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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

Výstava je oslavou 165. výročí založení gymnázia

Pět žen na procházce.
Panstvím Telč

Pro letošní sezónu připravila Knihovna Uni- ho studií na reálce. Stojí za to je vidět.
verzitního centra Masarykovy univerzity mi- Kreslení a ruční grafický projev je dnes
mořádný výstavní projekt. Unikátní soubor na školách spíš okrajovou záležitostí.
výkresů žáků telčské reálky z let 1880 až 1932 V době, ze které jsou vystavené práce, tobude moci poprvé zhlédnout široká veřejnost. mu bylo jinak?
O tom, jak námět výstavy vznikl a co předchá- Určitě. Reálky připravovaly žáky především
zelo její vernisáži na konci března, jsme hovo- pro studium technických a přírodovědných
oborů. Dáno dobovými podmínkami, byl
řili s vedoucí knihovny Ilonou Martinů.
kvalitní grafický a kresNemohu začít jinak.
lířský projev nezbytNámět výstavy je skuný v praxi řady profesí.
tečně originální. ProArchitekturou a stavizraďte, jak vznikl?
telstvím počínaje, přes
Vlastně jen tak migeodesii, báňské obory,
mochodem při minulé
až po lesnictví a zeměspolupráci s paní Alidělství. Nakonec o tom
cí Grünwald, se kterou
svědčí i to, že tehdejší
společně připravujeme
vyučující těchto předuž třetí výstavu. Tenmětů jsou dodnes osobkrát si nad současnýnostmi telčské historie.
mi pracemi žáků ZUŠ
Zmíníte některé?
vzpomněla na kolekci
Byla jich celá řada. Nastarých výkresů z „remátkou známý kunsthisálky“. Nápad vystavit
torik Jaroslav Janoušek,
je v naší knihovně mě
akad. malíř František
okamžitě nadchl. Jsem
ráda, že takto můžeme Matěj Toufar z Chlumu u Okříšek maturoval Fromek, mimochodem
na reálce v roce 1913. V tom samém roce vyzakladatel Telčské mapřipomenout i 165. výtvořil tento portrét. Foto pro tisk: Kamil Mrkvička
lírny, malíř a grafik Anročí existence „reálkytonín Kameník a třeba prof. Cyril Michna.
-gymnázia“ v Telči, které letos škola oslaví.
Přibližte, na co se mohou návštěvníci těšit? Řada vystavených prací pochází z jejich tříd,
Samozřejmě stěžejní jsou výtvarná díla na- na některých jsou jejich podpisy...
šich předků za použití různých výtvarných Žáci reálky v té době pocházeli z velmi šitechnik, ale vystavujeme také práce studentů rokého okolí. Na výstavu proto jistě zavítaz předmětu geometrie. U nich člověk jen těž- jí i návštěvníci ze vzdálených míst. Připoko chápe, že rysy jsou dělané ručně tuší a ne- meňte jim, kde Knihovnu UC najdou.
vyjely zrovna z počítače… Je pozoruhodné, V bývalé jezuitské koleji, pro pamětníky
že výkresy jsou vcelku zachovalé, i když ně- v měšťance na náměstí, pro ty mladší v „zekteré strávily 100 let zapomenuté na půdách mědělce“. Vchází se k nám z náměstí Jana
/z/
domů. Muzeum Vysočiny nám zapůjčilo i ně- Kypty.
kolik prací Františka Vladimíra Foita, známé- Kdy je výstava přístupná a kteří žáci vystaho cestovatele, sochaře a etnografa z doby je- vují na str. 13

Martina Indrová, Irena Tobiášková, Lucie
Bláhová, Jana Záškodová a Jaroslava Musilová z telčského památkového ústavu přispěly
zajímavým počinem k rozšíření znalostí o historii Telče. V nově vydané publikaci Procházka panstvím Telč představují telčské panství
jako fungující organismus. „Udržení honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou

Naši předci kreslili skvěle

záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí. Proto se pozornost autorského týmu soustředila tímto směrem, konkrétně na rozvoj
rybníkářství a lesního hospodářství, které byly
pro zdejší panství klíčové,“ připomíná v tiskové zprávě k vydání publikace Ilona Ampapová. Práce nabízí i stručný přehled sakrálních
staveb v Telči a jejím okolí a také představení čtyř šlechtických rodů, které v průběhu staletí panství Telč spravovaly. Procházka panstvím Telč je v nabídce Informačního centra
telčské radnice.
Podle TZ

Z jednání rady města
56. schůze - 8. února
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 1890/36,
parc. č. 2529/1, parc. č. 2529/5, parc. č.
1980/23 a parc. č. 7421/1, v k. ú. a obci Telč za účelem zřízení manipulační
plochy a zařízení staveniště pro stavbu
„II/406 Telč - hranice kraje“, jejímž investorem je Kraj Vysočina.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc.č 228/2 v obci a k.ú.
Telč.
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro předzahrádku před domem č.p. 37
v ulici Na Můstku.
--RM schválila podání žádostí v rámci programů „Zásady pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“, „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ a v rámci IROP také žádosti „Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova“ a „Centrum odborné výuky ZŠ
Hradecká“.

