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Od konce II. světové války uplynulo 70 roků!

8. a 9. květen 1945
Dny, které vstoupily do historie
Dva dny v roce. Někdy uběhnou,
ani nevíme jak. Některé si zapamatujeme na celý život. Po zážitcích z nich se pídí naši blízcí i historici. V minulém století
takovými dvěma dny byly určitě 8. a 9. květen 1945. Uběhlo od nich 70 roků. Je to hodně,
nebo málo? Na to si asi každý
odpoví sám. Lidský věk se sice
prodloužil, ale paměť...? Pokusili jsme se na mozaice příběhů
zmapovat oba dny, jak je prožili v Telči a okolí pamětníci. Žádný z nich dopředu nevěděl, že 8.
a 9. květen 1945 vstoupí do historie. Docela dobře to mohly být
i další všední dny protektorátu...
Proto i vzpomínky jsou různé.
Dramatické, pracovní, radostné
i nevšední. Jako třeba ta Zdeňka
Pošusty. Otázkou bylo, zda zařadit vzpomínky těch „nejmladších“. Je jim 70 roků. Pro někoho málo, pro někoho strašně
moc. Nic si sami z té doby nemohou pamatovat. Jejich vzpomínky jsou ale bezprostřední pamětí jejich rodičů. A proto jsou
také cenné. Nakonec za pár roků
budou jedinými žijícími pamětníky oněch dnů...
/z/

Za pohotové a vysoce profesionální fotografie z dopoledne 9. května 1945 v Telči vděčíme panu
Jaromíru Loužilovi. Další jeho snímky najdete na str. 10 a 11.

• 7. května v 15 hod. - pietní akt k uctění památky padlých u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Křížové chodbě
kostela sv. Jakuba
• 7. května v 19 hod. pietní akt u pomníku padlých v Krahulčí za účasti zástupců obce a Telče
• do 14. května výstava k 70. výročí ukončení 2. světové války v přízemí radnice

Z jednání rady města
10. schůze - 23. března
--RM schválila návrh komise pro kulturu a cestovní ruch na rozdělení finanční
dotace pro kulturní spolky a organizace
na rok 2015.
--RM schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v oblasti kultury/
sportu.
--RM schválila účetní závěrku za rok 2014
Domova pro seniory Telč.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v nemovitosti
č.p. 330 (lékárna na poliklinice).
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2015.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje neupotřebitelného majetku - hrobové zařízení na hřbitově U Svaté Anny
č. 93 za minimální kupní cenu ve výši
4.500 Kč.
--RM schválila rozdělení podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ pro rok 2015.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou
službou, Špitální č. p. 611.

11. schůze - 7. dubna
--RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na „Zateplení objektu obřadní síně hřbitova v Lipkách.“
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Zateplení objektu – Dům s pečovatelskou službou v Telči“ a složení komise
pro otevírání a hodnocení nabídek.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu ZŠ
Masarykova za účelem zajištění dodávky
tepla pro školu.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat rybníky Smrk, Vlček, Polívkův v k.ú. Vanov a rybníky Štěpnický,
Ulický, Staroměstský v k.ú. Telč.
--RM schválila Základní škole v Masarykově ulici záměr podat žádost o dotaci
z programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“.

Konzultační den
rady města

pondělí 18. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.
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Blíží se doba dovolených.
Máte platný cestovní doklad?
S blížící se turistickou sezónou a hlavně dobou dovolených je na místě se přesvědčit,
jak jste na tom s platností cestovních dokladů. Vyhotovení nových není na počkání
a může tak být zdrojem horkých chvil před
nástupem dovolené. Vedoucí odboru vnitřních věcí telčské radnice JUDr. Jana Matoušková připomněla čtenářům TL platná
pravidla pro cestovní doklady:
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít i platný občanský
průkaz, který je od 1.1.2012 vydáván i osobám mladším 15 let. Žádost o vyhotovení
občanského průkazu je možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, o vydání cestovního pasu pouze
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Správní poplatek
za vydání elektronického občanského průkazu
pro dítě ve věku do15 let je 50 Kč, cestovní-

Personální změny
na radnici
V březnovém vydání Telčských listů byla uveřejněna informace o vyhlášení dvou
výběrových řízení, a to na obsazení pracovních míst zaměstnance pro zajištění
provozu turistického informačního centra
(pracovní poměr na dobu neurčitou) a zaměstnance pro výkon správy bytového fondu města (pracovní poměr na dobu určitou
- zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou). Na základě provedených výběrových řízení byla nebo bude uzavřena pracovní smlouva s Bc. Petrem Machem (IC)
a Ivou Slatinskou (bytový fond města).
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

ho pasu s biometrickými údaji 100 Kč. Za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji
pro občana staršího 15 let činí správní poplatek 600 Kč. Žádost o vydání elektronického
občanského průkazu nebo cestovního pasu
s biometrickými údaji je zpracovávána pracovištěm občanských průkazů a cestovních
dokladů elektronicky a zároveň je pořizována i fotografie žadatele, tzn., jedná se o časově
náročnější úkony. Z toho důvodu upozorňujeme, že poslední klient k odbavení je přijat 20
minut před koncem úředních hodin.

Sdělení odboru dopravy

Řešte auta „v převodu“
Odbor dopravy upozorňuje vlastníky silničních
vozidel na to, že vozidla, která byla k 1. 1. 2015
tzv. „V PŘEVODU“, to znamená vozidel,
u kterých nejsou v dokladech k vozidlu (osvědčení o registraci a technický průkaz) zapsáni jako aktuální vlastníci vozidla, že tento vlastník
silničního vozidla může do 30. 6. 2015 podat
žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jako vlastník. Pokud vlastník vozidla v uvedené
lhůtě tak neučiní, vozidlo bude dle ustanovení
čl. II bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb.
považováno za zaniklé. Zákonným důsledkem
zániku vozidla je pak zánik technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu. Ministerstvo dopravy vytvořilo
webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze
ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Tato aplikace je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz
Libor Blabla
vedoucí odboru dopravy MěÚ Telč

Výběrové řízení
na zaměstnance MěÚ

Elektronická evidence tržeb

Na úřední desce je uveřejněno oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení
pracovního místa na oddělení sekretariát
a obecní živnostenský úřad (pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou). Lhůta pro podávání přihlášek je do 13. 5. 2015 do 17:00
hod. Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny v oznámení na úřední desce, která je
přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Zákonná norma o elektronické evidenci tržeb v současné době prochází legislativním
procesem, který média různě interpretují. Finanční správa proto pro získání korektních
informací k této problematice zřídila webové stránky http://www.financnisprava.cz/cs/
financni-sprava/eet. Pokud by zveřejňované informace nebyly pro potřebu zájemce
dostačující, bude každý dotaz předán k vypracování kvalifikované odpovědi,“ slibuje
v tiskové zprávě Ing. Josef Tomek z Finančního úřadu pro Kraj Vysočinu.

Sdělení Finančního úřadu
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Radosti a starosti telčského starosty
Zimák na startu

Sen několika generací hokejistů, kteří si
užívali přízně i nepřízně zimního počasí
na odkrytém kluzišti, se začal plnit. V polovině dubna bylo dodavatelské firmě H
+ H Technika, s.r.o., z Brna předáno staveniště nového krytého zimního stadionu (jen pro připomenutí, dodavatel vyšel
z koncesního řízení a po dokončení stavby bude zimní stadion i 20 let provozovat. Město bude po dobu šesti let splácet
hodnotu stavby ve výši 70 milionů korun).
Nejedná se ale jen o hokej. Nynější kabiny pro fotbal a volejbal byly již také ostu-

le Tyršovy ulice. I je bych chtěl požádat
o pochopení a spolupráci při řešení případných problémů. Vlastní výstavba nového zimního stadionu bude probíhat v několika fázích. Zhruba do konce dubna by
měly být hotovy demolice budov starých
šaten. Na ně naváží zemní práce odstraněním ornice a vytvořením základní pláně.
Stavební práce na celém objektu budou
probíhat do konce října. Od srpna ale bude
souběžně zahájena i montáž technologií
a vnitřního vybavení. A od září do listopadu pak přijdou na řadu konečné úpravy okolí nového stadionu včetně příjezdo-

KONEC KABIN A TRIBUNY. Sledovalo se odtud nespočet fotbalových utkání, kdysi také
ragby nebo atletika a samozřejmě spartakiády. S příchodem prací na stavbě hokejové haly
začala demolice dávno nevyhovujícího objektu. Snímek do historie!             Foto: Ilona Jeníčková
dou místního sportu. Když jsem je na začátku stavby prošel, uvědomil jsem si, že
od doby, kdy jsem do nich jako dorostenec
vstoupil, se skoro nezměnily. Jsem proto
rád, že v rámci výstavby stadionu vzniknou i nové šatny pro tyto sporty. Pravda,
volejbalisté přišli i o antukové kurty a fotbalisté o tréninkovou pískovou plochu.
Samozřejmě to všem přidělá starosti. Ale
jsem přesvědčen, že nové zázemí za to
stojí. A v další etapě se počítá i s dobudováním nových hřišť v sousedství. Vážím si
toho, že se nyní dokázaly domluvit místní
sportovní organizace na vzájemné spolupráci a že fotbalisté SK našli zázemí u Sokola a ve škole a volejbalisté zase v areálu
v Batelovské ulici, který provozují kroketisté. Stavba také přinese určitá omezení pro vedlejší základní školu a obyvateTL 5/2015

vé cesty, oplocení, parkovacích ploch pro
obsluhu areálu a zeleně. Pokud by vše šlo
podle nastaveného harmonogramu, všechny práce by měly být hotovy do konce listopadu letošního roku. A prvního prosince
by na led mohli vyjet bruslaři. Kromě ledové plochy, technologie a nových kabin
pro sportovce bude v přízemí i prostor pro
rehabilitaci. Tribuny pro sedící diváky jak
pro hokej, tak pro fotbal pak budou v prvním patře doplněny i prostorem pro občerstvení a sociálním zázemím. A k tomu
přibude kancelář a klubovna pro potřeby
zimního stadionu i sportovních oddílů. Je
samozřejmostí, že všechny tyto prostory
budou bezbariérové. A jak vyplývá z vizualizací, měl by celý zimní stadion i pěkně vypadat. Takže se těšme na jeho prosincové slavnostní otevření.

Začínají další stavby

Na poslední chvíli se ještě městu podařilo získat evropské dotační peníze na tři
projekty, které jsou zaměřeny na úsporu
energií. Je příjemné, že dotace na všechny akce se pohybují zhruba ve výši 80%.
Projekty týkající se budov Mateřské
školy v Nerudově ulici a obřadní síně na hřbitově v Lipkách uspěly hned
na podzim v prvním kole. Takže přes zimu se zvládla administrace žádosti i vysoutěžení dodavatelských firem. Zateplení pláště školky už nyní probíhá, realizuje
jej firma WEBEL s.r.o., a náklady na celou akci se pohybují ve výši 1,4 milionů
korun s dokončením v polovině května.
Stejný termín dokončení je i na obřadní
síni, kde se už také pracuje. Dodavatelem
stavby je firma Jemnická Stavba, a.s. Tady jsou náklady ve výši 2,1 milionů korun. V rámci akce dojde k výměně oken
a dveří, opravě a zateplení střechy fasády
a změně systému vytápění. Třetí a největší projekt, zateplení budovy Domu
s pečovatelskou službou, byl v podzimním kole zařazen mezi náhradníky, a tak
jsme již v realizaci moc nevěřili. Ale
v rámci navýšení objemu peněz do tohoto dotačního titulu se nakonec dostalo
i na něj. Takže v současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele zateplení
této budovy a výměnu oken. Projekční
náklady se pohybují ve výši 12,5 milionů
korun a realizace se předpokládá zhruba
od poloviny června do konce října. Kromě památkově chráněných budov tak budou zatepleny všechny veřejné budovy
v majetku města.

Duben patřil zpěvu

Několik výstav a besed, repríza divadla
v sokolovně, koncerty žáků ZUŠ či KPH,
jarní zahájení sportovních aktivit a soutěží, velikonoční jarmark Sdílení či první
farmářské trhy nebo čarodějnice u Roštejna. To všechno a řada dalších akcí se
odehrály v dubnu. Ale jak píši v nadpise, hlavně se zpívalo. Začal to Podjavořičan při velikonoční obchůzce a Swing
trio na Hraběnce, zpívalo se v Krahulčí
při tradičním Setkání pěveckých sborů,
pěvecký sbor Santini představil svůj program v Lanneráku a na zámku se uskutečnilo krajské kolo soutěže Zpěváček.
Tak ať je nám do zpěvu i nadále. A věřím, že vítěznou píseň si zazpíval i David Lupač při přebírání medailí na mistrovství republiky či ocenění sportovcem
roku jihlavského okresu. Blahopřejeme.
Roman Fabeš
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Zájem o gymnázium.
Problém SOŠ trvá

Angličtina ovládla
ZŠ Hradeckou

Tradiční zájem o obě formy gymnaziálního
studia na GOB a SOŠ potvrdil počet přihlášek pro příští školní rok. Na osmileté studium je podalo 38 žáků z pátých tříd, na čtyřleté studium 52 deváťáků. „V každém oboru
můžeme ke studiu přijmout pouze 30 žáků,“
uvedl pro TL ředitel GOB a SOŠ Stanislav
Máca. Trpce ale komentoval následující:
„Pro studium SOŠ jsme měli těsně před
koncem lhůty pro odevzdání přihlášek pouze 10 zájemců, a proto muselo být přijímací řízení pro SOŠ zastaveno. Třída se k naší
nemalé lítosti ve školním roce 2015/16 neotevře.“ To znamená, že potíže oboru SOŠ
se dále prohlubují. V průběhu dubna a května bude na škole skládat různé části maturity (písemky, didaktické testy, ústní) 73 studentů. Všichni maturují povinně z českého
jazyka, dále si mohli v centrálně zadávané
části vybrat cizí jazyk nebo matematiku.
Pro angličtinu se rozhodlo 50 studentů, pro
matematiku 23. Zatímco v ústní části mají studenti SOŠ povinně stanoveny odborné předměty, studenti gymnázia si dva další maturitní předměty mohli vybrat. Jejich
přehled, který TL poskytl ředitel Máca, je
zajímavou statistikou vypovídající o zájmu
převážně budoucích vysokoškoláků. Seřadili jsme ji podle četnosti přihlášek: Základy společenských věd (25), biologie (19),
zeměpis (13), chemie a dějepis (12), fyzika
(9), matematika a angličtina (8), francouzština (3), němčina (2), deskriptivní geometrie (1 studentka).
/z/

Ve čtvrtek 19. března proběhl na ZŠ Hradecká den v anglickém jazyce v rámci projektu ŠKOLA BEZ HRANIC. Navštívily
nás známé evropské osobnosti – Jean Cocteau, Maria Curie-Skłodowska, Christopher Columbus a Agatha Christie. Ztvárnili je rodilí mluvčí anglického jazyka. 60
žáků, od šesté do deváté třídy, bylo rozděleno do 15 skupin, ve kterých každý zastával konkrétní funkci – speaker (mluvčí), manager (vedoucí skupiny), record
keeper (zapisovatel) a designer (návrhář).
Žáci pomocí indicií a hádanek museli
uhodnout, o jakou osobnost se jedná. Poté zpracovali úkol, který s ní byl spojený.
Např. u Agathy Christie si zahráli na spisovatele a detektivy a sestavili krátký detektivní příběh. Na závěr jsme uspořádali
prezentaci všech prací. Žáci v ní anglicky
popsali svou celodenní činnost, kterou jim
rodilí mluvčí zhodnotili. Díky projektu se
mnozí z nich prvně seznámili s rodilými
mluvčími a mohli si tak ověřit, jaké jsou
jejich znalosti angličtiny. Fotografie z celého dne najdete ve fotogalerii na stránkách školy: www.zshradeckatelc.cz. Celý
příspěvek učitelek angličtiny Hany Kovářové a Miluše Rodkové si můžete přečíst
v Listárně TL.

