekádě se opět projasňovalo, maximální

teploty vystupovaly na +4 až +9°C a občas slabě zapršelo. Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nadnormální, srážkově silně podnormální. Nového sněhu napadlo
za celý měsíc jen 8 cm a i jeho celková
výška byla slabá. Lyžaři museli za sněhem
do vyšších poloh.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

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.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil a všechny
skupiny motocyklů, učebna na Myslibořské ulici v Telči. Více info na tel. 607 185 517
a na www.autoskolaekol.wz.cz
• Prodám oplocenou zahradu v Telči - Štěpnici, rozloha 523 m². Chatka, studna, ovocné
stromy a keře. Informace na tel: 728 740 305.
• Prodám rodinný domek u Telče po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel. 607 213 170.
• Prodám starší RD v Krahulčí 4+1. Zast. plocha 110 m2, zahrada 400 m2, celková plocha
poz. 776 m2. Tel. 723 066 694.
• Pronajmu byt 2+kk v Telči, Komenského 615. Tel. 603 763 933 po 18:00 hod.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Daruji koňský hnůj. Krahulčí. Tel. 724 790 389.
• Koupím starší Babettu. Nabídněte na tlf. 774 584 841
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Zubní pohotovost

o víkendech a svátcích

v dubnu
4. dubna
Dačice, MUDr. Ivana Pelikánová
Nemocnice Dačice, 384 358 297
(dtto i 5. a 6. dubna)
Jihlava, MUDr. Libuše Hrdinová
Husova 1643/26, 605 846 312
5. dubna
Jihlava, MUDr. Jitka Hrdličková
Znojemská 825/62, 567 307 757
6. dubna
Jihlava, MUDr. Věra Chytková
Vrchlického 2497/57, 567 574 573
11. dubna
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto i 12. dubna)
Jihlava, MUDr. Lejla Imširagic
Havlíčkova 34a, 774 417 100
12. dubna
Dobronín, MUDr. Veronika Kadlíčková
Dobronín 343, 567 217 216
18. dubna
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 423 107
(dtto i 19. dubna)
Polná, MUDr. Zdenka Kazdová
Varhánkova 227, 567 212 736
19. dubna
Jihlava, MUDr. Monika Kostková
Vrchlického 2497/57, 567 574 574
25. dubna
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 26. dubna)
Jihlava, MUDr. Vladimíra Kotíková
Vrchlického 2497/57, 567 574 575
26. dubna
Jihlava, MDDr. Libor Křikava
Husova 28, 567 213 032

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Apríl
Duben začíná dnem, na který se těší všichni šprýmaři. Celý rok vymýšlí, jak vyvést aprílem své blízké i vzdálené. Tento
svátek k nám přišel v 17. století ze světa a hned si ho všichni oblíbili. Původně
to bylo z radosti, že smutná zima je pryč
a přišlo veselé jaro. Aprílové žerty jsou
vtipné, kuriózní i kruté. Klasika je, když
někdo zazvoní a dostanete vzkaz, že máte
jít ke dveřím a tam nikdo není a jen slyšíte „Apríííl“! To je takový žert jednoduchý
a neubližující. Ale dá se říci, že také bez
nápadu. Vzpomínám si, že můj tatínek měl
geniální nápad, a to opsat nenápadně čísla
ze sportky, kterou podala maminka, a potom ji donést lístek, že tato čísla byla tažená… Prvně měla málem infarkt z radosti, že vyhrála první pořadí, a po té infarkt
podruhé, že to byl apríl. Tak to je typicky nepovedený žert na úkor poškozeného.
A když dědečkovi porodní bába 1. dubna
přišla říci, že se mu po čtyřech synech narodila naráz dvě děvčata, tak kdo ví, jestli
také neřekl: „Apríl?“ Ale ona to byla pravda. Existuje velká škála pracovních aprílů,
školních aprílů, jak ohledně známek, tak
učitelů. A když pan učitel řekl, že si napíšeme písemku, všichni se smáli, že to je určitě apríl, tak věřte nevěřte, nebyl a písemka se psala. Proto pozor 1. dubna na zprávy
v televizi a na informace v novinách. Může
na vás někde čekat „kachna“. Přeji krásný
aprílový den. Možná se potkáme v obchodě, mají mít v akci bublinky do vodováhy.