57. schůze - 22. února
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 25 000 Kč na navýšení finanční dotace
pro kulturní organizace na rok 2017.
--RM schválila návrh komise pro kulturu
a cestovní ruch na rozdělení finanční dotace pro kulturní organizace na rok 2017.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tis. na navýšení finanční dotace pro
sportovní organizovanou mládež do 18
let na rok 2017.
--RM schválila návrh Komise pro sport
a volný čas na rozdělení finanční dotace
pro sportovní organizace na rok 2017.
--RM schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – Podpora památek
UNESCO v roce 2017 a dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.
--RM schválila, že zhotovitelem pořízení
změny č. 1 Územního plánu města bude
společnost AS PROJECT CZ, Pelhřimov.
--RM schválila udělení souhlasu se zápisem hráze rybníka Roštejn do katastru
nemovitostí.

--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
mezi Krajem Vysočina a Městem Telč,
jejímž předmětem je zajištění realizace
Programu obnovy venkova Vysočiny.
--RM schválila zvýšení nájemného o 0,7%
v městských bytech v ulici U Háje 626,
Špitální 611, ve třech bytech sociálního
charakteru v ul. Radkovské 214 a dvou
zrekonstruovaných bytech v ul. Slavatovské 137 s účinností od 1. července
2017 dle vyhlášky Ministerstva financí č.
30/1995 Sb.

58. schůze - 8. března
--RM schválila uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu „Být v rádiu“ mezi
Městem Telč a společností MON ARCH
PLUS CZ na zajištění odvysílání reklamní kampaně Hitrádia Vysočina v rámci
programu „Být v rádiu“.
--RM schválila uzavření komisionářské
smlouvy na prodej Telčských listů.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. st. 458/2 o výměře
319 m2 v obci a k.ú. Telč, jehož součástí je budova bez č.p., společnosti Zimní
stadion Telč, s.r.o., za kupní cenu ve výši 850.000 Kč dle znaleckého posudku
za účelem výstavby ubytování pro potřeby Hockey Talent Center Telč.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parc.č. 3723/1 o výměře
cca 340 m2 v obci a k.ú. Telč společnosti MUDr. Nosek, s.r.o. za kupní cenu dle
znaleckého posudku za účelem výstavby
nového zdravotnického zařízení.
--RM vzala na vědomí předložený materiál o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za rok 2015 a plán kontrol na rok 2017.
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2017.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění na www.telc.eu/mesto v záložce samospráva

Konzultační den
rady města

středa 19. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Dotace pro sportovně
organizovanou mládež
V pondělí 27. února se v Konírně zámku zúčastnilo 18 zastupitelů 15. zasedání zastupitelstva města. Omluveni byli Mgr. Jiří Liška,
JUDr. Petr Podsedník a RNDr. Miloš Vystrčil. Zastupitelé nejprve schválili poskytnutí
dotace pro sportovně organizovanou mládež do 18 let v celkové výši 725 tis. Kč. Ta
je oproti schválenému rozpočtu navýšena
o 200 tis. Kč. Na zasedání se znovu projednával bod „Prodej části pozemku parc. č.
7426/1 v k.ú. Telč, majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Radkovská ul.“, který byl přesunut z minulého zasedání. Jelikož
bylo dosaženo dohody se všemi zúčastněnými stranami na znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní, bylo přijato usnesení, kterým bylo uzavření této smlouvy schváleno.
Dále byla schválena pravidla pro příjem
a projednávání návrhů na změny Územního plánu Telč, které zjednoduší proces vyřizování návrhů. Tak jako v minulých letech
byl i v letošním roce podpořen záměr vlastníků kulturních památek, kteří podali žádost
o dotaci v rámci programu Kraje Vysočina
„Zásady pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v Kraji Vysočina“. V letošním roce byla podpořena oprava fasády
a výměna oken z jižní strany sokolovny, obnova dvou zastavení křížové cesty navazující na již provedenou opravu ohradní zdi
Panského dvora a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u cesty Na Dlážkách.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení
na nového zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici zaměstnance pro
investiční činnost města na úseku vodovodů a kanalizací na odboru RaÚP MěÚ Telč.
Lhůta pro podávání přihlášek je do 26. 4.
2017 do 17 hod. Bližší podmínky jsou uvedeny na úřední desce, která je přístupná
i na internetových stránkách města na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Zasedání zastupitelstva města

Nezaměstnanost v únoru

Den senátora Miloše Vystrčila

ČR: únor 5,1% (leden 5,3%)
Kraj Vysočina: únor 5,3% (leden 5,3%)
Správní obvod Telče: únor 6,2% (leden 6,9%)
Telč: únor 6,5% (leden 6,6%)
Zdroj: Statistiky ÚP

24. dubna v 16 hodin, zasedací sál Státního zámku Telč
úterý 25. dubna v 18 hodin, salonek restaurace Na Kopečku v Telči
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15. zasedání zastupitelstva města
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Radosti a starosti telčského starosty
Atrakce na Štěpničáku