Radioamatéři
připomněli
Zdeňka Neumanna
Na internetových stránkách Českého radioklubu http://www.crk.cz/CZ/EBOOKSC
byla na počátku dubna zveřejněna práce
Ladislava Poláka Radioamatéři - oběti
okupace v letech 1938 - 1945. Autor v bohatě ilustrovaném sborníku shromáždil životopisy dvou desítek českých radioamatérů, kteří byli v průběhu II. světové války
popraveni za odbojovou činnost nebo zemřeli v důsledku jiných válečných událostí. Najdeme mezi nimi i telčského průkopníka radioamatérství MUDr. Zdeňka
Neumanna (*1905), který zahynul v koncentračním táboře v roce 1943. Záslužná
práce vyšla k 70. výročí konce II. světové
války. Můžeme jen doufat, že se dočkáme
jejího knižního vydání.
/z/
str. 4

Jak ho viděla ředitelka

Jarmark Sdílení
po druhé
Byl zázračný. Ačkoli předpověď počasí vypadala hrozivě, vyklubal se ze soboty 4. dubna
krásný slunečný den. Stánkům zalitým sluncem to na zámeckém nádvoří moc slušelo
a prodejci opět potvrdili svoji šikovnost a nápaditost. Jarní polévka a pečené jehněčí, které pro
návštěvníky opět připravil Bufet U Roštěnky,
voněly široko daleko. Sdílení u svého stánku
potěšilo nejen zájemce o informace z naší činnosti, ale také příznivce zdravého mlsání. Mohli si totiž nakoupit různé pochoutky od Pytlici.
cz. Na své si přišli jak milovníci zpěvu a tance,
tak i vyrábění. A jaký by to byl jarmark bez vystoupení Krahuláčku... Děti i paní učitelky byly
a jsou úžasné. A v úžas nás přivedl také Matyáš Racek, když předvedl, jak ho poslouchají jeho joja. Celý jarmark vyvrcholil jarní slavností.
Doufáme, že se nám podařilo jaro přivítat, jak
se patří, a že už tady zůstane. Děkujeme všem
návštěvníkům, dobrovolníkům, pomocníkům,
zámku Telč a všem dalším dobrým duším.
Michaela Čeřovská

Nový kurz U3V
Masarykova univerzita připravuje pro příští akademický rok v Univerzitním centru
Telč další kurz Univerzity třetího věku.
Šestisemestrální cyklus Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II volně
naváže na ten, který v UC probíhá od roku
2012. Absolvování předchozího cyklu není
podmínkou pro účast v tomto kurzu. Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské
vzdělání s maturitou. Lhůta pro podávání
přihlášek do nového cyklu U3V je do 30.
června. Přihlášky se podávají na speciálním
formuláři v kanceláři UC v době úředních
hodin, případně po telefonické domluvě.
Kontakty: Univerzitní centrum Telč, nám.
Zachariáše z Hradce 2, Ivana Štanclová, tel.
549 491 141, 731 404 899, stanclova@rect.
muni.cz. Úřední hodiny jsou ve středu od 9
do 11 hodin a v pátek od 13 do 14 hodin.
Podle TZ

Bosch tančil i pro
ZŠ Masarykovu
V minulém čísle TL jsme informovali, že
jihlavská firma Bosch Diesel věnovala část
výtěžku, 100 tisíc Kč, ze svého reprezentačního plesu telčské obecně prospěšné
společnosti SDÍLENÍ. Mezi dalšími obdarovanými byla také Základní škola v Masarykově ulici. „Dar 30 tis. Kč využijeme
pro lepší integraci žáků postižených autismem. Pořídíme speciální pedagogické pomůcky a výukové materiály určené právě
jim. Za dar, který patří k největším v historii školy, moc děkujeme,“ napsal TL ředitel
školy Karel Navrátil.

Barmanka roku 2014
je z Volevčic
Na konferenci České barmanské asociace, která se konala na konci března v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, byli také vyhlášeni nejlepší baristé
a barmani roku 2014. Skvělé třetí místo
v kategorii Barman junior Classic získala žákyně druhého ročníku oboru kuchař –
číšník SOŠ a SOU Třešť Lenka Haasová
z Volevčic. Její spolužačka Lucie Smolíková se na stejném místě umístila v juniorské soutěži o Pohár BOHEMIA SEKT. TL
o úspěchu obou žákyň informovala vedoucí učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU
Třešť Mgr. Ivana Švehlíková.
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Den senátora. Ale i zastupitele
Avizovaný Den senátora Miloše Vystrčila v úterý 6. dubna v restauraci Na Kopečku nemohl dopadnout jinak. Protože je také dlouholetým, vlastně nejdéle sloužícím
telčským zastupitelem, byla řada dotazů
specificky telčských. Z nich dominovalo
parkování na náměstí a vystavování zboží
v podloubí. „Zatímco u toho prvního viděli diskutující řešení ve velmi progresivním
parkovném, moderní dozorové technice
a možnostech, které se nabídnou po přestěhování zimního stadionu, u toho druhého se
jako jediným řešením jeví výchova a kultivace prodejců, protože represe ze strany
města je v případě soukromých domů prakticky nemožná,“ konstatoval Miloš Vystrčil.

Z velké politiky se příchozí zajímali o problematiku zavedení elektronické evidence
tržeb (registrační pokladny) a také povinnosti měřit spotřebované teplo v bytových
domech. „U elektronické evidence tržeb
převládl názor, že by neměly být žádné výjimky a s pořízením technického vybavení
by měl drobným živnostníkům pomoci stát.
Obecně podle mě převládají obavy, zda to
bude fungovat a zda se tedy nejedná jenom
o další zatížení živnostníků a drobných zaměstnavatelů,“ prozradil senátor. Na zvědavou otázku, zda ho nějaký dotaz zaskočil,
odpověděl záporně. Překvapily ho prý ale
dotazy na krajské a senátní volby, které budou „až“ za rok a půl, na podzim 2016. /z/

Co se děje Pod Kaštany?
Nepřehlédnutelná stavební činnost v bývalém hotelu Pod Kaštany ve Štěpnici nemohla ujít pozornosti a dohadům o jeho
využití. Nový vlastník objektu, společnost
Zero Finance, s. r. o., která je také investorem stavebních úprav, poskytla TL k celému záměru následující informace: Předpokládáme využití objektu registrovanou
sociální službou, Domovem se zvláštním
režimem. V současné době zde provádíme
nezbytné úpravy. Některé z nich, jako třeba
výměnu oken, podle již dříve schváleného

stavebního povolení předchozímu majiteli. Po dokončení stavebních úprav a vydání
souhlasného stanoviska příslušných úřadů
počítáme s jeho pronajmutím společnosti Senior Home, s.r.o. Přibližně ve čtvrtém
čtvrtletí letošního roku by zde měla zahájit provoz zmíněná sociální služba. Společnost Senior Home (www.senior-home.cz)
již podobné zařízení provozuje v Tuchlovicích u Kladna. Kapacita telčského Domova
by měla být 40 až 50 klientů s různými typy
stařeckých demencí.
/z/

Místostarosta informuje:

Bylo, je a bude v Telči
● Jak jsem již dříve psal, pracujeme na nové
koncepci nakládání s odpady ve městě. Jedním
z kroků této nelehké agendy je, že jsme podali žádost do dotačního programu Fondu Vysočiny na pořízení nádob na bioodpad a pro separaci plastů a papíru. Realita je ale taková,
že zájem o dotační prostředky je trojnásobný.
Do konce května bude známo, kteří žadatelé
uspěli. Držíme si palce.
● Tuto zprávu píši velice rád. Miroslav Poledna, profesionální hasič z naší požární stanice,
který v červenci 2012 zachránil dívku z potopeného osobního automobilu po havárii v rybníku Roštejn, převezme za tento hrdinský čin
v Bruselu 4. května zlatou medaili Ferdinanda
Martinenga. Společnost mu zde bude dělat generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba.
● 10. května oslavíme na náměstí Zachariáše
z Hradce od 14 hodin Den matek. Vystoupí
na něm telčské a mrákotínské mažoretky a nebude chybět ani Moravská beseda. Bohatý program jsme připravili pro všechny maminky,
babičky, které zvu na telčské náměstí.
Pavel Komín

Hasiči mají nové vedení
Ke generační výměně došlo v telčském
Sboru dobrovolných hasičů. Na nejvyšším
postu vystřídal dlouholetého starostu SDH
Telč Jana Mikeše Pavel Doskočil. A v jednotce našeho Sboru dobrovolných hasičů
pak dlouholetého velitele jednotky Josefa Muranského střídá Jiří Vejmělek, jehož
doplnil na pozici zástupce Zdeněk Busta.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat odstupujícím Janu Mikešovi a Josefu Muranskému za zodpovědnou práci, kterou po dlouhá
léta odváděli jak pro sbor, tak pro obyvatele
našeho města a regionu. Kromě zásahů při
mimořádných událostech či zajištění kulturních a společenských akcí bych chtěl připomenout jejich nemalý podíl na vybudování
hasičského areálu na Starém Městě. Věřím,
že i nadále zůstanou hasičům věrní, a přeji jim hodně zdraví a úspěchů v další činnosti. A jejich nástupcům přeji, aby úspěšně
navázali na dosavadní dobrou práci sboru
i jednotky v Telči.
Roman Fabeš

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
Foto: Ilona Jeníčková
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Policie ČR Telč informuje
Střety vozidel s lesní zvěří

V neděli 22. března po třetí hodině odpoledne vběhla na státní silnici mezi Hladovem a Želetavou do jízdní dráhy Fordu
Mondeo srna. Škoda na vozidle byla odhadnuta na cca 40 tis. Kč. K dalšímu střetu automobilu se zvěří došlo ve čtvrtek 9.
dubna mezi Vanovem a Telčí. Srnec zde
vběhl do jízdní dráhy Fordu Focus. Škoda na vozidle 60 tis. Kč. V obou případech
bylo provedenou zkouškou požití alkoholu
řidiči vyloučeno a usmrcenou zvěř převzali členové Mysliveckého sdružení.

Krádež dřeva

Policisté pátrají po pachateli, který v první polovině března neoprávněně vytěžil
v k.ú. Mysliboř dřevo v hodnotě přibližně
100 tis. Kč. Případ policisté dále prověřují.

Padal s alkoholem

Ve středu 8. dubna v obci na Telčsku přepadl 28letý muž zábradlí před bytem ve druhém podlaží a dopadl do přízemí. Policisté
mu naměřili 2,38 promile alkoholu. Muž
byl převezen do jihlavské nemocnice.

Jeli jako Niki Lauda

V pátek 3. dubna zastavili policisté před
čtvrtou hodinou odpoledne v Hladově
BMW, jehož dvacetiletý řidič jel v obci
rychlostí 65 km/h. Navíc u něj zjistili pozitivní výsledek na amfetamin, pravděpodobně pervitin. Dechová zkouška u něho
byla negativní. Další jízdu řidiči zakázali
a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Podobný výtečník projížděl v pátek 20. března Panské Dubenky. Policisté jeho VW
Transporter naměřili rychlost 93 km/h!

Náklad zatarasil silnici

V sobotu 4. dubna se před čtvrtou hodinou
odpoledne vysypaly z rumunského kamionu Daf s návěsem na silnici mezi Dolními Dvorci a Telčí kovové konstrukce.
Pětačtyřicetiletý řidič si řádně nezajistil
přepravovaný náklad a při průjezdu zatáčkou došlo k uvolnění nákladu. Provedenou
dechovou zkouškou policisté požití alkoholu u řidiče vyloučili. Ke zranění osob
naštěstí nedošlo.

Nemá, ale řídil

V sobotu 21. března zastavila policejní
hlídka po půlnoci ve Staré Říši Alfu Romeo. Při kontrole devětadvacetiletý muž
nepředložil řidičský průkaz a odmítl se
podrobit testu na návykové látky. Navíc
bylo při kontrole zjištěno, že má jihlavským magistrátem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel až do června roku 2016 a soudem na čtyři roky. Muž je
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
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Krádež propanbutanových
lahví

Policisté pátrají po pachateli, který v Kalištích odcizil okolo 17. března pětadvacet
kusů plných propanbutanových lahví. Krádeží způsobil celkovou škodu přes 22 tis.
Kč. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají.

Munice z války stále hrozí

V neděli 29. března oznámila policii žena z obce na Telčsku nález podezřelého
předmětu, který našla její blízká příbuzná
na břehu upuštěného rybníka. Předmět poté odnesly zpět do lokality k rybníku! Přivolaní policisté určili, že se jedná o ruční
granát, místo zabezpečili a přivolali policejní pyrotechniky. Ti předmět identifikovali, jako ruční granát z období druhé světové války a odvezli ho k likvidaci.