Pohotovost od 8 do 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

Sběrový kalendář
Biologický odpad

I. – II. 20. 4.● III. 21. 4. ● IV. 22. 4. ● V. 23. 4.
Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu,
IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží
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Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

25. 4. – Night run Hradec Králové
GP Batteries NIGHT RUN HRADEC
KRÁLOVÉ. Každý závodník běží s čelovou svítilnou centrem Hradce Králové
a v okolí Labe. Součástí je charitativní
běh Avon na pomoc v boji proti rakovině
prsu. Start na Velkém náměstí.

CHEB

25. 4. - „Cheb v dubnu 1945“
Vzpomínková akce k 70. výročí konce
2. světové války. Bohatý program po celý den. Chebský hrad – vojenské ležení,
CHEB 1945 – vernisáž výstavy fotografií ve vestibulu radnice, Boj o chebskou
radnici, Přehlídka vojenské techniky,
Jazzový taneční večer

JINDŘICHŮV HRADEC

4. 4. – Velikonoční veselice
Představení velikonočních tradic, průvod, velikonoční jarmark. Místo konání:
Muzeum fotografie + park

KUTNÁ HORA

18. 4. - Probouzení Kutné Hory
Na nádvoří Vlašského dvora. 10. ročník
slavnostního zahájení turistické sezóny.
Tentokrát na téma „Přemyslovská Kutná
Hora aneb vznik českého eura“.

LITOMYŠL

22. - 26. 4. - Zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny - Lázně ducha - lázeňská
promenáda, pódia, koncerty, výstavy

POLIČKA

18. 4. – 27. 9. - Výstava „750. výročí založení města Poličky“
Městské muzeum a galerie - poklady
z muzejních sbírek a zajímavosti z dějin.
Představení unikátního exponátu – koruny Přemysla Otakara II. Poprvé bude
představen i poličský poklad.

TELČ

30. 4. - Telčské čarování u rybníka
RoštejnPálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry, dětský program, masky, čarodějnice ...

TŘEBOŇ

8. 4. – Taplow youth choir - Divadlo J.
K. Tyla, od 19:30 hod. Koncert smíšeného mládežnického sboru z Velké Británie
TL 4/2015

Sport
Fotbal

5. dubna
12:30 Telč - Bystřice n.P. - dorost
15:30 Telč - Studenec - muži A
11. dubna
15:30 Telč B - Kamenice - muži B
12. dubna
12:30 Telč - Chotěboř - dorost
15:30 Telč - Přibyslavice - muži A
18. dubna
16:00 Telč C - Dušejov - muži C
25. dubna
9:00 Telč - Rantířov - žáci ml.
10:45 Telč - Rantířov - žáci st.
16:00 Telč B - Střížov - muži B
26. dubna
13:00 Telč - M. Budějovice - dorost
16:00 Telč - Dukovany - muži A
2. května
16:00 Telč C - Pavlov - muži C

Basketbal

Waldviertler Sparkasse
Cup. Vyhrajeme ho!
9
8
9
7
8
7

+208
+34
-30
-3
-103
-106

18
13
12
11
9
9

„Přestože nám chybí odehrát poslední zápas ve Studené (28. 3.), tak již teď mohu
uvést, že letošní ročník Waldviertler Sparkasse Cup se nám vydařil skvěle. Ať náš poslední zápas dopadne jakkoliv, obsadíme 1.
místo,“ uvedl k vystoupení BK Žabaři Telč
v přeshraniční soutěži hráč týmu Milan Maleček. Kompletní výsledky a komentáře zápasů najdete na http://basket-telc.sweb.cz/