Letošní turistická sezóna v Telči započala
podstatně dříve než loni. A je vidět, že technické záležitosti táhnou. Mohla za to zdánlivá maličkost - zapadlý bagr ve Štěpnickém
rybníku. Moc facebooků, internetu a senzacechtivých médií z toho udělala hlavní zprávu týdne. A když zapadl i bagr, který šel tomu prvnímu na pomoc, věděl o tom díky
foťákům asijských turistů snad celý svět...
Nepamatuji tolik mailů a telefonátů. Zajímavé bylo, že kromě hledání senzace řada
z nich nabízela i pomoc. A teď na vysvětlenou, co se vlastně stalo. Z minulých čísel

Začínají práce v ulicích

V březnu byly zahájeny práce na dvou
akcích, jejichž realizace začala v loňském roce. Bez větších problémů a jak
se po zimě ukázalo, tak i v dobré kvalitě, byla loni zrekonstruována část chodníků v ulici Jihlavská. Firma SATES nyní
začala práce v ulici Dvorecké, která stejně jako následně Kovářská dostanou nové
povrchy a vyřeší se zde i problémy s odvodněním a kanalizací. A následně bude
pokračovat v rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v Jihlavské ulici směrem od Beringerovy ven z města. V rámci

ke zlepšení řízení stavby a výměně subdodavatelských firem. Často dostávám
od lidí otázku, proč tu firmu nevyměníme.
Zákon o zadávání zakázek nám v tom ale
dává jen omezené možnosti. A samozřejmě by to přineslo další komplikace - nové
výběrové řízení, nové naceňování dokončených a nedokončených prací a velké časové zdržení. Pokud ale nedojde ke zlepšení a ze zákona by to bylo možné, může
k tomu dojít... Zvláštní je, že stejná firma
bez větších problémů zvládá zemní práce
na podkladových vrstvách silnic a chodníků na náměstí Hrdinů. A tak mi nezbývá
než znovu poprosit vás, obyvatele těchto
ulic, o trpělivost. Chápu, že jste naštvaní
a nadáváte, když vidíte tu špatnou a zbytečnou práci. Věřte, že se ze strany města
maximálně snažíme o nápravu. Těch zákonných možností ale máme po ruce žalostně málo!?

Umíme se chovat slušně?

UNESCO, hokejová aréna, hudební akademie... Samá voda. Bagří odysea ve ŠtěpnicFoto: Eva Skálová
kém rybníku u novinářů zcela zvítězila. Takový je svět médií...
TL víte, že město již několik let připravuje
celkovou rekonstrukci Štěpnického rybníka. A že se snaží získat na tuto akci dotaci.
V únoru jsme byli informování, že naší žádosti bylo vyhověno, ale musíme ještě doložit některé doplňující podklady. Jedním
z těchto požadavků bylo i změření tloušťky bahna v celé ploše rybníka. Proto do něj
vjel bagr s geodetem a v jednotlivých liniích po dně rybníka měřil. Šlo to hladce až
k místu, kde se najednou pevné dno změnilo
v „bahenní past“. Vše další, co následovalo,
už byly záchranné práce na vyproštění zapadlého stroje. To, že v jiné pasti, tentokrát
těsně u břehu rybníka, zapadl další bagr, jen
dokazuje, jak je dno Štěpničáku zrádné. Nechci dál tuto událost popisovat, ostatně řada
z vás ji sledovala přímo z hráze. Spíš chci
poděkovat hasičům a firmám, které spojily
síly a pomohly ji řešit. Bagr zapadlý v rybníce dle nich zase není tak neobvyklá věc.
Někde v polích či v lesích se o tom ani neví.
Ale vyprošťování ze Štěpničáku před tolika
diváky si všichni aktéři „užili“.
TL 4/2017

této akce bude ještě v ulici doplněna zeleň. Vše by mělo být hotovo do letošního
pololetí. Pracovat se bude i v areálu chovatelů naproti orlovně. Po zbourání jedné ze stodol tam bude vybudováno malé parkoviště a dojde k úpravě okolních
ploch a zrestaurování jednoho ze zastavení křížové cesty. S velkými problémy
a jak se po zimě ukázalo, i ve špatné kvalitě, byla loni realizována podstatná část
rekonstrukce povrchu Tyršovy a Mládkovy ulice. Kvůli nekvalitní práci dlaždičů bude muset firma předláždit téměř
všechny chodníky a i některé parkovací
plochy. Po zkušenosti se zimním provozem dojde i k úpravě křižovatek u náměstí Hrdinů a k úpravám některých vjezdů
do domů. Bohužel i přes penále a řadu
slibů na zlepšení práce začala firma TOMI odstraňovat nedostatky stejně špatně
a se stejnými subdodavateli, kteří to nezvládali na podzim. Vzhledem k tomu,
že nejsou plněny požadavky města, s firmou probíhají velmi nepříjemná jednání

Už jsem tím asi protivný, ale zase musím
upozornit na nešvary, které v našem městě přetrvávají. Auta na chodnících a trávnících, trávníky plné psích hromádek, rozbitá
světla a lavičky, posprejovaná hřiště, černé
skládky a spousta dalších „atraktivit“. Kdo
to dělá? Může za to nezvladatelná mládež,
bezohlední řidiči, nevychovaní pejskaři,,,?
Ti všichni jsou ale obyvateli našeho města.
A jsou to jejich auta, jejich pejsci a jejich
děti. Když se k této problematice otevře
diskuse, všichni volají po městské policii.
Jasně, dejme 4 miliony z rozpočtu a bude
pořádek. Ale opravdu bude? A komu přistanou na stole ty pokuty za porušování
veřejného pořádku? To fakt potřebujeme
ke slušnosti nad sebou klacek?!
V tomto čísle najdete dvě fotografie, nad
kterými se zkuste zamyslet...