Dělal ostudu v Jihlavě

V úterý 17. března nalezli policisté před
čtvrtou hodinou odpoledne na chodníku
ve Vrchlického ulici před budovou policie
(!) zraněného, zjevně opilého muže. Jednapadesátiletý muž z Telčska byl navíc zraněn v obličeji. Naměřili mu 1,99 promile
alkoholu. Po ošetření muže zajistili a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Krádež jízdního kola

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil
v bytovém domě v ulici Jana Žižky horské
jízdní kolo dámské značky Cross Sprinter červenočerné barvy v hodnotě přibližně devět tisíc korun. Případ dále prověřují
a po pachateli pátrají.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
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)

Nezaměstnanost
v březnu
ČR 7,2% (únor 7,5%)
Kraj Vysočina 7,0% (únor 7,5%)
Správní obvod Telče 8,6% (únor 10,0%)
Telč 9,3% (únor 10,3%)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Jindřichovice, Ořechov, Řídelov,
Urbanov, Zvolenovice
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Lhotka, Vanůvek, Volevčice
Zdroj: Statistiky ÚP

Hasičské zprávy

V Krahulíku hořelo
Před půl šestou ráno ve čtvrtek 9. dubna byl
na linku tísňového volání HZS Kraje Vysočina ohlášen požár v masokombinátu v Krahulčí. Na místo události okamžitě vyjela jednotka
profesionálních hasičů ze stanice v Telči společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů
z Mrákotína a Krahulčí. Z třetího nadzemního
podlaží objektu hasiči evakuovali tři zaměstnance, všichni tři skončili v péči zdravotníků. Zasahujícím jednotkám se podařilo velmi
rychle dostat plameny pod kontrolu, i tak ale
škody půjdou do milionů korun.
Podle TZ HZS Vysočina

Pro širokou veřejnost

Na ZASTÁVce
o závislosti
13. května v 17 hodin pořádá klub ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici besedu pro širokou veřejnost na téma „závislosti“. „Připravili jsme ji
ve spolupráci s K–centrem Jihlava. Posluchači se na ní dozví nové pohledy na závislosti
(i drogové). Samozřejmě, že bude také možnost vznášet dotazy,“ uvedla k besedě vedoucí
klubu Petra Nováková.

Příležitost pro studenty
a nezaměstnané. Stáže
Od 1. března byla v Kraji Vysočina otevřena kancelář Fondu dalšího vzdělávání, který je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Najdete
ji na adrese Tolstého 15 (bývalý okresní úřad). Kancelář v současné době nabízí účast ve dvou projektech, které mají
zvýšit uplatnitelnost na trhu práce zmíněným skupinám. Více informací naleznete na www.stazepromlade.cz a www.stazevefirmach.cz nebo přímo v kanceláři
na uvedené adrese. Celý text tiskové zprávy je v Listárně TL.
Podle TZ

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.
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Den DDM. Zve ředitel
Již tradičně se v sobotu 30. května těšíme na vaši návštěvu na dnu DDM Telč. V bohatém programu se představí téměř všechny zájmové kroužky organizované v našem domečku. Někdo
na jevišti, někdo u stolků, někdo v DDMáckém klubu Sklep. Vše vypukne ve 13:30 hod. na náměstí před DDM. Věříme, že odpoledne strávené společně s našimi nejmenšími bude nejen báječným zážitkem, ale také inspirací, co s volným časem dětí v příštím školním roce. Srdečně vás
za účinkující, zaměstnance a vedoucí zájmových útvarů zve Luboš Janovský, ředitel DDM Telč.

Čistá Vysočina. Jak ji viděli žáci ZŠ Masarykova
V pondělí 13. dubna se páté ročníky ze ZŠ Masarykova zapojily do projektu „Čistá Vysočina“. Našim cílem bylo uklidit kolem Štěpnického a Staroměstského rybníka. Během dopoledne jsme nasbírali deset pytlů odpadků, dokonce vylovili staré jízdní kolo, pneumatiku,
prkna a další věci, které znečišťovaly životní prostředí. Chtěli bychom všechny poprosit,
dávejte odpadky tam, kam patří! Chraňme přírodu a naše krásné město Telč. Děkujeme.
Antonín Veselý, Martin Klíma V. A, Helena Kučerová, Vendula Čapková V. B

Žáci a studenti píší TL

Pomoc kamarádovi
Každý z nás během svého života vykonal určitě mnoho dobrých skutků. Já sám
si myslím, že je dělám velice často a také
rád. Nejenže pomáhám své babičce, rodičům či staré paní ze sousedství s nákupem,
ale je i jeden čin, na který dlouho nezapomenu. Každý den jezdím se svým dobrým
kamarádem na kole. Podnikáme různé výlety, jezdíme přes překážky či soutěžíme
v rychlosti jízdy. Právě tato disciplína se
stala kamarádovi téměř osudnou. Vysoká
rychlost a špatný terén způsobily, že kamarád havaroval a letem přes řidítka si přivodil nepěkný pád. Zůstal ležet a já měl pocit, že snad ani nedýchá. Zkameněl jsem.
Ne však na dlouho. Rozběhl jsem se k silnici a zastavil první auto, které jelo kolem. Poprosil jsem řidiče, zda by mohl zavolat na číslo 155 a tím přivolat rychlou
záchrannou pomoc. Netrvalo dlouho a byla tady. Naložili mého kamaráda a odvezli ho na vyšetření. Tehdy vyhrál nejen on,
ale i já. Svým dobrým činem jsem pomohl
aspoň částečně k záchraně jeho života.
Alois Kříž, IX.A, ZŠ Hradecká
Soutěžní příspěvek pro projekt Dětský čin
roku v kategorii POMOC OSTATNÍM. Více v TL 1/2015 na str. 7.

AKTIVNĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Zásluhou páťáků ze ZŠ v Masarykově ulici
a také učitelek Evy Marečkové a Miroslavy Křenové jsou břehy Štěpnického a Staroměstského rybníka čisté. Jak dlouho?

Měli bychom se stydět. Ale i chválit.
Neuvěřitelné 4 tuny různého odpadu nasbíralo 450 dobrovolníků v rámci akce Čistá Vysočina okolo necelých 100 km silnic ve správě Cestmistrovství Telč. „Odpad byl sbírán po obou
stranách silnic,“ sdělil TL vedoucí cestmistrovství Ladislav Prokop. Čísla, která nám poskytl,
nás přiměla k nadpisu příspěvku. Stydět bychom se měli za množství odpadu, které se okolo
silnic během zimy objevilo (kdo ho tam dal?) a chválit zmíněných 450 dobrovolníků, kteří
cestářům pomohli nepořádek uklidit.
/z/
str. 8

POŘÁDEK PODLE DĚVČAT. Žákyně ZŠ
Masarykova Petra Janková a Helena Kučerová při úklidu břehu Staroměstského rybníka nic neodbyly.            Obě foto: Eva Marečková
TL 5/2015

Chovatelská přehlídka trofejí
spárkaté zvěře
Odbor životního prostředí telčské radnice pořádá ve spolupráci se Státním zámkem Telč tradiční chovatelskou přehlídku
trofejí spárkaté zvěře, která byla ulovena na Telčsku v hospodářském roce 2014.
Slavnostní zahájení proběhne za zvuku
fanfár Lukovských trubačů v neděli 31.
května v 10 hodin před skleníkem v zámeckém parku. Expozice mysliveckých
trofejí bude doplněna o preparáty ptáků

a savců. Součástí zahájení přehlídky trofejí bude tradičně bohatý doprovodný program. Budete si moci zakoupit myslivecké
doplňky, ochutnat občerstvení ze zvěřiny nebo zdarma vyzkoušet svoje střelecké umění na laserové střelnici. Otevírací
dny: 31. května od 10:00 do 15:00 hod.,
1. - 2. června od 9:00 do 15:00 hod.
Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Telč

Přijímací řízení do ZUŠ
Ředitelství Základní umělecké školy v Telči vypisuje termíny přijímacího řízení pro
školní rok 2015/2016.
Výtvarný obor: v pondělí 18. května
a v pondělí 25. května od 13:00 do 17:00
hod. Místo konání je učebna VO ZUŠ v 1.
poschodí.
Hudební obor: ve středu 20. května
a v pondělí 25. května od 13:00 do 17:00
hod. Místo konání označená učebna HO
ZUŠ v 1. poschodí.
Požadavky:
- pro výtvarný obor není nutné se zvlášť
připravovat, pomůcky poskytne škola, půjde o kresbu
- pro hudební obor doporučujeme si připravit jednoduchou lidovou píseň (např.
Pod naším okýnkem, Kočka leze dírou,
Kočka leze dolů, Pec nám spadla, Ovčáci ...), dále se zkouší smysl pro výšku tónů
- zazpívat předehraný tón a smysl pro rytmus - zopakovat předvedený rytmický motiv. Další informace na tel. č. 567 243 533,
e-mail: info@zustelc, www.zustelc.cz

Farmářský trh
v Telči

sobota 30. května

od 9 do 16 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

Které památky v regionu se opraví?
Ve zprávě z jednání rady města informujeme, že rada schválila rozdělení finančních
částek z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ pro rok 2015.
Konečné slovo v přidělení příspěvků bude mít Ministerstvo kultury, které je vyhlašovatelem programu. Zmíněný program je
jeden z mála, ve kterém ústřední orgán
státní správy svěřil podstatnou část rozhodování obcím s rozšířenou působností.
Na otázku, kolik finančních prostředků letos správní obvod Telče z tohoto programu
získal a oprava kterých památek bude podTL 5/2015

pořena, odpověděl TL tajemník MěÚ Pavel Soukop: „Celkem jsme měli k dispozici 689 tis. Kč. Bude podpořena oprava pěti
kulturních památek, které neleží v městské
památkové rezervaci nebo zóně. Konkrétně
v Telči samé bude opravena kaplička před
areálem společnosti SATES ČECHY
v Radkovské ulici, ohradní zeď Panského dvora a sgrafito Blaník na sokolovně.
Z mimo telčských památek bude díky dotaci pokračovat další etapou obnovy fasády
farního kostela Zjevení Páně v Panských
Dubenkách a dojde k obnově fasády farního kostela sv. Vavřince v Krasonicích.“

Kontakt na pořadatele:
722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikrore gionu Telčsko,
Město Telč
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Operace Anthropoid

přednáší
Mg.A. Naďa Rezková Přibylová

13. května v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči
(jezuitská kolej)
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Vzpomínky na 8. a 9. květen 1945

Radostné, tragické, pracovní...
Nade všemi vzpomínkami převládá jedna.
9. května dopoledne za mnou přiběhl domů
kamarád Otek Chvátal, že z města a otec
vzkazují, že mám vzít z garáže naši malou
Pragu LN, naložit zdravotní sestřičky, které budou čekat u Horní brány, a jet do Krahulčí, kde byl masakr a jsou tam od Němců postřílení a ranění. Když jsme s Otou
vytáhli auto, přišel za námi pan Jaroslav
Šíp, který o události v Krahulčí již věděl
více a upozorňoval nás na možné nebezpečí. Přesto jsme rychle vyjeli. U Zlámaného
Jána na nás čekal starý Mirda Magni. Byl
úplně v šoku. Vlezl si do kabiny, vzlykl
a řekl: „Miloši jeď, jeď, snad ten kluk není
ještě mrtvý a budeme mu moci pomoci!“
V Krahulčí před hospodou byli již doneseni všichni mrtví z předešlého střetu s ustupujícími Němci. Většina jich byla nejen
zastřelena, ale měli pažbami rozbité hlavy. Byl to hrůzný pohled, na který do smrti
nezapomenu. Vystlali jsme korbu dekami,
které nám donesli místní. Než jsme připravili auto k odjezdu, došla z Telče zpráva,
že je tam již Rudá armáda, jejíž předvoj
pokračuje ve směru na Krahulčí. Tak jsme
odjezd do Telče odložili. První se objevil
v zatáčce průzkumník na motocyklu, který
nás mimo jiné vyzval, abychom si sundali hasičské helmy, protože za ním jedoucí
jednotky by si nás mohly splést s Němci.
Asi za 10 minut se objevila první kolona RA. Byly to americké náklaďáky GM
s osádkou samopalníků na korbách. Průjezd této jednotky trval asi 30 minut. Poté nastal relativní klid a my jsme se vydali s mrtvými zpět do Telče. Mirda Magni
seděl, naprosto zlomený, na korbě u svého
syna... Před Telčí jsme potkali dvě ženy,
paní Vránovou a snoubenku zastřeleného
mladého Magniho. Bylo to velmi smutné
setkání. Nabídli jsme jim místo v kabině,
ale obě chtěly ke svým mrtvým na korbu.
Nevěděl jsem, kam mám s autem pokračovat, a tak jsme dojeli až před radnici. Náměstí bylo plné občanů vítajících vojáky
RA, děvčata v krojích, radostná atmosféra
a do toho náš příjezd... Přišel člen národního výboru kaplan P. Pešek, nasedl k nám
do kabiny a odjeli jsme na hřbitov u sv.
Anny. Zacouval jsem až ke kostelu a pak
jsme s Otkem Chvátalem a dalšími dobrovolníky odnosili mrtvé do márnice, kterou
nám P. Pešek otevřel...
Miloš Vystrčil
Oba dny jsem prožil jako ty předtím i potom. Pracovně. Nepostarat se o dva páry
str. 10

koní a desítku krav prostě nešlo. Samozřejmě, že jsme s napětím poslouchali rozhlas, který informoval o dramatické situaci
v Praze. 9. května po obědě jsem se dostal na náměstí, kde stále projížděly kolony
Rudé armády. A v podvečer se již objevili vojáci i na Starém Městě. Úleva z konce
války se nedá ani dnes dost dobře popsat.
Antonín Komín
V roce 1945 jsem navštěvoval učitelský
ústav v Novém Městě na Moravě. Od dubna jsme byli nasazováni na kopání zákopů.
Pátého května nás ale ze školy pustili domů a já šťastně dojel do Telče. Že konec
války nemusí být vůbec jednoduchý, jsem
se přesvědčil hned při příchodu na náměstí. V prostoru před cukrárnou Drdáckých
a kavárnou (dnes restaurace U Zachariáše,