Golf resort Telč:
Zahajujeme novou sezónu
V neděli 5. dubna oficiálně zahajujeme letní golfovou sezónu 2015 a zveme golfisty
na otevřený turnaj Velikonoční stableford.
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7. března se telčští Žabaři zúčastnili turnaje
v Protivíně. Mezi šesti účastníky se neztratili. Skončili na velmi pěkném třetím místě.
Konečné pořadí turnaje: 1. Protivín A, 2.
Litoměřice, 3. Telč, 4. Protivín B, 5. Vodňany, 6. Lišov

V minulém čísle jsme uveřejnili nabídku
prázdninových táborů Domu dětí a mládeže Telč a Jezdeckého klubu v Řídelově. Více
o nich a způsob přihlášení na www.ddmtelc.
cz a na www.jktrest.cz. Dnes přinášíme nabídku dalších táborů.

Basketbal má
mládežnický tým

20. - 24. 7., 10. - 14. 8., 17. - 21. 8.
Pořádá: Golf Resort Telč:
Více: Kateřina Březinová, 731 102 431
katerina.brezinova@czgolf.cz

Díky dobré spolupráci BK Žabaři s Domem dětí a mládeže Telč funguje po řadě
let ve městě mládežnický basketbalový tým
s dvanácti zájemci o tento sport. Trenérem
a vedoucím kroužku v jedné osobě je Milan Maleček.

Chaloupky SHM Telč

Po uzávěrce

Starší žáci Orla Telč se v sobotu 7. března zúčastnili turnaje v Měříně. Po jediné
prohře 1:2 s Velkou Bíteší je zvláštní herní
systém odsunul z bojů o medailové pozice. Následné dvě výhry nad domácími týmy už stačily pouze na 5. místo mezi šesti
účastníky. dk

Telč
Gmünd
J. Hradec
N. Bystřice
Slavonice
Studená

Nabídka prázdninových
táborů v regionu II

Dětský tábor s golfem a angličtinou

Florbal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basketbalisté
v Protivíně

Silák David sportovcem
Jihlavska
Hlavní cenu v anketě Sportovec Jihlavska
2014 získal 19. března telčský silák David Lupač, který v současné době startuje
za Powerlifting. Jihlava. Hlasující tak ocenili jeho úspěchy v silovém trojboji a benchpressu na evropských a světových mistrovstvích, o kterých jsme po celý loňský
rok v TL informovali.

Jaro je tady. Začaly mažoretkové
soutěže

Mažoretky dovezly
Ždánického motýla
V sobotu 14. března se skupiny telčských
mažoretek vydaly na první soutěž v letošním roce, aby zabojovaly O Ždánického
motýla ve Ždánicích. V soutěži, které se zúčastnily týmy z osmi měst, startovala telčská děvčata ve třech věkových kategoriích.
Naše nejmenší skupina Poupátek vybojovala ve své kategorii 4. místo. Pro některé
z nich to byla vůbec první zkušenost na soutěži. Ve věkové kategorii kadetek, 8-11 let,
soutěžily Růžičky. V nejobsazenější kategorii získaly, i přes svůj nízký věkový průměr, páté místo. Největší radost měly tentokrát naše juniorky – Růže. Ty bezchybným
výkonem svoji kategorii vyhrály a získaly
zlaté medaile a Ždánického motýla.
Renata a Marie Křížkovy

Včelí medvídci - nejmladší děti
5. - 10. července v Koněšíně
Více: Jakub Kadlec - 737 038 807 kubamuf@seznam.cz
Star Wars - mladší děti
4. - 11. července v Cizkrajově
Více: Pavla Bočková - 733 262 182
pavlabockova@email.cz
Robin Hood - starší děti
7. - 16. srpna v Rychnově na Moravě
Více: Zdeněk Knos - zknos@seznam.cz
Dobrodružství Percy Jacksona a jeho přátel - mladší děti
9. – 22. srpna v Libině
Více: Kateřina Horníková - 606 582 353
katkahornikova@seznam.cz