Spolky dostaly přidáno

Jak jste si mohli přečíst výše, březen mi
moc důvodů k radosti nedal. Ale snad jsme
udělali radost alespoň kulturním a sportovním spolkům a organizacím. Už v rozpočtu města jsme na ně mysleli více penězi než loni. Ale v rámci grantových žádostí
přišly ještě vyšší požadavky a hlavně přibyly nové spolky. A tak jak sportovní, tak
i kulturní komise požádala o navýšení prostředků na grantové programy. Peníze jsou
třeba všude a chystáme nemalé investice.
O to víc si vážím rozhodnutí radních a zastupitelů na základě doporučení obou komisí těmto spolkům něco přidat. Spolkový
život je chloubou našeho města a věřím, že
se nám tyto peníze v průběhu roku bohatě
vrátí ve spoustě akcí.
Roman Fabeš
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Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta
informuje

Zlepšíme komfort
třídění odpadů
V rámci evropských dotací jsme uspěli s projektem „Zlepšení systému separace odpadů
v obcích OHR“. Ten nám mimo jiné umožní posílení sběrných míst v Telči o velké kontejnery 1100 l na BIO, které na stávajících
sběrných místech nahradí ty malé, které byly nedostatečné. Dále na vybraných sběrných
místech budou nově umístěny kontejnery
na kov a textil. Posílení sběrných míst o nové kontejnery bude probíhat v průběhu měsíce
dubna. Také bytové domy, které mají k dispozici 240 l nádoby na plast a papír, které často
nedostačují, mají nyní možnost vyměnit si je
zdarma za kontejnery větší – 1100 l. A konečně občané města, kteří ještě nemají vlastní nádoby na plast a papír, budou moci nyní tyto
nádoby opět získat. V rámci zmíněného projektu jsme získali další nádoby na plast i papír
pro občany. Více informací průběžně získáte
na www.ohrr.cz.
Pavel Komín

Ukliďme svět, ukliďme Česko. Letos i v Telči!
Desetitisíce lidí v celém Česku se začátkem
dubna vydají udělat dobrý skutek, nejen pro
přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro
čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti... Dobrovolnický úklid toto všechno
v sobě má. Jeden den společně uklízí a mnoho dní poté se dobrovolníci z výsledku radují.
Jejich nová zkušenost tak může úplně změnit jejich pohled na vytváření odpadu i vznik
černých skládek. Zároveň mohou být svou
aktivitou inspirací pro okolí. Letos se můžete poprvé aktivně zapojit i v Telči. Členové
sdružení „Společně pro Telč – Piráti a Zele-

ní“ vás všechny zvou v neděli 9. dubna na jarní „gruntování“ do přírody. Sraz je ve 14:30
na bývalém autobusovém nádraží u budovy
Zastávky. Budeme uklízet lokalitu Oslednic
včetně okolí rozhledny, kolem židovského
hřbitova, příp. i směrem na Dyjické mosty.
Pro více informací kontaktujte organizátorku Hanu Hajnovou (hana.hajnova@kroket.
org) nebo se přímo registrujte jako dobrovolníci na stránce akce: www.uklidmecesko.cz/
event/14565. Vezměte děti, psy nebo jen své
boty a vyrazte s námi!
Hana Hajnová a Jiří Pykal

Zeptali jsme se M. Vystrčila

O čem bude Den senátora?
Na jiném místě informujeme, že v úterý 25.
dubna pořádáte v restauraci Na Kopečku
„senátorský den“, Vaše pravidelné setkání
s občany. Určitě na něm dojde z jejich strany na mnoho témat. Prozradíte, jaká v úvodním slově otevřete Vy?
Tentokrát začnu poděkováním za podporu
ve volbách. Poté bych rád informoval o své
současné práci v Senátu, kde se snažím být
aktivní zejména v oblasti legislativy, která se
dotýká života měst a obcí. Pokud na to mám
sílu a vliv, tak chci maximálně přispět k omezení neustálého nárůstu administrativních povinností a s tím spojené byrokracie. To je věc,
která mě v poslední době velmi zlobí, neboť nás připravuje o čas a po kouscích krade i naši svobodu. Jinak raději chci, aby lidé
témata sami otevírali. Jako telčský zastupitel
očekávám, že se dostaneme i k zimáku, Tyršově ulici, Růžku, ke třídění odpadů, možná
i ke křižovatce Kasárna nebo třeba k EET...

Aktualita místostarosty

Dobíjecí stanice pro elektromobily na dohled?
Ve spolupráci s Asociací pro elektromobilitu
jsme našli vhodné místo pro umístění dobíjecí stanice pro elektromobily. Pokud se podaří
vyřešit technické a finanční otázky, plánujeme zprovoznění stojanu 15. července v rámci
závodu Mezi dvěma branami. Pavel Komín
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Zákoutí, které ve městě nechceme. Kdo je ale dělá?