pozn. red.) stál v palebném postavení kulomet a u něho dva po zuby ozbrojení vojáci wehrmachtu. Nebylo to hezké přivítání. Druhý den ale zmizeli. Konec války se
opravdu blížil.
Zdeněk Chvátal
8. května jsme z mostu ve Štěpnici pozorovali velký dým a dunění na obzoru za Výkupem, tehdy Hospodářským družstvem.
Byl to neklamný znak blížící se fronty, nebo konce války? To tehdy nemohl nikdo
vědět. Ještě večer jsme se dozvěděli, že
u Želetavy byla bombardována ustupující
německá kolona. Honem se uklízelo a při-

pravovalo na nejhorší. Druhý den ráno
ještě projížděli Štěpnicí prchající Němci.
Většinou s koňskými povozy. S kamarády jsem se vydal na náměstí, kde již vládla
radostná atmosféra. Válka se ale na chvíli ještě připomněla. Výstřely osamělého,
zcela dezorientovaného Němce, z věže jezuitského kostela. Nakonec i tohle dobře
dopadlo. Na domluvu rozumnějšího kolegy se vzdal a putoval do prozatímní internace na staré poště (dnes vzdělávací středisko ČVUT - pozn red.).
Bohumil Tripal
8. května po celý den projížděly Krahulčím ustupující německé jednotky dále
na západ. Hodně obyvatel proto raději odešlo na noc mimo obec. Hlavně ženy a děti.
Ráno 9. května jsem se s maminkou vra-

cel ze mlýna, kde jsme strávili noc, domů.
Od vrátnice dnešní továrny Krahulík jsem
viděl na prostranství pod zatáčkou (dnes
parkoviště) skupinu německých vojáků,
ke kterým přijelo vojenské auto a jeho řidič na ně volal: „Rotes Auto Partisanen!“
A odjel. Němci okamžitě chystali zbraně.
Během chvilky přijelo do zatáčky avizované červené auto a vjelo tak Němcům přímo před připravený kulomet. Jeho obsluha vzápětí zahájila palbu. Ti v autě vpředu
byli okamžitě mrtví, ostatní ho opustili, ale
smrti stejně neunikli. Auto se vzňalo a celé
shořelo. Po střelbě Němci zapřáhli do vozu
koně a odjeli směr Studená. Během střelby
TL 5/2015

jsem byl s matkou schován vedle v domě
a panem Kadlecem, úředníkem z Masny.
Celá obec byla zděšená a na nějaké oslavy nebylo pomyšlení. Za necelou hodinu
přijela Rudá armáda... Až po chvíli jsme se
dozvěděli, že v červeném autě byli hasiči
z Telče a ono auto, které Němce varovalo, bylo těsně předtím u školy zastaveno,
řidič odzbrojen, ale bohužel mohl pokračovat v cestě...
Jan Hes
Poslední noc války z 8. na 9. května byla
bezesná, plná obav po čtyřech dnech napětí u vysílání rozhlasu volajícího na pomoc Pražskému povstání. Po soumraku německé kolony, prchající na západ,
projížděly Telčí po státní silnici od Brna
na dohled od našich oken v Konviktu, kde

8. května dopoledne se na našem dvoře
U Koruny v Dyjici objevilo osobní německé auto, z něj vystoupil Němec, asi
velitel, měl s sebou krásnou vysokou ženu, a ta nesla v peřince mimino. Hned šli
do kuchyně a chovali se tam jako doma.
Dítě pořád plakalo a my jim nerozuměli, co chtějí. Měli jsme v kolébce půlročního bratříčka. Maminka musela malého
z kolébky vyndat a ona tam položila své
dítě. Když spatřili, že máme rádio, Němec si hned naladil stanici a dlouho poslouchal německé zprávy. Pak se zvedli,
sedli do auta a odjeli. Dítě nám tam nechali. Maminka viděla, že dítě pláče hlady, připravila proto do láhve zředěné mléko a nakrmila ho. A také přebalila. Říkali
jsme si: co budeme dělat, jestli si pro dítě nepřijedou? Už byl večer a pořád nic.

tračním táboře Dachau. S maminkou jsem
se rozloučil během války po jejím nástupu do Terezína. Byl jsem ukrýván nejdříve
v Olomouci, když můj pobyt v tomto městě se stal nebezpečným jak pro mne, tak pro
mé ukrývatele, byl jsem přesunut do Mladé
Boleslavi. Zde jsem si konec války opravdu
„užil“ - útěky do lesa při bombardování, nálety tzv. kotlářů na lokomotivy a hlavně zasypání v protileteckém krytu. Mladou Boleslav osvobodila Rudá armáda a já byl opět
převezen do Olomouce a odtud až 30. května do rodné Telče. Maminka se vrátila z Terezína 10. května, tatínek dorazil 20. května.
Moje prodleva s návratem domů byla způsobena tím, že maminka se snažila připravit
domov a zejména nevěděla nic o osudu celé rodiny. Moje vlastní cesta vlakem z Olomouce do Telče byla pro mne i pro mého
průvodce nezapomenutelným zážitkem, počínaje neuvěřitelně přecpanými vlaky, mnohými přesedáními a čekáním na tratích, vymlácenými okny ve vagonech konče. Já
jsem spal na polici na zavazadla, na malou
potřebu jsem byl vystrčen z okna (na WC
nebylo možno se dostat), já z toho měl radost, jak to prožívali ostatní, nevím. Maminku jsem poznal, na tátu jsem se nepamatoval, ze začátku jsem mu říkal strejdo...
Zdeněk Pošusta
8. května jsem část dne strávil ve sklepě
v Želetavě, kde jsme tehdy bydleli. Želetava, a hlavně sousední Bítovánky, zažily
předposlední den války ještě bombardování. Uvízl zde německý vojenský transport,
který napadla ruská letadla. Maminka si
z tohoto zážitku odnesla na památku první
šedivé vlasy. Já jsem tyto dramatické události prý prospal.
Oldřich Zadražil

jsme bydleli. Nad jeho střechou létaly ohnivé stopy střel a ze všech stran se ozývaly
výstřely. S ránem hluk na Hradecké, tehdy Jindřichohradecké, ulici utichal. Zato
od nádraží se ozýval těžký kulomet. S maminkou jsme vyšly před dům. K náměstí
už táhla sousedka za ruku dcerušku v kroji, s voláním „Rusové už jsou tady!“ Běžely jsme s maminkou také. Rychle ještě
pár tulipánů pro osvoboditele. Na náměstí
vjelo několik nákladních aut v doprovodu
džípů a všichni jsme tehdy nadšeně vítali
ty utahané a uprášené kluky a s nimi vytouženou svobodu.
Olga Ondrková
TL 5/2015

Najednou začala jezdit auta, obrněné vozy a oni přiběhli, popadli dítě a byli pryč.
Druhý den ráno se ještě objevilo několik
německých vozů s koňmi. A pak již přijížděla ruská auta. S ostatními dětmi jsme
jim házely kytky - bylo všude spousta pomněnek a bezu - a mávaly jim a oni nám...
Miluše Špičková Sedláčková

9. květen jsem prožil historicky i slavnostně. Právě na něj domluvili rodiče s panem
farářem Jindrou můj křest v kostele sv. Jakuba. A tak bryčku, která mě s nimi měla do kostela odvézt, ráno málem zabavila poslední ustupující německá jednotka.
Když jsme se po obřadu vraceli domů, tak
nás již zastavili ruští vojáci.
+ Jan Španěl

Moje vzpomínky na osvobození jsou vzpomínky šestiletého kluka, který značnou
část války prožil jako ukrývané dítě. Otec
byl zatčen již v září 1940 a po nekonečném
putování po věznicích gestapa se dočkal
osvobození americkou armádou v koncen-

Jak jsem prožil 9. května 1945, vím zcela
přesně. Mám na to dokonce písemný doklad.
Na Starém Městě v péči porodní asistentky
paní Anežky Razimové. Zmíněný doklad je
totiž rodný list. Ten den jsem se narodil.
Miroslav Dvořák
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
120 roků

● 7. května 1895 se v Nové Říši narodil Josef Marcel Sedlák (+ 26. 10. 1964, Olomouc). Absolvent telčské reálky (1914)
působil na řadě středních škol jako učitel
jazyků. Přítel Otokara Březiny byl sám literárně činný. Tiskem vyšla řada jeho básnických sbírek. Nejznámější je Balada
Novoříšská, kterou reagoval na tragédii novoříšských premonstrátů za II. světové války. Práce z období socialismu zůstaly nevydané v jeho pozůstalosti.

100 roků

I takto vypadal konec války. 10. května 1945 byly na křižovatce u sokolovny, dnes kruhový objezd, uloženy do šesti hrobů ostatky 16 vojáků Rudé armády, kteří zahynuli v posledních válečných operacích na jihu Moravy. V lednu 1946 byly ostatky exhumovány a přeneseny na vojenský hřbitov do Jihlavy. V květnu 1961 pak byl na místě odhalen pomníček,
který tuto událost připomíná. Více TL 1/2014.

Nové knihy městské
knihovny
Dva druhy spisovatelů jsou geniální. Ti, co
myslí, a ti, co nutí přemýšlet ostatní.
Pierre Paul Émile Roux

Beletrie

Strayed: Divočina; Vondruška: Husitská epopej II.; Keleová-Vasilková: Kouzlo všednosti; Janouchová: Matčino srdce;
Carr: Městečko Thunder Point; Mayle:
Podfuk na Korsice; Meyers: Pohodlné
lži; Nesbö: Policie; Jakoubková: Prodám
manžela…zn. Spěchá; Fierro: Prořezávání zoubků; Cook: Vražedná aplikace; Parsons: Škůdce; Wood: Bílá žena; Murakami: Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta
putování; Galbraith: Hedvábník; Follett:
Kavky; Weir: Marťan; Moriarty: Na co
Alice zapomněla; Soukupová: Pod sněhem; Patterson: Neznámý soupeř; Cole:
Pomsta; Řeháčková: Na lásku není nikdy
pozdě, Roberts: Modré z nebe; Eastland:
Rudá Sibiř; Hooper: Slepá důvěra

Dětská

Helidoniotis: Blázen do koní. Zpátky
do sedla; Dietl: Pušíci letí do školy; Boehme: Tafík a Štětečkova vzduchoplavba;
Peirce: Velkej frajer Nate jede; Peinkofer: Team X-treme. Projekt Tantalus
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
Městská knihovna Telč
http://www.mktelc.cz/
Knihovna Univerzitního Centra Telč
http://www.muni.cz/
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Novinky Knihovny UC
Shelley Peterman Schwarz: Roztroušená
skleróza; Milena Lenderová: Dějiny těla; Margaret Cheney: Tesla, člověk mimo čas; Keith Sinclair: Dějiny Nového
Zélandu; Karel Kibic: Historické radnice Čech, Moravy a Slezka, 1. díl; Zdeněk
Fišera: Historické radnice Čech, Moravy
a Slezka, 2. díl; Viktor Lechta: Základy
inkluzivní pedagogiky
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Co právě čtu z městské
knihovny
Zuzana Herciková, GOB a SOŠ Telč
Jones, Gareth P.
Dědictví rodu Trnhoffů
Dvojčata – bratr a sestra, kteří si myslí, že se
jejich matka a otec navzájem pobili, sami pokračují v hrůzném rodu.
Připravují pro svůj protějšek atentáty už od malička. Nikdo neví, kdo si
začal. Nakonec uzavřou
mír, atentáty ale pokračují! Poprvé je napadne: nezačal s atentáty někdo
jiný, zabili se jejich rodiče, nebo šlo o vraždu?
Dvojčata se spojí a začnou vyšetřovat… Tahle
vtipná kniha se mi moc líbila!
Čtenáře dětského oddělení zpovídá
Lenka Zamazalová

● 17. května 1915 zemřel v Telči malíř a restaurátor Čeněk Neumann (*24. 1. 1845,
Kunžak). Malířství studoval na prestižní královské Akademii výtvarných umění
v Mnichově. Po roce 1877 se usadil v Telči.
Neumannovy práce najdeme hlavně v kostelech po celé Moravě. V Telči to je v současné době jen obraz sv. Alžběty Durynské
v kostele Jména Ježíš. Jeho hrob na hřbitově U Matky Boží se nedochoval.

70 roků

● 8. května 1945 byl ve Velkém Meziříčí
popraven Jaroslav Chutný (*17. 4. 1913,
Telč). Absolvent GOB (1931) vystudoval
techniku a ve Velkém Meziříčí pracoval jako geometr. V květnu 1945 se zde zapojil
do povstání proti fašistům a byl se šedesáti místními muži zákeřně popraven Němci.

50 roků

● 17. května 1965 zemřel v Telči Cyril Michna (*5. 7. 1881, Frenštát pod Radhoštěm).
Oblíbený profesor kreslení na reálce, absolvent Umělecko-průmyslové školy v Praze,
přišel do Telče v roce 1903. Jako velmi aktivní člen a funkcionář působil v pěveckém spolku Smetana, Československém červeném kříži, Sokole a také v Ovocnickém spolku.
Zdroj: Kdo byl kdo z telčských osobností,
Telč, 1995; Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, Dačice 2000; ad.