Indiánský tábor pro mladé
hasiče (ale i nehasiče)
20. až 31. července
Základna JK Třešť v Řídelově
Pořádá Okresní sdružení hasičů Jihlava
Více: www.oshjihlava.cz - 606 757 843
Andrea Dopitová
andrea.dopitova@hasici-vysocina.cz

Nový tábor DDM
DDM Telč vyhlašuje pro velký zájem ještě
6. turnus letního tábora ve Zvolenovicích.
Termín: 9. – 14. srpna
Program: celotáborová hra, tvořivé dílny,
koupání, soutěže, hry, táborák, diskotéka,
trampolína, stůl na stolní tenis, kin-ball, kupa
zábavy, noví kamarádi atd. Vše pod vedením
proškolených táborových vedoucích.
Informace a přihlášky v kanceláři DDM Telč
nebo na tel. 777 470 860

Dům dětí a mládeže Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 66
kancelář
ddm.telc@volny.cz ● 777 470 860
ředitel Mgr. Luboš Janovský
ddmtelcreditel@seznam.cz
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Kulturní kalendář
Akce

4. 4.
9 – 17
nádvoří zámku
Velikonoční jarmark Sdílení aneb Jarní
slavnost
Prodej rukodělných výrobků, domácích
dobrot, občerstvení. Program po celý den
bude zakončen Jarní slavností pro děti.
www.sdileni-telc.cz
6. 4.		
Velikonoční obchůzka
s folklorním souborem Podjavořičan
www.podjavorican.cz
11. 4. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

radnice

18. 4. 19.00
sokolovna
Madam Colombová zasahuje
Divadelní soubor Sokola Telč zve na reprízu detektivní komedie
18. 4. 10.00
Zpěváček
Pěvecká soutěž dětí

zámek

26. 4. 16.00
Probouzení broučků
sraz v hale Sokola, odtud průvodem k rozhledně
30. 4.		
u rybníka Roštejn
Telčské čarování
Pálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry,
dětský program, masky, čarodějnice ...

Výstavy

27. 3. – 28. 6.
Galerie Hasičský dům
GALINA Fleischmannová Obrazy
Galerie je otevřena v dubnu pátek, sobota
a neděle 10 - 12, 13 - 16 hod.
30. 3. – 26. 4.
vstupní síň radnice
Čáry a kouzla Pařezáků
fotografie Ing. Jarmily Včelové
1. 4. – 30. 4.
Justiční sál zámku
Kámen k užitku i k okrase
Zahájení výstavy telčského fotografa Karla Křížka se koná ve středu 1. 4. v 15 hod.
29. 4. – 14. 5.
vstupní síň radnice
Výstava k 70. výročí ukončení
2. světové války
Výstavu zahájí Mgr. Roman Fabeš, starosta
města Telče a doc. PhDr. Eva Melmuková
ve středu 29. 4. v 15 hod.
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Koncerty

5. 4.
19.00
hotel U Hraběnky
Velikonoční swingování
Hraje Swing Trio Telč
12. 4. 14.00
Kulturní dům v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů
Představí se DPS Zvoneček Jihlava, PS
Foerster Jihlava, PS Lumen Pacov, PS
Campanula Jihlava, Triodam Telč, PS Santini Telč a PS Smetana Telč
16. 4. 19.00
sál ZUŠ
Koncert komorního dua
Robert Pacourek - klarinet a Michal Rezek
- klavír
17. 4. 17.00
sál Domu s peč. službou
Čaj o páté
Pořádá akordeonové oddělení ZUŠ Telč
a Třešť
19. 4. 19.00
Lannerův dům
Santini v akci
Zazní skladby naší i světové literatury, lidové písně, spirituály a další
21. 4. 18.00
sál ZUŠ
Absolventský koncert žáků ZUŠ
23. 4. 18.00
sál ZUŠ
Absolventský koncert žáků ZUŠ
28. 4. 18.00
kostel sv. Jakuba
Absolventský koncert žáků ZUŠ

Trhy

25. 4. 9.00 - 16.00
náměstí
Farmářské trhy
Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.,
tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
www.telcsko.cz/mas
18. 4.
9.00 - 12.00
Bleší trhy
bývalé autobusové nádraží
Kontakt pro zájemce o prodej: blesakvtelci@seznam.cz
tel. 721 033 238, 736 434 156
Při nepřízni počasí se akce ruší.