Foto: Pavel Kaupa st.

Občanské zamyšlení
Dovoluji si navázat na článek v březnových
TL pod titulkem Co bude s Romantikou
a připojuji jedno zamyšlení. Ono se to výše
uvedené téma týká vlastně celých Oslednic.
A k nim patří i spojovací cesta mezi Starým
Městem a novoříšskou silnicí okolo zastávky ČD u židovského hřbitova. Stala se z ní
nejen dosti frekventovaná komunikace, ale
i jakési smetiště na okraji města. Chodíme
tudy s manželkou velice často na procházky a v poslední době s sebou bereme i použité tašky a někdy i tzv. „prodlouženou“ ruku
a snažíme se tohle smetiště uklízet. Výsledky
tohoto „sběru“, tedy z úseku od zastávky ČD
na novoříšskou silnici, dokumentují přiložené fotografie. A tento stav je setrvalý a opakující se – prázdné láhve speciálně od vodky,
krabičky od cigaret, plechovky od energetických nápojů, PET lahve a spousta jiného
odpadu, to je možné sbírat takřka každý týden. Výjimkou je odbočka pod pešunk, kde je
vlastně jakási menší nepovolená černá sklád-

ka. Tato zjištění na nás dělají dojem, že se tam
schází a sjíždí i auty jisté skupinky, předpokládejme našich nejmenovatelných spoluobčanů, a užívají si tam. Nic proti tomu, pokud
potom po konzumaci alkoholu neřídí jakékoliv motorové vozidlo a pokud po sobě uklidí.
A to se ale bohužel neděje. Už jednou jsme
na tento stav upozorňovali i MěÚ, ale situace
se zatím nemění. Víme opačně, že toto uhlídat není vůbec jednoduché a souvisí to s mírou vyspělosti a kulturnosti. Dospěli jsme ale
k závěru, že by toto místo mělo být pod důkladnější a častější kontrolou jednak MěÚ
a jednak i Policie ČR. Považujeme toto místo
za hodně velkou ostudnou vizitku nás všech
obyvatel Telče, protože tam hodně z nás chodí na procházky, je to i jedna z cest na rozhlednu a rozhodně, byť i se jedná o docela
příjemnou procházku, nelze tuto část města
doporučovat našim známým a event. dalším
návštěvníkům Telče.
Pavel Kaupa st.

V roce 2017 bude pro VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s.,
divizi Jihlava, zajišťovat deratizaci provozovaných kanalizačních sítí na území měst
a obcí firma EKOSLUŽBY Michal Novotný.
Jarní deratizace kanalizačních sítí proběhne v termínu 3. 4. - 27. 4. 2017.
TL 4/2017

Střední školy:

Připomínáme

Přijímací zkoušky. Nově a složitě

Zápisy do škol jinak

„Neznám, že by v historii někdy bylo přijímací řízení na střední školy tak zbytečně
zdlouhavé, komplikované a administrativně náročné,“ okomentoval letošní novinku
ředitel GOB a SOŠ Stanislav Máca. Zájemci o studium mohli do 1. března podat přihlášky na dvě střední školy. V období od 12.
do 20. dubna je pak na každé čeká 70minutový test z matematiky a 60minutový test
z českého jazyka. Testy se budou vyhodnocovat celostátně, přičemž lepší výsledek se
pak musí ve výsledném hodnocení započítat
shodně na obou školách. Školy obdrží výsledky testů 28. dubna a do dvou pracovních dnů musí hodnocení zpracovat a vydat
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. „Vzhledem

k termínům pro případná odvolání a odevzdávání zápisových lístků se tak mnozí
uchazeči ani do konce května nemusí dozvědět konečné rozhodnutí,“ odhalil jedno
z úskalí nového systému ředitel Máca. GOB
letos otvírá čtyřletý a osmiletý gymnaziální
obor a na SOŠ obor Ekonomika a podnikání, s volbou zaměření Veřejná správa, Cestovní ruch a Management sportu a trenérství. Na každý obor může škola přijmout 30
uchazečů. Těch zatím eviduje u osmiletého
gymnázia 44, u čtyřletého více než dvojnásobný převis, 66! Na SOŠ pak 26. Proto zde
škola vypíše druhé kolo přijímacího řízení
s možností nových přihlášek. Jeho termín
nebyl v době uzávěrky TL určen.
/z/

JAZYKY NA GYMNÁZIU. Vyučují se ve dvou moderních učebnách. A také s úsměvem, jak
dokazuje snímek Andrey Simotové.