Velká Lhota

Opět Dostalíkovo
sborové jaro
V sobotu 30. května se v horním kostele
Evangelického tolerančního areálu ve Velké
Lhotě uskuteční 3. ročník nesoutěžního festivalu pěveckých sborů Dostalíkovo sborové jaro – Velká Lhota 2015. Program začíná ve 14 hodin a mezi vystupujícími sbory
je jihlavská Campanula a samozřejmě domácí Festivia Chorus.
Podle TZ
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Veteránská revue & Mezi dvěma branami
sobota 9. května na náměstí

9:00 - 12:00 - příjezd exponátů ● 11:45 - hudební produkce - Swingový kvartet - Bee Band Jihlava, současně jízda velocipedistů

12:50 - zahájení revue ● přestavení Spolku telčských velocipedistů
13:00 - módní přehlídka retro oděvů ● 13:30 - divadelní vystoupení Ochotnického spolku Stonařov ● 13:40 - Mrákotínské baletky
● 13:50 - Bee Band Jihlava, požární útok historickou hasičskou technikou ● 14:10 - módní přehlídka retro spodního prádla
● 14:40 - vyhodnocení soutěže elegance ● 14:50 - Mrákotínské baletky - Afrika
15:00 - Po stopách závodu Mezi dvěma branami - pořádá Spolek Mezi dvěma branami, z.s.

neděle 10. května na náměstí a na Javořici
10:00 -11:00 - příjezd historických vozidel na náměstí ● 11:00 - 12:00 - jízda historických vozidel na Javořici
12:00 -13:00 Vrchol na vrcholu - setkání účastníků na Javořici

Foto: Jaroslava Melicharová

Mezi dvěma branami. S unikátní Zetkou
Letos podruhé bude součástí Veteránské revue retro závod automobilů po kdysi slavné trati Mezi dvěma branami. Jeho pozoruhodnou zajímavost prozradil TL jeden
z pořadatelů Jiří Mátl: „Jen milovníci automobilové historie ví, že v období I. republiky patřily automobily vyráběné v brněnské
Zbrojovce k evropské špičce. Jak sériově vyráběné, tak sportovní. Vrcholem v této kategorii bylo pět sportovních speciálů Z4/978,
určených pro tehdy prestižní závod 1000 mil
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československých v roce 1934, ve kterém
stáj Zbrojovky zvítězila. Ve stejném roce jeden z těchto vozů s jezdcem Ing. Destonem
zvítězil také v závodě Mezi branami v Telči. Exemplář vozu Z4/978 zrenovoval sběratel Karel Jaroš z Brna, jehož dědeček stejného jména zbrojovácké automobily v letech
1923 – 1936 konstruoval. Mohu prozradit,
že ,oživený´ vůz Z4/978 s majitelem Karlem
Jarošem za volantem uvidíme na letošním
retro závodu 9. května.“
/z/

23. května
Koncert DYJICE
Tomáš Šenkyřík a Tomáš Vtípil v projektu I Vši zhudebnili čtrnáct básní
Ivana Martina Jirouse. Spolu s nimi
vystoupí Tomáš Hradil a Marie Puttnerová. Koncert svým šansonem doplní
Heda Pěňová.

BEZOBAV Dyjice

Kulturní domek - začátek 20:00

TL 5/2015

Folklor v máji s řemeslným trhem
sobota 16. května na náměstí
pořádá Město Telč a soubor Podjavořičan
• 10:00 - 11:30 hod. Vystoupení dětských folklorních souborů Kvíteček, Kvítek I a II z Telče a Krahuláček z Krahulčí
• 13:30 hod. Vernisáž výstavy ve vstupní síni radnice „Slovenské dědictví UNESCO“, součást projektu Poznej světové dědictví
UNESCO, výstava fotografií z autorské dílny RNDr. Mileny Blažkové pod záštitou České komise pro UNESCO
• 14:00 - 17:00 hod. Průvod folklorních souborů (z Bašty na náměstí) Slavnostní zahájení starostou města Romanem Fabešem
Vystoupení folklorního souboru Podjavořičan Telč, folklorní skupiny Močenčanka z partnerského města Šaľa
a souboru z Jarošova nad Nežárkou. Vystoupení nejlepších zpěváků z krajského kola soutěže Zpěváček 2015.
Kácení máje s folklorními soubory

Foto: Ilona Jeníčková

Novinka Arts&filmu
Ve dnech 11. až 13. června připravujeme již XI. ročník Evropského filmového festivalu o umění Arts&film
2015 s doprovodným programem - vernisáž výstavy, koncerty na náměstí, filmové projekce, zábavné odpoledne pro
děti s Českou inspirací.
Poprvé workshop s Danem Svátkem
a jeho kolegy pro všechny filmové nadšence, profesionály, amatéry a fanoušky. Podrobný program bude zveřejněn
na www.telc.eu a v červnových TL.
http://fwt.art-illusion.cz/
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Na hradě Roštejně

Pozvánka do divadla

Benefiční Hodokvas

Naše městečko.
Na zámku

Celá sobota 9. května bude na hradě Roštejně patřit tradičnímu Hodokvasu. Od rána zde
bude tržiště se šperky, hračkami, ukázka drátkování a také středověká kuchyně. Odpolední
program s vystoupením šermířů, tanečníků,
kejklířů a mnoha dalších, který bude v režii
skupiny Novus Origo z Polné, vyvrcholí ohňovou show. Určitě jsme neuvedli všechna
překvapení a zajímavosti, které vás na Hodokvasu čekají. To největší a nejchvályhodnější prozradila Lucie Čudová ze zmíněné
skupiny: „Letošní ročník jsme spojili s organizací Debra, která pomáhá lidem s tzv. nemocí motýlích křídel. Ta je v našem regionu známa příběhem statečné Olgy Joklové. Výtěžek
z celé akce chceme věnovat právě této organizaci. Většina našich účinkujících bude vystupovat za minimální cestovní náklady a drobné občerstvení přes den.“
Podle TZ

V pátek 22. května v 17 hodin sehraje soubor Akademie Tábor v Konírně telčského
zámku benefiční divadelní představení Naše městečko. „Hra amerického spisovatele
Thorntona Wildera je ódou na život. Lidé,
kteří neudělají nic, čím by se zapsali do dějin, tvoří podstatnou část života na maloměstě tím, že se narodí, chodí do školy,
vyrostou, vdají se..., zestárnou a zemřou.
Neexistuje nikdo, kdo by byl z tohoto řádu
světa vyjmut. Hra je o maličkostech a okamžicích, kdy se člověk těší na další den,“
přiblížila hru táborských divadelníků Lucie Váchová z o.p.s. SDÍLENÍ. Právě jemu bude věnován výtěžek z představení
pro financování domácího hospice, který
SÍLENÍ provozuje.
Podle TZ
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GLS Czech Republic hledá do svého týmu na centrále v Jihlavě
spolupracovníky na pozici:

„PRACOVNÍK TŘÍDICÍHO CENTRA“
Na této pozici budete součástí týmu, který:
•
•
•
•

Přijímá a vykládá zásilky po příchodu z dep
Obsluhuje pracoviště, kde se zásilky váží a skenují do počítače
Zajišťuje třídění zásilek pomocí dopravníkového systému
Nakládá zásilky do nákladních aut hlavních linek

Požadujeme:
• Tělesnou zdatnost (balíky mají obvykle hmotnost 1 -30 kg, max. 50 kg)
• Bezúhonnost (čistý výpis z trestního rejstříku)
• Spolehlivost
Nabízíme:
• Práci v silné mezinárodní společnosti
• Zajištění a úhradu pravidelné osobní přepravy zaměstnanců z domova
do zaměstnání a zpět na trase Mrákotín-Telč-Třešť-Jihlava
• Možnost osobního rozvoje
• Motivační platové ohodnocení
• Pracovní doba Po-Pá 18,00-02,00
• Místo výkonu práce : Jihlava
V případě zájmu zašlete prosím Váš životopis na e-mail hr@gls-czech.cz
GLS v České republice a Evropě
GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou
v Amsterdamu). GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než
220.000 zákazníků v Evropě, doplněné logistickými a expresními službami. “Lídr kvality
v evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS a udržitelný rozvoj je jednou z klíčových
hodnot. Prostřednictvím vlastních a partnerských společností skupina provozuje síť pokrývající
37 evropských zemí a celosvětově je propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici
39 centrálních třídících středisek a 662 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních
poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. 14.000 zaměstnanců zpracuje zhruba 404 milionů
balíků ročně. Každý den vyjíždí na silnice okolo 18.000 automobilů GLS. Ve finančním roce
2013/14 GLS dosáhla obratu 1.96 miliardy eur.
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List MAS Telčsko (51)

Dnes představujeme: Kaliště a Býkovec

V rytmu Kališťské polky
Na otázku, kolik z 51 obcí Mikroregionu Telčsko se může pochlubit skladbou, písní, která je jí věnována, neumím odpovědět. Někdy v budoucnu to může být téma pro badatele a také třeba námět
hudebního festivalu mikroregionu. V případě Kaliště to je ale jasné. Kališťská polka patří mezi příznivci dechovky k těm oblíbeným.
Kalištím ji věnoval známý textař Jaroslav Hájek, jinak také zdejší rodák a obyvatel. Setkání a následný rozhovor se starostou Kališť Ing. Františkem Szczyrbou ale v rytmu polky již nepokračovalo. Bylo veskrze pracovní. Není se co divit. I když od loňských
komunálních voleb uplynulo půl roku, má nováček v náročné funkci prvního muže obce práce a povinností nad hlavu. A k tomu třeba i zvědavé otázky Telčských listů. Scházíme se v podvečer v pátek před Velikonocemi. V kanceláři obecního úřadu se ale netrhnou
dveře. Mimořádná událost? Ne! Pro starostu a jeho zástupce Roma-

Kaliště

První zmínka
o obci
1385

Nadmořská
výška
700 m n. m.

Počet
obyvatel
154

na Krafku pravidelný pracovní „obecní“ den. Tedy spíš večer. Oba
totiž vykonávají své funkce při náročných vlastních povoláních mimo Kaliště. Podle počtu příchozích v době mé návštěvy je vidět,
že tento netradiční „úřední čas“ obyvatelům Kališť vyhovuje. I řada z nich totiž pracuje mimo obec. Sympatické je, že nový starosta příliš nezdůrazňuje starostenské starosti, stejně tak je zdrženlivý
v pohledu na Kaliště budoucnosti. Již letos se ale v Kalištích chtějí pustit do nutných větších oprav místních komunikací. A pak škoZastupitelstvo obce: Ing. František Szczyrba, Roman Krafka,
Ladislav Jakoubek, Theodor Kalášek, Jindřich Kučera,
František Piza, Vlastimil Snížek

la. Již několik let se v ní neučí. Hledání využití pro dominantní objekt zajímavé architektury z počátku 20. století je velký úkol pro
současnou samosprávu. „Chtěli bychom, aby
její využití obec oživilo a přineslo i pracovní místa,“ prozrazuje svou vizi F. Szczyrba.
Radost mu naopak dělá mateřská škola. S 26
žáky je naplněna na téměř maximum kapacity. Její žáci oživují svými vystoupeními téměř
všechny kulturní akce v obci. A navíc. Výborná pověst kuchyně školy do ní přivádí další
strávníky. „Umožňujeme to. Stejně jako to, že
žáky školy jsou i děti z okolních obcí,“ prozrazuje starosta s tím, že to je podle něj nutná služba střediskové obce. Velké téma jsou pro pana starostu hasiči. Nejen proto, že je má
pod sebou. Obrazně i doslova. Hasičská zbrojnice je totiž v přízemí
obecního úřadu. Samozřejmě že plní povinné úkoly na úseku požární ochrany dané zákonem jak v Kalištích, tak v Býkovci, ale také
zde jsou duší veškerého společenského dění. Obec rovněž vzorně
reprezentují. Již teď lze najít v obecním zpravodaji rozpis 11 závodů Pelhřimovské ligy v požárním útoku, kterých se kališťský tým
pravidelně účastní. A to nezmiňuji jejich další akce. Třeba to, že pokud jste se při silvestrovském výstupu na Javořici zastavili na občerstvení U Hraničního buku, tak vám posloužili právě zdejší hasiTL 5/2015

či. Nakonec klubovna, kterou pravidelně o víkendech provozují, je
přístupná i náhodným příchozím putujícím krajem pod Javořicí. Kaliště disponují standardní infrastrukturou. Jsou plynofikované, mají
částečnou kanalizaci a provozují vlastní vodovod. S ohledem na cenu vody ve městech tu kališťskou raději nezmiňuji. Ale to, že zdejší
voda má parametry kojenecké vody, mám od pana starosty dovoleno

Využití školy. Velký úkol pro samosprávu Kališť.
zmínit. Zcela ojedinělý vztah má vedení obce k jediné místní části,
Býkovci. Kdysi samostatná obec je dnes převážně obydlena chalupáři. Jejich soužití a pomoc obci jsou podle starosty Szczyrby příkladné. Nakonec to dokládá i aktuální obecní zpravodaj. Informace o masopustu U Kujona v Býkovci svádí k jedinému: Příští rok
se tam na 43(!) masek musíme podívat. Historii obou obcí tentokrát
trochu pominu. Býkovec po řadě zemanských vlastníků přešel v roce 1685 pod telčské panství. U Kališť je to ještě složitější. Dokládá
to zápis z urbáře z roku 1580, ve kterém jsou zapsány k jihlavské
rychtě. Od roku 1850 do roku 1949 patřily obě obce do soudního
okresu Telč. Na zdánlivé stálé odlehlosti od Telče i v dnešní době
má určitě nemalý podíl i jeden nerealizovaný projekt: „V posledním
čase otázka zřízení silnice přímo k Telči lesy panskými na dědiny
Řásnou a Vanov spěje k uskutečnění...“ napsal v roce 1913 autor
Vlastivědy Moravské. Přesto, že záměr našich předků „nedospěl“
nikdy k uskutečnění, prakticky po sto letech, kdy spatřil světlo světa,
Kaliště vstoupilo do Mikroregionu Telčsko!
/z/

Býkovec, část Kališť, žije bohatým společenským životem. Díky
chalupářům.                                                     Obě fota: Roman Krafka
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Židovský hřbitov na Oslednicích
V březnu odvysílaný díl televizního dokumentu Hádanky domů života o telčských židovských hřbitovech vzbudil o tato pietní místa nebývalý zájem. O nový
hřbitov na Oslednicích se stará Federace
židovských obcí v ČR. Ta zde v posledních letech nechala opravit některé náhrobky, ohradní zeď a fasádu obřadní síně.
Na otázku, jakých zásahů se hřbitov dočká
v letošním roce, odpověděl Ing. arch. Jaroslav Klenovský: „V letošním roce plánujeme, ve spolupráci s nájemcem, spolkem
Oblast, napravit škody způsobené vloupáním do obřadní síně a provést další drobné
opravy.“ Nový židovský hřbitov na Oslednicích je v relativně dobrém stavu. Majitelé, Židovská obec Brno a od roku 2002
Federace židovských obcí v ČR, zde mimo
běžnou údržbu za posledních dvacet roků
provedli opravy za téměř 400 tis. Kč. „Je
nutné připomenout, že vzhledem k inflaci

se špatně sčítají koruny před 15 až 20 lety a dnes. Takže dnešní hodnotou jsou ty
vynaložené prostředky daleko vyšší,“ zdůraznil J. Klenovský a dodal, „v devadesátých letech navíc na údržbu hřbitova přispěl také stát zastoupený tehdy Okresním
úřadem Jihlava a významně také telčský
rodák Henry Hahn.“
Hřbitov na Oslednicích zřídila telčská židovská obec v roce 1880 náhradou za starý hřbitov u Zadního Vydří. Pohřbívá se
na něm, byť v omezené míře, dodnes. V roce 1993 zde přibyl hrob české diplomatky a ekonomky Rity Klímové a v roce 2012
zde byly uloženy do rodinného hrobu ostatky pana Andrého Spitzera. Obřadní síň má
v pronájmu kulturní spolek Oblast, který
v ní po celou letní sezónu pořádá výstavy
především mladých umělců. Díky tomu je
hřbitov po celé léto přístupný stále stoupajícímu počtu návštěvníků.
/z/

Mikroregionální střípky
Hodice

16. 05. Mirákulum
Výlet do parku v Milovicích - Mirákulum
Pořádá: OS HRAD
27. 5. Turnaj v malé kopané
II. ročník turnaje
Hřiště v Hodicích od 13.00
30. 5. VII. Setkání rodáků
31. 5. Veteráni v Hodicích
Jízda historických motocyklů
a automobilů se zastávkou u KD.
Začátek ve 13.30 hod.