Přednáška

15. 4. 18.00
Univerzitní centrum
Život
rakousko-uherského
vojáka
na ruské frontě za 1. světové války
Přednáší PhDr. Pavel Bulena v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Památky kolem nás

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Klub: po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 17 hod.
Téma na duben: Eko
7. 4.
16.00 Riskuj na téma „Ekologie“
13. 4. 15.00 Ekologické tvoření
22. 4.		
Akce G.Ú.
		
(po celou otevíračku)
29. 4. 16.00 Opíkačka u starého kina

Klub důchodců

29. 3. – 1. 4.
v budově polikliniky
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

12. 4. 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 dubnu otevřeno od úterý do pátku od 9
do 12 hodin.
úterý
- Tvoření maminek s dětmi (dalekohled,
rodinný vláček, stolní hra se zvířátky, rozkvetlý strom)
středa, pátek - Hernička
čtvrtek
- Cvičeníčko, říkanky, diskusní téma výchova dětí
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) Tematické
přednášky a aktivity pro nejmenší. Termíny
se uzpůsobí potřebám přihlášených.
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.
Aktuální informace na tel. 724 415 809 nebo www.balancplus.cz
TL 4/2015

Ze společnosti
● OCENĚNÍ PRO JAROMÍRA RUXE.
Na konci února předal rektor Vysoké školy
polytechnické v Jihlavě Václav Báča nejvyšší ocenění školy, medaili Stříbro Vysočiny, Jaromíru Ruxovi, který byl v letech
2005-2009 vedoucím katedry cestovního
ruchu školy. Spolu s ním byli k desátému
výročí vzniku VŠP oceněni i její další akademičtí pracovníci. Byl mezi nimi také Jiří Vaníček, bývalý prorektor VŠP a v letech 1991 až 1998 starosta Tábora. Ten je
telčské veřejnosti znám jako syn ve městě
stále velmi vážené učitelky Marie Vaníčkové Musilové (*1915) ze Svatoanenské
ulice, která byla v padesátých letech mimořádně postižena politickou perzekucí.
● ŽENA REGIONU. V letošním ročníku soutěže Žena regionu skončila Marie
Gregorová, zakladatelka o.p.s. SDÍLENÍ,
v Kraji Vysočina na druhém místě.

Bosch vytančil
pro Sdílení 100 tis. Kč
Vysoký počet hostů a nadprůměrná částka
výtěžku na dobročinné účely provázely 11.
reprezentační ples jihlavské firmy Bosch
Diesel v pátek 13. března. V rámci tradiční společenské akce věnovali zaměstnanci firmy část výtěžku ze vstupenek a tomboly ve prospěch charitativních projektů.
„Zásluhou senátora Miloše Vystrčila, který
je předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Sdílení, jsme takto získali
100 tis. Kč,“ uvedla pro TL ředitelka Sdílení Michaela Čeřovská a dodala, „daru si
moc vážíme a děkujeme za něj. Využijeme
ho pro financování našich služeb.“
Sdílení, o.p.s., poskytuje v telčském regionu
odlehčovací službu (péče o nemocné a seniory), půjčovnu zdravotnických pomůcek,
sociální poradenství a domácí hospicovou
péči pro těžce nemocné. O aktivitách Sdílení pravidelně informujeme. Více http://
www.sdileni-telc.cz/

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, sousedům
a známým, kteří se přišli dne 13. 3. 2015
rozloučit s panem Josefem Štěpničkou,
sklenářem v Telči. Děkujeme za veškeré
projevy soustrasti.
Manželka s rodinou
Touto cestou děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou
Miloslavou Páralovou roz. Norkovou.
Rodina Páralova
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Římskokatolické