Do školy na koni. Houpacím
Nový, netradiční termín zápisu do základních
škol 7. a 8. dubna nás přivedl na myšlenku zeptat se, jak se na tento den školy ve správním
obvodu Telče připravují. Reakce ředitelů byla
nejen vstřícná, ale v řadě případů i pro ty, kterých se zápis netýká, i překvapivá. Tajemnem
je zahalen zápis na Základní škole v Hradecké ulici. Ředitelka Miluše Remešová
pouze prozradila, že se bude odehrávat v pohádkovém prostředí s překvapením pro rodiče i děti. Protože nemálo předškoláků dnes
již umí číst, tak jsme se na další podrobnosti
neptali. Pohádkové prostředí čeká také na budoucí prvňáky v Základní škole ve Staré Říši. Podle ředitelky Ilony Kazdové pomohou
plnit pohádkové úkoly budoucím prvňákům
jejich starší spolužáci. „Pro většinu dětí není prostředí naší školy neznámé, protože ho
poznávají při Miniškoličce, které se účastní
před zápisem a která má u nich i u rodičů velTL 4/2017

mi kladné odezvy,“ dodala ředitelka Kazdová. Krokem do neznáma nebude zápis ani pro
děti v Základní škole v Krahulčí. „Dlouhodobě úzce spolupracujeme s naší mateřskou
školou v projektu Škola nanečisto. Předškolní děti se v něm seznamují s prostředím školy,
s učiteli... Samotný zápis je vlastně slavnostním zakončením celého projektu,“ konstatovala ředitelka Naďa Vokřínková. Originální
součást zápisu v Základní škole v Urbanově pak prozradil její ředitel Hynek Vohoska: „Rekvizitou našeho zápisu je houpací
kůň, který je zhruba 90 let starý. Po splnění
všech úkolů se na něm budoucí prvňáčci, třeba i společně s rodiči, vyfotografují.“ Letošní
zápis v Urbanově bude mít téma Večerníček
a předcházela mu předzápisová schůzka rodičů předškoláků z Mateřské školy v Nevcehli. Zde pan ředitel odhaduje počet budoucích
školáků na šest.
/z/

Zápisy do mateřských škol ve správním obvodu Telče 5. a 6. května.
Zápisy dětí do základních škol ve správním obvodu Telče 7. a 8. dubna. Více v příspěvku Mgr. Evy Cupákové z útvaru školství
MěÚ Telč v TL 1- 2 2017 na str. 2.

Zápis dětí do MŠ Telč
pro školní rok 2017/2018
Ředitelka Mateřské školy Telč oznamuje,
že zápis dětí do mateřské školy pro nový
školní rok 2017/2018, tj. s termínem nástupu 1. 9. 2017, bude probíhat dne 5. 5.
2017 od 8.00 do 12.00 hod. v ředitelně
MŠ Komenského 512, Telč nebo na odloučené MŠ Nerudova 352, Telč v kanceláři
vedoucí MŠ. O umístění do jednotlivých
tříd MŠ rozhoduje ředitelka.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, předloží rodný list dítěte a občanský
průkaz. V den zápisu se zároveň uskuteční od 8.00 do 12.00 hod. „Den otevřených dveří“ na všech pracovištích MŠ
Telč (Komenského 512, Nerudova 352, ZŠ
Masarykova 141). Všem zájemcům bude
umožněna prohlídka MŠ.
Upozornění:
K zápisu se dle nové legislativy, zákon č.
561/2005 Sb., školský zákon v platném
znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5
let a ve školním roce 2018/2019 nastoupí
do 1. třídy ZŠ. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které
do mateřské školy již dochází. Děti, které
se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování. Pro děti mladší je tato povinnost nezbytná.
Bc. Jarmila Horníková
ředitelka MŠ Telč
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Telč a jezuité I
Přednáší Mgr. Anna Hamrlová
Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D.

19. dubna v 18:00
v Univerzitním centru MU
Jezuitská kolej
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Policie ČR Telč informuje
Kradl, distribuoval drogy

Policisté dopadli muže, který se dopustil majetkové a drogové trestné činnosti.
V obci na Třešťsku vloni okradl seniorku
a dále distribuoval marihuanu. Dvacetiletý muž z Třebíčska byl obviněn ze spáchání tří trestných činů. K okradení seniorky došlo na začátku loňského roku v obci
na Třešťsku. Po šesté hodině večer přišel
k rodinnému domu a zaklepal na okno.
Šestaosmdesátiletou ženu, která otevřela,
požádal o sklenici vody a ta neznámého
muže v dobré víře pustila do domu. Pachatel však využil situace, v nestřežené chvíli prohledal místnost a odcizil peněženku
s finanční hotovostí. Poté z domu odešel.
Seniorka následně zjistila, že přišla o šedesát tisíc korun. Drogy nabízel na Telčsku,
Třebíčsku a v Brně. Marihuanu poskytoval ke kouření dívkám a v jednom případě
chlapci, kterým ještě nebylo osmnáct let.
V jednom případě nabídl jedné z mladistvých dívek také pervitin. Případ kriminalisté v současné době dále vyšetřují. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody
až na pět let.