Mrákotín

2. 5. Májový bál
KD Mrákotín
Hraje: Legendy se vrací a Kalíšci
16. 5. Okrsková soutěž SDH
30. 5. Kácení máje
Hraje: Stonožka

Třeštice

17. 5. Jubilejní X. vycházkový pochod
na Javořici
Sraz v 9.00 u hasičárny v Třeštici

Dyjice

23. 5. Heda Pěňová
Bezobav
Začátek ve 20.00

Kaliště

16. 5.
Memoriál Františka Pízy
Denní soutěž v požárním sportu od 13 hod.
na hřišti u kulturního domu
23. 5. Sousedské setkání
Vystoupení dětí z MŠ. Od 14 hodin v KD

Opsali jsme

V Kalištích také
GoSMS
V březnovém čísle Zpravodaje obce Kaliště informuje místostarosta Roman Krafka, že se Kaliště zařadí mezi obce s moderním způsobem informování občanů.
Doslova píše: „Protože je jedním z našich cílů vás v maximální míře informovat
o dění v obci a forma hlášení obecním rozhlasem nám nepřipadá dostatečná, neboť
nebývá v době hlášení řada z vás v obci
přítomna, případně rozhlas špatně slyšíte,
rozhodli jsme se využít službu GoSMS...“
Kališťským k přihlášení zasílání SMS
zpráv z jejich radnice stačí odeslat SMS
ve tvaru „sms info ano příjmení a číslo domu“ na udané telefonní číslo.
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Cyklojízda Regionu
Renesance
Zveme vás na další cyklojízdu Regionu
Renesance 4. a 5. června.
Pojedeme po stopách projektu „Cestujeme
po Regionu Renesance“.
Již teď se můžete hlásit na: telcsko@telcsko.cz, nebo na tel.: 778 412 690. Zde získáte i podrobnější informace.

Dračí lodě 2015
sobota 25. července

Uzavřený FUN závod týmů z Regionu
Renesance, tj. do závodu se mohou přihlásit jakékoliv týmy z Třešťska, Telčska,
Dačicka, Jemnicka a Slavonicka. Přihlášky již nyní na telcsko@telcsko.cz nebo
na 778 412 690. Víc v příštích TL.

PO ČTVRTSTOLETÍ. KONEC STUDENÉ VÁLKY NA DOHLED MIKROREGIONU. V dubnu se podařilo Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodat za 1,34 mil. Kč nenápadný objekt vybudovaný v letech 1969
až 1971 u Stonařova. Především jeho dvě
rozsáhlá podzemní podlaží měla v době
válečného konfliktu sloužit jako záložní radiotechnické pracoviště pro velitelské stanoviště armády. To tehdejší vojenští
stratégové umístili do Třeště. TL o tom informoval mluvčí ÚZSVM Petr Hortig.
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Noc kostelů 2015
29. května od 15,30 do 24,00
Kostel Matky Boží

Program pro děti ● ekumenická modlitba ●
virtuální procházka po hřbitově ● výstava
ornátů ● moderní křesťanská hudba ● komentovaná prohlídka kostela ● prohlídka
kaple sv. Rocha ● workshopy

Kostel sv. Ducha

Přednáška Mistr Jan Hus v lidských vztazích ●
hudba nás baví i v kostele ● divadelní hra ● komentovaná prohlídka kostela ● prohlídka věže

Kostel Jména Ježíš

Komentovaná prohlídka kostela ●
přednáška ● koncert sboru Santini ●
modlitba za město ● workshopy

Kostel sv. Jakuba

Komentovaná prohlídka kostela ● výstava fotek
● otevřená věž s ukázkou zvonění ● varhanní
koncert

Fara

Prohlídka fary ● občerstvení
zdarma ● historie fary ● košt
mešního vína
Pořadatelé Noci kostelů rozešlou její úplný program
prostřednictvím České pošty všem telčským domácnostem
v týdnu od 18. května do 22. května.
Noc kostelů v Telči pořádá společenství církví Římskokatolické
a Českobratrské evangelické ● Záštitu nad Nocí kostelů
převzal starosta města Roman Fabeš ● Kontakt na pořadatele:
723 588 217 ● Změna programu vyhrazena
● Kresby: Václav Ondráček pro TL 2002

Pouť smíření

Zaniklé vesnice nejsou němé
V sobotu 9. května se na pomezí Čech a Rakouska, jinak v České Kanadě, uskuteční tradiční setkání poutníků z české i z rakouské strany, které si letos hlavně připomene 70. výročí konce II.
světové války. Jako v předešlých letech ho pořádají karmelitáni
z Kostelního Vydří. Program setkání začíná v 10 hodin v kostele
v Reingers a pokračuje v tamním muzeu Heimatstube s virtuální „procházkou“ staré Romavy. Pokračuje pěším putováním přes
Radschin, kde ve 14:30 proběhne modlitba u kříže na státní hranici a skončí v Romavě. Zde bude v 15 hodin mše svatá na místě bývalé kaple Nalezení svatého Kříže. Pořadatelé připomínají,
že k programu je možné se připojit v kterékoli části. Podle TZ

Proč si přečíst

Alena Ježková: Tichá srdce
Autorka více než dvou desítek úspěšných knih se ve své nové práci vydala pro mnohé na neznámou půdu. Více než pět let shromažďovala podklady, aby mohla v ojedinělé exkluzivní publikaci
s množstvím pozoruhodných černobílých fotografií seznámit čtenáře s dějinami u nás nejznámějších církevních řádů a přiblížit jejich prostředí řadou rozhovorů s řeholníky. Její záměr dobře vystihuje podtitul knihy: Kláštery a jejich lidé. Ve vzpomínkách těch
starších navíc ožívají otřesná svědectví z 50. let minulého století,
kdy komunistický režim kláštery zrušil a řeholníky poslal do internačních táborů nebo je odsoudil ve vykonstruovaných procesech k dlouhým letům ve věznicích a pracovních lágrech. V knize
ale nejde jen o historická fakta a data. Dominují jí otevřené výpovědi těch, kteří v klášterech žijí podle pevných hodnot a prací pro
druhé. Knihu v TL připomínáme především pro velké množství
regionálních stop, které v ní čtenář nalezne. Třeba v rozhovorech
s opaty premonstrátských klášterů, strahovským Michaelem Josefem Pojezdným, jihlavským rodákem, který má k Telči osobní
vztah, a novoříšským Marianem Rudolfem Kosíkem. Pro pamětníky je objevné publikování části deníkových zápisků dalšího
premonstráta Tadeáše Zdeňka Řeháka, na jehož telčské působení v padesátých letech stále vzpomíná generace sedmdesátníků.
I mezi rozhovory s řeholnicemi najdeme Telči blízké. Boromejka Richardis Helena Nováková, rodačka z Rozseče, maturovala
na telčském gymnáziu v roce 1947. Její řádová kolegyně Francesca Ludmila Bínová z Telče pak představuje novou generaci sester boromejek, obětavě se věnujících od 17. století nemocným. Publikace, ve které čtenář najde i populárně podané historie
premonstrátských klášterů v Nové Říši, Želivu a třeba zaniklého
benediktinského opatství v Třebíči, je v nabídce Knihovny Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Knihovna je
přístupná široké čtenářské veřejnosti a má shodnou otevírací dobu
jako městská knihovna.
/z/

Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří

Péče doma – jak na to?
Praktický kurz pro pečující a širokou veřejnost

14. května od 16 do 18 hodin, Klub důchodců na poliklinice v Masarykově ulici

Lektoři: Bc. Anna Svobodová a Bc. Jana Zatloukalová.
Přednáška v rámci cyklu vzdělávacích kurzů. Pořádá Město Telč a poskytovatelé sociálních služeb Domov pro seniory Telč,
Charitní pečovatelská služba Telč, o.p.s. Sdílení.
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Počasí v březnu

Pochoutka Otce vlasti

Vaří celé Česko. I TL
Archeolog telčského památkového ústavu Pavel Macků, jehož přednáška o vaření ve středověku se před časem setkala s mimořádným
ohlasem, připravil pro čtenáře TL další recept.
Ve středověku patřili k lahůdkám drobní ptáčci,
např. křepelky, ale i drobní pěvci. Malé množství masa je potřeba doplnit nádivkou a optimálně i přílohou. Malé ptáčky podle dobových účtů jedl i samotný Karel IV. při své cestě
do Francie v letech 1377-1378. Přesné recepty
nejsou dochovány, nicméně vypadaly asi takto:
Nadívané křepelky (možný též holub)
s medovou hruškou
Budete potřebovat:
10 křepelek; 8 plátků bílého pečiva (dnes lze
použít např. veku); 2 vejce; 50 g jemně nasekaných mandlí; sůl; slanina (plátky); muškátový oříšek; sekaná zelená petrželka, pažitka
apod.; 5 hrušek; med (4 lžíce); máslo (3 lžíce); smetana; strouhanka (ev. hrubá mouka);
bílé víno (cca 2 dcl).
Křepelky opláchneme a vnitřek osolíme. Bílé pečivo (žemli) namočíme do lehce osolené
smetany s rozmíchanými vejci, nastrouhaným
muškátovým oříškem a bylinkami. Jakmile se
pečivo rozmočí, rozpustíme v celku vrchovatou lžíci másla a zbytky rozmačkáme. Mělo
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by vzniknout těsto – zahuštění můžete podpořit strouhankou nebo moukou.
Hotovou nádivku vložíme do křepelek (co se
vejde). Křepelky naskládáme do pekáče vyskládaného plátky slaniny (kterou můžeme dát
i na křepelky). Podlijeme bílým vínem a pečeme zakryté při 200°C cca 40 minut.
Využijeme čas pečení a připravíme si přílohu
v podobě medových hrušek. Hrušky rozpůlíme a odstraníme jádřince. Na pánvi rozpustíme máslo a opékáme je. Vše podlijeme třemi
lžícemi bílého vína s medem (lze i medovinou)
a opékáme, dokud nepustí šťávu a trochu nezměknou. Poté hrušky vyjmeme a do vzniklé
„šťávy“ přidáme ještě trochu medu se špetkou
soli. Med necháme rozpustit a vzniklou směsí
přelijeme hrušky na talíři. Vše ještě můžete posypat nastrouhanými mandlemi. Ke křepelkám
a hruškám zakousneme pečivo. Dobrou chuť!
ZO ČZS v Telči

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

Počasí v březnu bylo velmi nestabilní. Chvílemi nás naladilo na jaro, občas se ještě vracela zima. Minimální teploty se pohybovaly
většinou v rozsahu od -3 do +3°C, přízemní minima do -6°C. Ale převažovaly hodnoty pod nulou. Maximální teploty již byly
všechny plusové od +2 do +14°C. Teploty
nad 10°C byly 8. a 10. 3. a potom od 17. 3.
do konce měsíce. Nejchladněji bylo hned 1.
3. (minimum -4°C), kdy také padaly dešťové i sněhové srážky. Od 2. do 10. 3. se hodně
REKORD! 12. března, velmi brzy, se
objevil čáp na komínu bývalé Biovety.
protrhávala oblačnost a byla provázena sněhovými přeháňkami. Od 11. do 15. 3. bylo
převážně zataženo s dešťovými i sněhovými
srážkami, 14. 3. napadly 2 cm sněhu. V období od 16. do 25. 3. bylo počasí beze srážek
a jenom s malou oblačností. Během dne sluníčko docela hřálo, ale v noci byly mrazíky
do -3°C. Od 25. 3. přišla opět velká oblačnost
nejprve s dešťovými srážkami a po ochlazení
30. a 31. 3. přechodně opět zasněžilo. 30. 3.
napadly 2 cm sněhu. Ten však přecházel zpět
do deště. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako slabě nadprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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O střevíček z pohádkové Telče
Sobota 23. května od 10 hodin na náměstí
Co jsme se dozvěděli od hlavní organizátorky a vedoucí telčských mažoretek Renaty
Křížkové: Soutěž je určena především pro začínající mažoretkové týmy ● V době uzávěrky TL (16. dubna) máme přihlášeno 30 skupin, což je cca 550 soutěžících ● Do uzávěrky přihlášek určitě naplníme všechny soutěžní kategorie ● Na náměstí se tak představí asi
800 soutěžících ● Telč budou reprezentovat 3 týmy – Poupátka, Růžičky a Růže ● Všichni
soutěžící opět dostanou perníčky ve tvaru telčských domů od paní Marie Tomášové ● Tradiční bude také moderátor, oblíbený Milan Řezníček z Rádia Vysočina ● Novinkou je volba MISS MAŽORETKA TELČ ● Na závěr přání Renaty Křížkové: hodně diváků, pěkné
počasí, spokojenost soutěžních týmů, které budou opět z celé republiky.

PRIMÁTOR BY MĚL Z ČEHO VYBÍRAT. V roce 1717 nechal primátor Ondřej Hanusík předělat sochu sv. Markéty na kašně, protože: „neforemná velmi je“. O model mezi
současnými mažoretkami by neměl nouzi.