Nela Krátká, Staré Město
Jana Hadravová, Podolí
Viktorie Křížová, Staré Město
Jiří Štěpánek, Štěpnice
Samuel Svoboda, Staré Město
Markéta Šimková, Staré Město
Julie Paulusová, Staré Město
Oliver Slabý, Podolí
David Nováček, Staré Město
Valérie Šmachová, Staré Město
Antonín Dvořák, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Vojtěch Tichý, Telč
a Zdeňka Pokorná, Telč

Opustili nás

Marie Razimová, Staré Město
Marie Šťastná, Štěpnice
Miloslava Páralová, roz. Norková
Marie Šimková, Staré Město
Stanislav Nedorost, Podolí
Blanka Přibylová, Staré Město
Josef Štěpnička, Podolí

Bohoslužby

91 let
87 let
67 let
84 let
75 let
87 let
90 let

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

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Život rakousko-uherského
vojáka na ruské frontě
za 1. světové války
Přednáší Mgr. Pavel Bulena
Představí život rakousko-uherských vojáků za 1. světové války, jak vypadal jejich „běžný“ den na frontě, zahrnující
vojenské povinnosti i trávení volného
času, jak vnímali cizí prostředí mimo
svou domovinu, pohled na tamní města,
vesnice a jejich obyvatelstvo.

15. dubna v 18 hodin
Univerzitní centrum MU na náměstí
Zachariáše z Hradce (jezuitská kolej)
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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 rodinném centru Krteček, Jihlavská 77 (bývalé kino) pořádá měsíční série Biblických
přednášek

Santini opět v akci
19. dubna se v 19 hodin uskuteční v sídle památkářů v Lannerově domě v Hradecké ulici již třetí koncert pěveckého sboru
Santini. „Pod již známým názvem SANTINI V AKCI zazní skladby naší i světové literatury, lidové písně a spirituály. Je to
koncert pro všechny, co se chtějí uvolnit
a odpočinout od všedních starostí. Koncert
patří mezi naše nejoblíbenější vystoupení.
Na posluchače se moc těšíme,“ uvedla pro
TL Jana Křížková a prozradila, „rozezpíváme se o týden dříve, 12. dubna na Setkání sborů v Krahulčí, kam nás pozval pořadatelský sbor Smetana.“

Uzávěrka příštího čísla
16. dubna
str. 25

Takto zaznamenala meteorologická stanice na radnici pokles slunečního svitu
v průběhu zatmění Slunce.

Počasí v Telči

20. března v 10.45 hodin jsme viděli zatmění Slunce.

Foto: Ilona Jeníčková

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

Co právě čtu z městské
knihovny
Klára Doskočilová,
sekunda GOB a SOŠ Telč
Michaela Burdová
Volání sirény. Prokletí
Příběh vypráví o siréně Larisse, která si vezme za muže černomága
Liama. Liam ji má zbavit prokletí sirény, o kterém se v knížce dočtete.
Knížku vřele doporučuji.
Čtenáře dětského
oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

Stanislav Bartoň zachytil Petra Vítů při odborném ošetření javorů u mariánského sloupu.
POZVÁNKA DO MUZEA TECHNIKY.
S jarem se také otevírá Muzeum techniky
Aleše Wimmera Na Sádkách. Nemusí být jen
cílem milovníků starých automobilů a motocyklů. Historické kočárky určitě zaujmou
dívky i dříve narozené maminky. V tom z poloviny minulého století zapózovala pro TL
Pavlínka Frühaufová. Snímek dokazuje, že
se jí v něm líbilo. Expozice je letos doplněna o výstavu módy 20. let minulého století.

Mše svatá
s gregoriánským chorálem
v neděli 12. dubna v 19:00

v kostele sv. Jakuba v Jihlavě
zpívá regionální chorální schola
z Mikroregionu Telčsko
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