Povedený pár okradl seniorku

Policisté objasnili krádež, ke které došlo
vloni v létě. K okradení třiašedesátileté ženy došlo v pátek 26. srpna v obci nedaleko Telče. Po jedné hodině odpoledne přišli
k rodinnému domu pachatelé, kteří vnikli
až na verandu a obyvatelce domu tvrdili, že
mají zájem o koupi medu. Když žena pro
med šla, využili situace a v jedné z místností odcizili šperky a finanční hotovost,

Co čeká zámek
Po náročné a dlouhodobé přípravě byla v půlce března podána žádost o finanční podporu projektu Státní zámek Telč
– Růže Vysočiny v IROP. Smyslem projektu za 211,6 mil. korun je uchování památkových hodnot a obnova památky zapsané na seznamu UNESCO. Zaměřili jsme se
na zefektivnění prezentace a ochrany kulturního dědictví, zkvalitnění služeb návštěvníkům a rozšíření možnosti zpřístupnění
objektu. Do roku 2022 by na zámku v Telči mělo vzniknout nové návštěvnické centrum, zámecké muzeum a nově instalovaný
depozitář. V provozu bude nová celoroční
prohlídková trasa. Počítá se i s obnovou zámecké zahrady s kašnou a přilehlých arkád,
uvádí v tiskové zprávě k zahájení letošní sezóny Petr Pavelec, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, pod
kterou telčský zámek patří.
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poté z místa odešli. Následně obyvatelka
domu zjistila, že byla okradena, a případ
byl oznámen policii. Precizní a vytrvalou
prací se jí podařilo podezřelého muže a ženu vypátrat a policejní komisař tak mohl
zahájit trestní stíhání pětadvacetileté ženy
a dvaačtyřicetiletého muže z Brněnska.

Opilá divoženka

V pondělí 13. března večer řešili policisté v baru ve Svatoanenské ulici opilou pětadvacetiletou ženu, která slovně napadala a vyhrožovala zaměstnankyni podniku.
V jednání pokračovala i v přítomnosti policejní hlídky. Policisté opilou zajistili, při
dechové zkoušce jí naměřili hodnotu 1,26
promile alkoholu a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Hledali ho. Byl opilý

V pondělí 13. března přijali policisté
na tísňové lince oznámení od ženy, která
měla obavu o svého známého. S mužem
telefonicky komunikovala a z konverzace
vyplynulo podezření, že by si mohl ublížit.
Policejní hlídka vyjela do obce na Telčsku,
kde devětapadesátiletého muže po čtvrté
hodině odpoledne policisté nalezli. Muž
byl pod vlivem alkoholu, jinak v pořádku.
Policisté mu při dechové zkoušce naměřili
1,72 promile alkoholu. Na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař
rozhodl o převozu muže na protialkoholní
záchytnou stanici, kam ho policisté odvezli k vystřízlivění.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 1. 4. od 9 do 14
hodin v prostorách bývalého školního statku.
Přístup do objektu je pouze zadní branou z ulice Batelovské a stále přímo po místní komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové,
saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká
221, Telč, tel. 732 157 552
JAVOŘICE 365. V době uzávěrky (17.
března) bylo registrováno 198 turistů, kteří
absolvovali 1843 výstupů. S náskokem vede turista s přezdívkou Vapno se 160 výstupy. Nejčastěji se na výstup vydávali turisté
z Kališť (686). Více www.javorice365.cz.

SDH Telč. Výborný rok
Pozoruhodné výsledky dosáhli v loňském
roce telčští dobrovolní hasiči pod vedením starosty sboru Pavla Doskočila a velitele Jiřího Vejmělky. V letošním roce by je
chtěli nejméně zopakovat. Navíc připravují chvályhodnou novinku. Sbor čítá 41 členů, z toho je 11 žen. Jeho jednotka provedla
v loňském roce 17, převážně součinnostních zásahů, z nichž většina byly technické pomoci. Došlo i na modernizaci techniky
jednotky. Díky dotaci Kraje Vysočina byly
zrenovovány tři dýchací přístroje včetně tlakových nádob a byl pořízen jeden kompletní
zásahový oblek s příslušenstvím. Samozřejmostí pro zdejší sbor pak bylo zajištění asistenčních hlídek na většině velkých kulturních akcí ve městě. „Nemálo hodin věnovali
naši členové brigádám na zútulnění stávajících prostor a řešení problému s umístěním
zásahového a soutěžního vybavení,“ uvedl ve výroční zprávě na valné hromadě velitel jednotky Jiří Vejmělek. Mimořádná informace pak zazněla z úst Zdeňka Kubáta.
Po několikaleté přestávce se do hasičských
soutěží vrátil telčský tým. A byl to „velký“
návrat. Družstvo absolvovalo 23(!) soutěží,
z nichž ve dvou dokonce zvítězilo. Protože družstvo absolvovalo všech deset soutěží Jindřichohradecké ligy v požárním sportu,
ve které mezi 20 účastníky skončilo sedmé,
získal telčský sbor právo pořádání domácí soutěže v letošním roce. „Uskuteční se
29. července a bude se jmenovat Memoriál
Bohumila Machka. Oceníme tak našeho zemřelého nejstaršího člena, který jako jediný
z našeho sboru byl nositelem řádu sv. Floriána,“ prozradila největší novinku kronikářka sboru Renata Vejmělková.
/z/

Zámek Telč se pro připravovanou výstavu
k 65. výročí natáčení filmu Pyšná princezna obrací na čtenáře s prosbou o zapůjčení
fotografií a jiných dokumentů z natáčení,
příp. o poskytnutí vzpomínek na natáčení.
Kontakt:
norek.bohumil@npu.cz, tel.: 602 793 963,
nebo v pokladně zámku

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

18. 4.
19. 4.