MÁLO ZNÁMÁ HISTORIE. CO NÁS
SPOJUJE S OLOMOUCÍ? Na straně 26
přinášíme informaci o studii Josefa Richtera o nemovitostech (nejen) Podstatských
v tomto městě. Nahoře tzv. Palác Podstatských na vstupu z Horního náměstí do Ztracené ulice. Nad vchodem do objektu je erb
Podstatských – Lichtensteinů. Dole tzv. dům
U Zeleného stromu na Horním náměstí.
Nad vstupem do pasáže je erb Podstatských
z Prusinovic.                        Foto: Josef Richter

Svatojánské Větrání
v Lidéřovicích.
V telčské režii

PATŘÍ MAŽORETKY MEZI SPORTY? Snímek z jejich přípravy dokazuje, že ano.
TL 5/2015

Tradiční Větrání kostela a varhan v kostele
sv. Linharta v Lidéřovicích bude v neděli 10.
května ve 14:30 věnováno historickému pohledu na život a kult sv. Jana Nepomuckého.
Pokud někdy při zvaní na Větrání připomínáme stavební příbuznost zdejšího kostela s telčským farním kostelem sv. Jakuba, tak tentokrát bude Větrání prakticky celé v telčské
režii. Pásmo o světcově životě sestavil a bude
číst telčský Miloš Horník a hudební vystoupení obstará vokálně instrumentální skupina
Voces Veimelcorum. Jak jinak než z Telče,
přesněji skoro z Telče, protože na plakátech
je správně uvedeno „z Krahulčí“.
str. 21

Sport
Fotbal
Začátek fotbalového jara narušilo nepříznivé počasí, což není na Vysočině ojedinělý jev. Odložený zápas prvního kola se
Studencem se bude hrát 8. května. Zahajovací zápas sehrálo A - mužstvo ve Starči,
kde nezvládlo roli favorita a prohrálo 2:1.
Téměř 120 diváků (média uváděla dokonce 170), přišlo o týden později do ochozů
fotbalového stadionu na zápas s Přibyslavicemi. Naši fotbalisté hladce vyhráli 5:0.
Do historie ale vejde proto, že hosté již
museli k převlékání použít prostory školy.
Staré kabiny definitivně dosloužily... Zázemí nové hokejové haly bude sloužit jak
hokejistům, tak fotbalistům.
-rd10. května
16:30 Telč - Stonařov - muži A
24. května
16:30 Telč -Velká Bíteš B - muži A
V době uzávěrky TL nebyly známy všechny změny v programu fotbalových soutěží.
Proto uvádíme jen dříve stanovené utkání A týmu SK. Aktuální informace najdete
na http://www.sktelc.cz/
Neúplná tabulka krajské I.B byla na konci
dubna pro telčský tým velmi nadějná.
1.
2.
3.
4.
5.

Dukovany
Moravec
Telč
Šebkovice
Měřín

17
16
16
17
16

39:19
44:25
43:16
42:20
31:22

37
36
32
32
31

Florbal
● V sobotu 11. dubna se tým telčského Orla zúčastnil turnaje starších žáků v Batelově. Přes improvizovanou sestavu kvůli
chřipkové epidemii, která mladé florbalisty postihla, dokázal tým vybojovat druhé
místo mezi šesti mužstvy z Jihlavy a Batelova. Opora týmu, brankářka Denisa
Herbrychová, byla vyhlášena nejlepším
gólmanem turnaje.
● V sobotu 23. května se v hale Sokola
v Tyršově ulici uskuteční turnaj starších
žáků. Začne v 9 hodin.
dk

Moderní gymnastika
Sokol a DDM Telč pořádají 17. května závody s ukázkami pódiových a individuálních skladeb. Začátek ve 14.00 hod v hale
Sokola Telč.
str. 22

TAKÉ ZLATÁ ŠEDESÁTÁ. Nejen český film, ale i telčský hokej měl na přelomu padesátých a šedesátých let zlatou éru. Hlas čtenáře: „Pořád píšete o hokejistech z předválečné doby a těch současných. Ale i na přelomu zmíněných let se hrál v Telči skvělý hokej. A místní borci to vůbec neměli lehké. Řada soupeřů již měla k dispozici umělý
led, zatímco v Telči se stále hrálo na přírodním. A do novin se kluci tehdy nedostali...“
A tak napravujeme. Na snímku zleva stojí: Bohuslav Svoboda, MVDr. Božek Vejmelka,
Jan Průcha, Zdeněk Chvátal, Karel Pospíchal, Jindřich Beneš, Stanislav Dvořák, Rudolf
Becker, Vilém Béna, Zdeněk Šenk, MVDr. Otto Chvátal, Ing. Zdeněk Zapletal, ?. V pokleku: Bohumil Vybíral, Josef Novák, Ladislav Kučera, Karel Čapek, Václav Vondrák,
Karel Pavlů a Josef Vondrák.

Silový trojboj
Silák David se mezi muži neztratil
Na mistrovství Evropy v klasickém silovém trojboji, které se konalo na konce března
v Plzni, bojoval telčský silák David Lupač poprvé mezi muži. V silné konkurenci se vedl velmi dobře. V kategorii nad 120 kg získal v celkovém hodnocení bronzovou medaili
za celkový úctyhodný výkon 920 kg. Druhý Rus Artem Kovalčuk dosáhl stejný výsledek.
Davida porazil těsně na body. Zvítězil Martins Kruze z Lotyšska výkonem 937,5 kg.

Mažoretky v Polné stříbrné

18. dubna uspěly telčské mažoretky v soutěži O pohár starosty města Polné. Růže a Růžičky
shodně obsadily skvělá druhá místo.

Motokros
Pohár města Telče 2015
Sobota 6. června, areál Dyjické mosty

Kategorie: Fechtl klasik - obyčejný Pionýr. Fechtl speciál - upravená verze jiný rám, úpravy
na motoru, třída MX 1, MX2, Veterán a Open. Další závody 15. srpna a 5. září.

11. - 15. 5.

Panstvím Zachariáše z Hradce

Turistický etapový pochod Klubu českých turistů Telč, www.kcttelc.cz

20. 5. 14.00

Slavata triatlon tour

u rybníka Roštejn

Triatlonový závod pro děti ve věku od 5 do 18 let pořádaný patronem dětí z dětských domovů a profesionálním českým sportovcem Tomášem Slavatou, www.slavatatriatlontour.cz
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Pro všechny, kdož mají rádi vodu

Po telčských rybnících aneb Poklad na ostrově
Letošní putování po telčských rybnících se
uskuteční v sobotu 9. května. Start je tradičně
na hrázi Ulického rybníka ve 13 hodin. „Volným tempem pojedeme k atraktivnímu podjíždění Belpské lávky a dále potokem v zámeckém parku, kde účastníky čekají další
náročné podjezdy pod lávkami,“ prozradil
hlavní pořadatel Josef Holec. Další pokračování závodu je po překonání hráze Na Baště
na Štěpnickém rybníku. Plavba okolo ostrova
bude přerušena zastávkou na ostrově. Účastníci zde budou hledat poklad. Ve finále pak čeká posádky plavidel závěrečný sprint na 100
metrů, vyhodnocení a předání cen v restauraci
Na Kopečku. „Vítána jsou jakákoliv plavidla,
kajaky, kánoe, rafty i necky... Ve všech ale musí mít děti povinně plovací vesty,“ zve všechny
vodomilce Josef Holec.
Podle TZ
Foto: Jiří Bína

KAPITÁNKA, PIRÁTI A PES. Při vodáckém putování po telčských
rybnících nebyla v minulých ročnících nouze o překvapení. Určitě
tak tomu bude i letos.

A KDE JE PES? Při překonání hráze Na Baště musí nastoupit celá
posádka.                                                            Foto: Archiv Petr Štorek

Co je Slavata Triatlon Tour
Ve sportovní rubrice informujeme o dětském triatlonu u rybníka Roštejn ve středu
20. května. Slavata Triatlon Tour je série
triatlonových závodů pro děti z dětských domovů a pro širokou veřejnost. Cílem projektu je vzbudit v dětech vůli jít za svým snem
a ukázat, že životní překážky je třeba zdolat. Závod spojený s benefičním posláním je
postaven na osobním příběhu českého triatlonisty Tomáše Slavaty, který je hlavní tváří celého seriálu. Na každém závodě, tedy
i v tom telčském, je možnost si zapůjčit kolo a vybavení. Krajští vítězové každé z pěti
kategorií postoupí do finále, které proběhne
13. září v Praze. Cenami pro závodníky buTL 5/2015

dou čtyři horská kola Author, která se budou
losovat, aby měl v tomto závodu šanci každý bez ohledu na výsledek závodu, který je
určen pro děti ve věku 5 až 18 roků. Kompletní informace o celé Tour naleznete
na www.slavatatriatlontour.cz. Podle TZ

Panorama z Telče
Panorama z Telče opět 1. května
zahájila vysílání.
Sledujte denně na ČT do 31. 10.

Léto v Telči
se SERAFINem
Letos již po osmé pořádá vzdělávací instituce SERAFIN v Telči sérii kurzů zaměřených na výtvarné umění a zpěv pod
názvem Léto v Telči. Kurzy každoročně přivádí do města téměř dvě stovky
účastníků z celé republiky. Organizátoři ale mezi nimi rádi uvítají i zájemce z Telče samé nebo jejího okolí. Více
o kurzech, které začínají 23. července,
se dozvíte na http://www.konecnekreslim.cz/leto-v-telci/, kde se můžete také
rovnou přihlásit.
Podle TZ
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Jaro jen nakouklo

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 19. 3. do 18. 4. 2015.

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

3,8 °C
1021,4 hPa
28,8 mm
15,0°C, 24. 3.
ve 14,25 hod.
-3,3°C, 1. 3.
v 6,52 hod.
61,1 km/h, 31. 3.

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.

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
propachtovat jako celek rybníky Štěpnický na pozemku p.č.
260/1 o výměře 9,2345 ha, Ulický na pozemku p. č. 580/1 o výměře 4,3220 ha, Staroměstský na pozemku p. č. 441/1 o výměře
14,4064 ha, vše v k.ú. Telč, Smrk na pozemcích p. č. 546, 547,
548, 549, 550, 587 o výměře 6,73 ha, Vlček na pozemcích p.č.
588/1,588/2,588/3 o výměře 0,80 ha, a rybník Polívkův na pozemcích p.č. 1001, 1002,1003 o výměře 3,70 ha vše v k.ú. Vanov.
Podmínky pachtu 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.
Lhůta pro podání nabídek je do 12. 5. 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 pachtovní smlouvu se žádným žadatelem a záměr pachtu zrušit.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.
III.

18. 5.
19. 5.

IV.
V.

20. 5.
21. 5.

Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí –
křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. –
křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží
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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.
• 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.
• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nové kurzy začínají každé
první pondělí v měsíci na učebně autoškoly v 15,30 hod. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.
• Prodám oplocenou zahradu v Telči - Štěpnici, rozloha 523 m². Chatka, studna, ovocné stromy a keře. Informace na tel: 728 740 305.
• Mgr. Iveta Geryková, ve spolupráci s Univerzitním centrem v Telči,
opět pořádá 8denní intenzivní KURZY ANGLIČTINY v červnu. Cena
2900 Kč. Bližší informace: 605 086 056, AnglictinaTelc@seznam.cz
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Zubní pohotovost

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

v květnu

Sbírám, sbíráš,
sbíráme

o víkendech a svátcích
1., 2. a 3. května
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
8. května
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176, 384 423 107
(dtto 9. a 10. května)
Třešť, MUDr. Radovan Minařík
Franze Kafky 109, 567 234 137
9. května
Batelov, MUDr. Zora Minaříková
Družstevní 449/10, 567 314 213
10. května
Luka n. J., MDDr. Jitka Mrkosová
1. Máje 345, 724 748 222
16. května
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová
Centropen, 384 423 430
(dtto 17. května)
Jihlava, MUDr. Věra Myslivcová
Březinova 4420/62a, 567 333 460
17. května
Nová Říše, MUDr. František Nahodil
Staroříšská 295, 567 318 137
23. května
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
Nemocnice Dačice, 384 358 294
(dtto 24. května)
Horní Cerekev, MUDr. Lenka Fridrichová
Březinova 398, 565 396 219
Jihlava, MUDr. Jarmila Němečková
Vrchlického 2497/57, 567 574 576
24. května
Jihlava, MUDr. Jarmila Nestrojilová
třída Legionářů 1470/9, 567 301 917
30. května
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291
(dtto 31. května)
Jihlava, MDDr. Lukáš Novák
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
31. května
Jihlava, MUDr. Vojtěch Novotný
Havlíčkova 34a, 774 417 100
Pohotovost Jihlava od 8 - 12 hod. (567
157 211), Dačice 8 - 10 hod., Pelhřimov
9 - 12 hod. (565 355 111). V případě
potřeby doporučujeme prověřit na tlf.
číslech v závorkách.
Změna služeb není vyloučena.
Aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz.
Zubní pohotovost v Dačicích na www.
nemda.cz
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Nezařadila bych se mezi sběratele – zatím. Možná jen, když jsem byla malá,
sbírala jsem známky, takže jsem měla album a pečlivě odtrhávala známky z dopisů a pohlednic. Později jsem si kupovala
Ohníček a Sedmičku a časopisy pečlivě
zakládala. Než jsem dostala ten nápad, že
si vše zajímavé vystřihnu. Takže časopisy
se rozpadly a výstřižky časem ztratily. Pak
mne naučila teta plést a háčkovat, takže
ve všech krabicích a skříních byla klubíčka. Samozřejmě jsem potřebovala jen malou část, ale již se pomaličku začalo projevovat sbírání, shromažďování, tzv. syslení
materiálu. Kdo pracuje s vlnou, určitě ví,
o čem mluvím. To jsem ale netušila, co
na mne bude čekat, když začnu šít. Zanedlouho byly skříně plné látek. Bohužel nestačil jeden šicí stroj, takže už mám čtyři.
A také látky stále přibývají. Ze stolu v kuchyni jsem se nastěhovala se svojí zálibou
v šití do obýváku, kde se rozpínám jako
montážní pěna. Jak se objevují nové kolekce látek, tak já vyskladňuji beletrii do jiné
knihovny a místo po knížkách zabírají nové a nové látky, oblečení po dětech putuje
do krabic na půdu a do poliček ukládám
co jiného než látky. Samozřejmě část látek
spotřebuji, ale i když se snažím, zřejmě je
to zatím v nepoměru, protože látek je stále
více a více. Každá švadlenka to určitě zná.
Nejde odolat. A tak se mi líbil tento vtip,
který sedí na všechny... Ženy sedí v místnosti v kruhu, jedna vstane: „Ahoj, jmenuji se Marie a již týden jsem si nekoupila
žádnou novou látku.“ Myslím si, že je to
tak s každou profesí, s každým koníčkem,
všichni jsme v koutku duše sběratelé, jen
někdy je to více vidět a kdo nevěří, běžte
se podívat do sklepa, na půdu nebo někdy
stačí otevřít skříň.

Inspirace z České inspirace
Hradec Králové

29. - 30. 5. – Nábřeží umělců
Královéhradecká náplavka, Muzeum východních Čech, ulice města
Vyvrcholení výtvarného sympozia ARTIENALE HRKR, přehlídka umělců,
výtvarníků, řemeslníků. Workshopy, dílny, hudební i taneční produkce.

CHEB

9. 5. - Starostovo jarní koulení
Turnaj dvojic v pétanque.
Krajinka, Pétanque Club Egrensis, 9:30.

JINDŘICHŮV HRADEC

23. 5. – Přes kopec na Hradec aneb
Jindřichohradecký pedál
Otevírání letní turistické sezóny spojené
s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem.

KUTNÁ HORA

23. 5. - Kutnohorská gastronomická
slavnost ve stylu První republiky
11.00 - 18.00 hod. Barborská ul., Vorlíčkovy sady, zahrady GASK.
Gastronomie, stylový hudební a doprovodný program.

LITOMYŠL

11. - 24. 5. - Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Akce pro veřejnost s vyvrcholením
ve formě gastrofestivalu pod širým nebem na Smetanově náměstí. Těšte se
na Gurmánskou pouť, Kotlíkové guláše
i Sousedskou husičku.

POLIČKA

24. 5. – Jiří Bělohlávek a PKF
– Prague Philharmonia
Závěrečný koncert Martinů festu 2015.
Od 19.00 hod. - velký sál Tylova domu.

TELČ

16. 5. - Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů Kvíteček,
Kvítek I a II, Podjavořičan z Telče s jejich hosty – Krahuláček z Krahulčí, Močenčanka ze Šaľi a ze Stráže nad Nežárkou

TŘEBOŇ

23. 5. - Otevírání lázeňské sezóny
Hlavním dějištěm park Lázní Aurora kulturní program po celý den, prohlídky
lázní, volné vstupy do bazénů.
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Žibřid o Podstatských
v Olomouci
Žibřid, zpravodaj městyse Velký Újezd Žibřid, přinesl v prvním čísle letošního ročníku zajímavý příspěvek Josefa Richtera Nemovitosti Podstatských v Olomouci. Autor
v něm mapuje působení rodu, který na konci
18. století přišel do Telče, v někdejším hlavním městě Moravy. V obsáhlém textu nezapomněl připomenout prakticky neznámou
a kuriózní spojitost sídel Podstatských. Panství Veselíčko u Lipníku nad Bečvou získali
Podstatští v roce 1573. Díky Jakubu st. Vojskovi z Bogdunčovic. Jeho nepříliš zodpovědný výkon funkce správce majetku mladičké Kateřiny z Ludanic, pozdější manželky
Petra Voka z Rožmberka, je dodnes dostatečně znám. Pro současníky již téměř neznámý
Jakub st. Vojska z Bogdunčovic prodal majetek osiřelé šlechtičny, jejímž poručníkem byl
Zachariáš z Hradce, za výhodných podmínek Václavu Podstatskému z Prusinovic. Jaksi nádavkem k této transakci získal manželku, Johanku Podstatskou, dceru onoho kupce.
Že zřejmě na tuto majetkovou transakci, propojenou dvěma sňatky dohlížel pan Zachariáš, se historici jen dohadují. „Zcela určitě ale
tehdy netušil, že potomci kupujícího Václava Podstatského se za čas stanou i výhradními majiteli jeho statků v Telči a přijdou
k nim zcela zdarma – dědictvím,“ zmiňuje
autor studie Josef Richter. Celou si ji můžete
přečíst na http://www.velkyujezd.cz/zpravodaj/ nebo v obou knihovnách, v městské
i v Knihovně Univerzitního centra v jezuitské
koleji. To, že jak Palác Podstatských, tak dům
u Zeleného stromu, který jim také patřil, jsou
na dohled od nejslavnější olomoucké památky, sloupu Nejsvětější Trojice, který je zapsán
na seznamu UNESCO stejně jako Telč, je jen
další nechtěná hříčka historie.
/z/

Bohoslužby
Římskokatolické
2. 5.
so
18.00
3. 5.
ne
7.30
		9.00
		10.30
9. 5.
so
18.00
10. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
16. 5. so
18.00
17. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
23. 5. so
18.00
24. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
30. 5. so
18.00
31. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

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

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 21
od 24. 5. mše v kostele sv. Ducha

Adventisté

každý lichý týden ve středu v 18.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Církev Slovo života

každou neděli v 16.00 hod. v rodinném
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Opsali jsme z Katolického týdeníku

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Tereza Svobodová, Staré Město
Matěj Fišer, Štěpnice
Martin Kolář, Podolí
David Nosek, Podolí
Šimon Vondrák, Staré Město
Natálie Vondráková, Staré Město
Dominika Železná, Staré Město
Jan Štorek, Staré Město
Sarah Pešková, Staré Město
Sára Nesnídalová, Vnitřní Město
Vendelín Gabriel, Staré Město
Kateřina Peltánová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Jan Matoušek, Žirovnice
a Jana Hájková, Žirovnice
Lukáš Matějka, Třebíč
a Pavla Karafiátová, Jihlava
Dalibor Pavlíček, Praha
a Klára Rousová, Praha
Jan Matějíček, Jihlava
a Milada Lupačová, Jihlava
Michal Šenigl, Třešť
a Lucie Mištová, Jezdovice
Jaroslav Burian, Telč
a Marija Kabyševa, Novokuzněck
Jakub Nebojsa, Studená
a Veronika Kudrnová, Studená

Opustili nás

Stanislav Chalupa, Staré Město
Alena Florianová, Štěpnice
František Karpíšek, Podolí
Pavel Hurych, Staré Město
Lubomír Polívka, Štěpnice
Jan Tesař, Staré Město
Karel Volfšic, Štěpnice
Pavel Šindler, Staré Město

78 let
54 let
59 let
69 let
65 let
88 let
77 let
63 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).

Vzor biskupa: P. Alois Pernička

Psali o nás

19. března jmenoval papež František nového biskupa českobudějovické diecéze. Stal
se jím Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D
(1961). Také ale vyučený elektrikář, který se
tímto řemeslem osm roků živil. V prvním
rozhovoru po jmenování pro Katolický týdeník (13) nás zaujala jeho odpověď na otázku:
Kdy jste poprvé začal přemýšlet o duchovním povolání? O kněžství jsem začal vážně
uvažovat po návratu z vojenské základní služby v roce 1982. Tu jsem absolvoval v Prešově a následně v Boru u Tachova. Po návratu z vojny působil v naší farnosti (Modřice
u Brna) mladý kněz P. Alois Pernička, který

Časopis Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola, který vydává Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, uveřejnil v dubnovém čísle současného ročníku
obsáhlý příspěvek Jiřího Ptáčka o projektu
Základní školy v Hradecké ulici Školní
zahrada - místo pro vzdělávání. Příspěvek je jak dobrou propagací školy, tak také města. Najdete ho na adrese http://www.
zemedelskaskola.cz/rocnik-2014-15/zemedelska-skola-c-8-roc-77-2014-15Časopis. Časopis Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola vychází od školního roku
2013/14 pouze v elektronické verzi.
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mi pomohl objevit krásu kněžského povolání – vždycky mu za to budu vděčný. Právě
na jeho doporučení jsem se rozhodl vstoupit do kněžského semináře v Litoměřicích.
(Kam nebyl ani po třech žádostech přijat.
Proto v roce 1988 emigroval a studia bohosloví absolvoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě - pozn. redakce.) Neméně zajímavou shodou v životě obou mužů je, že
oba získali mimořádné ocenění samospráv
v místech svého působení. Bývalý telčský
děkan P. Alois Pernička obdržel Cenu města v roce 2005, Vlastimil Kročil Cenu města
Veselí nad Lužnicí před dvěma lety.
/z/
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Kulturní kalendář
Akce

9. – 10. 5.		
náměstí
Mezi dvěma branami, veteránská revue
Více na str. 14
9. 5.
10.00 – 12.00
zámecký park
Férová snídaně NaZemi
Celorepublikový piknikový happening
na podporu fair trade. www.ferovasnidane.cz
10. 5. 14.30
Den matek

náměstí

16. 5. 10.00 – 17.00
náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
Více na str. 15
22. 5. 17.00 Konírna Státního zámku
Divadlem pro hospic - Naše městečko
Více na str. 15
Předprodej vstupenek na Státním zámku
Telč a v Informačním centru na radnici
23. 5.		
náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
Soutěž mažoretek pořádají Telčské mažoretky, o.s., www.mazoretkytelc.cz
Více na str. 21
29. 5. 15.30 – 24.00
Noc kostelů
Více na str. 19
30. 5. 13.30
Den Domu dětí a mládeže
Více na str. 8

27. 3. – 28. 6.
Galerie Hasičský dům
Obrazy Galiny Fleischmannové
Galerie je otevřena v květnu a v červnu úterý – neděle 10 – 12, 13 – 17 hod.
29. 4. – 14. 5.
vstupní síň radnice
Výstava k 70. výročí ukončení 2. světové války
Připravily: Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Muzejní spolek v Telči a Město Telč.
16. 5. – 9. 6.
vstupní síň radnice
Slovenské dědictví UNESCO
součást projektu Poznej světové dědictví
UNESCO, výstava fotografií z autorské dílny RNDr. Mileny Blažkové pod záštitou
České komise pro UNESCO
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 16. 5.
ve 13.30 hod. v rámci akce Folklor v máji
31. 5. – 2. 6.
skleník v zámeckém parku
Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté
zvěře
Zahájení v neděli v 10 hod., doprovodný
program. Výstava je otevřena 31. 5. od 10
do 15 hod., 1. – 2. 6. od 9 do 15 hod.
Více na str. 9

Trhy

30. 5. 9.00 - 16.00
Farmářské trhy
Více na str. 9
náměstí

31. 5. 13.30
náměstí
Setkání dechových hudeb
Zahraje Telčská dechovka a Kameníkovi muzikanti z Brna, vystoupí telčské mažoretky

Koncerty

3. 5.
15.00
kostel Matky Boží
Benefiční koncert Děti pomáhají dětem
Více TL 4 str. 11
4. 5.
16.00 a 19.00
sál ZUŠ
Svátek klavíru
Koncerty posluchačů HAMU, studentů
prof. Iriny Kondratěnko
Zazní skladby od F. Liszta, F. Chopina, S.
Bortkiewice, S. Rachmaninova, J. Brahmse, P. I. Čajkovského a dalších.
14. 5. 19.00 sál NPÚ (Lannerův dům)
Irské balady
Věra Klásková - zpěv a kytara
21. 5. 19.00 sál NPÚ (Lannerův dům)
Koncert pro dvě violoncella
Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek
Na programu: J. Haydn, A. Kraft, E. Bloch,
J. J. Offenbach, D. Popper
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Výstavy

náměstí

23. 5. 9 - 12 bývalé autobusové nádraží
Bleší trhy
Kontakt pro zájemce o prodej: blesakvtelci@
seznam.cz, tel. 721 033 238, 736 434 156.
Při nepřízni počasí se akce ruší.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub:
po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 17 hod.
Téma na květen: Drogy
7. 5.
16.00
Malování s Marií na soutěž „Stáří očima
mladých“
13. 5. 17.00
Beseda s Káčkem o závislostech – pro veřejnost
15. 5.
Osmisměrka po celou otevíračku
19. 5. 16.00
Film na přání na téma drogy
21. 5.
Taneční soutěž Amen khelas – výjezdní akce pro soutěžící i publikum, odjezd 13.30
25. 5. 13.50
Výlet na koně do Malého Pěčína

Klub důchodců
3. 5.
14.00
v budově polikliniky
Svátek matek s hudbou A. Kožešníkové
a Z. Chvátala
14. 5. 16.00 – 18.00
Praktický
kurz pro pečující a širokou veřejnost
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
10. 5. 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 květnu otevřeno pondělí, středa, pátek
od 9 do 12 hodin
15. 5. Den otevřených dveří k příležitosti Mezinárodního dne rodiny. V rámci celorepublikové kampaně Křídla a kořeny naší
rodiny.
Krtečkova školička info tel. 775 219 362

Aktivity pro MAMI@mimi
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary,
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné)
- každou středu od 17 hod.
Předporodní kurz - 15. 5. v 15.30 hod.
část A, 16. 5. v 9.30 hod. část B a v 12.30
hod. část C
Aktuální informace na tel. 724 415 809 nebo www.balancplus.cz
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ZUZKA PŘEDBĚHLA KLUKY. Sen telčských hokejistů všech dob, zahrát si v české
reprezentaci, dokázala naplnit Zuzana Martinů. Hráčka jihlavské Dukly a ligového týmu
Berounské lvice nastoupila vloni v kategorii
U15 ve dvou mezistátních zápasech s Maďarskem. Po přestupu do věkové kategorie
U18 čeká, jestli i zde dostane také šanci.
Větší počet barevných stran v dubnových
Telčských listech, který jste kladně komentovali, byl díky inzerci telčské firmy
SVOBODA PARTS, s.r.o. Stejně tak je
tomu i v těchto TL. Děkujeme.

BÍLÉ VELIKONOCE. 5. a 6. dubna jsme
opět prožili bílé Velikonoce. V Telči se sněhovými přeháňkami, ve výše položených obcích
mikroregionu s trvalou sněhovou pokrývkou.
Že by nová tradice?            Foto: Stanislav Bartoň
SENIOŘI V DPS RISKOVALI. Tentokrát
chvályhodně. Ve vědomostní soutěži, kterou
pro ně připravili pracovníci Domova pro seniory. „Kdo neuspěl ve vědomostní části,
mohl si skóre vylepšit při manipulaci s dřevěnými kolíky a kleštěmi,“ prozradila způsob hodnocení soutěže, která prý velmi zaujala, Lenka Pelejová.

Navštivte Telčské podzemí

s interaktivní zábavně-naučnou expozicí
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná po objednání v informačním centru na radnici – osobně,
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
Pátek, sobota, neděle – časy prohlídek –
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.
str. 28
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