IV.
20. 4.
V. - VI. 21. 4.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
TL 4/2017

První žena české vědy v CET
Ve středu 22. ledna navštívila telčské pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum Excelence Telč,
budoucí předsedkyně Akademie věd ČR
prof. Eva Zažímalová. Paní profesorka si se
zájmem prohlédla jednotlivé laboratoře cen-

tra a diskutovala s jeho pracovníky o vědeckých úkolech řešených v CET. Eva Zažímalová byla v prosinci 201 6 zvolena sněmem
Akademie věd ČR na pozici její předsedkyně. Funkce se ujme koncem března 2017
po jmenování prezidentem republiky. /jn/

Profesorka Eva Zažímalová si v CET se zájmem prohlédla výsledky měření v laboratoři rentgenové tomografie. Svou budoucí „šéfovou“ pozorně sleduje prof. Miloš Drdácký a přihlíží
Foto: Pavel Ondrák
ředitel CET Jakub Novotný a stážista Jiří Rudolf, žák GOB Telč.

Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Jaro je tu
Koho by nepotěšila tato skutečnost. Více
slunce, tedy i více světla a tepla, v podvědomí vnímáme i ty ptáky, kteří se rozezpívali. Rostliny pučí a kvetou, s rozkoší čicháme ty vůně. Jaro je vlastně jakýsi přírodní
začátek roku. A začátky bývají vždy pozitivnější a veselejší než konce. I u lidí. Neboť jsme součástí přírody. Už 25 let uplynulo letos od zápisu prvních českých měst
na listinu památek UNESCO. Byly to tehdy Praha, Český Krumlov a Telč. Skvostná
společnost a nemalé vyznamenání našeho
města. Dnes to bereme jako samozřejmost.
Tisíce měst a pamětihodností na všech kontinentech přitom po takovém ocenění touží
a léta na něj čeká, protože musí splnit hodně podmínek. Mnozí řeknete „no a co?“ Jen
část našich občanů naplňuje pýcha a hrdost na to, že jejich město je známé, obdivované a navštěvované lidmi z celého světa, na čemž má příslušnost k velké rodině
památek UNESCO jednoznačně velký podíl. U místních jsou častější reakce „po česTL 4/2017

ku“ – tedy brblání a ohrnutý ret. Co z toho
mám? Jako by vše bylo jen o zisku. Skoro
se mi to nechce komentovat. I když i určitý prospěch z popularity města existuje, jen
není tak nápadně vidět. To čtvrtstoletí si připomeneme více způsoby. Už teď na konci
března se uskutečnila na zámku slavnostní
konference za účasti mnoha hostů. Po celý březen probíhala také v Městské galerii v Hasičském domě výstava krásných
velkoformátových fotografií Libora Sváčka, jejichž obsahem byly právě památky
UNESCO. I při této příležitosti jsem potkával návštěvníky z celé republiky, kteří mají
naše město rádi a opakovaně se k nám vracejí. Mluví o tom, jak se třeba jen tak toulají po náměstí a okolí a nasávají atmosféru.
Rád si s nimi povídám a dělím se o jejich
nadšení. Co kdybychom to v tom jarním
okouzlení zkusili i my – domorodci? Cože?
Nemáte čas? Nu, tak uhánějte. Jak myslíte. Jen abyste se neuštvali. Já si tedy raději
chvilku na tu procházku najdu.

Centrum Excelence Telč:

Umí vítr a déšť.
Teď jdou na sníh
Telčské Centrum Execelence má před sebou nový úkol. Na základě požadavků
průmyslové praxe vyvíjí parametrický generátor sněhu. Stroj na počasí, jak je jeho klimatický tunel někdy nazýván, bude
tak umět vedle větru a deště také simulovat sněžení a třeba i sněhovou vánici. TL
o tom informoval ředitel centra Jakub Novotný, když uvedl: „Přírodní sněhovou
vločku v laboratorních podmínkách úplně
udělat nelze. Rádi bychom rozšířili funkce
větrného tunelu o podmínky velmi blízké
sněžení.“ Na vývoj sněhového generátoru má centrum čtyři roky. Ředitel Novotný nechtěl spekulovat o tom, zda se ho podaří představit veřejnosti, a hlavně uvést
do praxe, dříve. CET je součástí Ústavu
teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Věnuje se hlavně zkoumání
klimatických vlivů na stavební materiály
a konstrukce s hlavním zaměřením na historické památky.
Podle TZ

E.ON bude v Telči
stavět dále
V době uzávěrky tohoto vydání potvrdila
TL tisková mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová, že byla stavebně dokončena zásadní rekonstrukce rozvodny
110/22 kV v Rovných polích. „V současné době probíhají poslední terénní úpravy, které nebylo možné vzhledem k počasí
provést v závěru loňského roku a připravuje se kolaudační řízení stavby,“ uvedla
ve své zprávě. Investice za téměř 60 mil.
Kč je mimořádně důležitá nejen pro město
samé, ale pro široký region. Rozvodna zásobuje elektrickou energií příměstské části
Jihlavy (Popice, Vílanec), Třešť s okolím
včetně Batelova nebo Švábova. Na východě pak její distribuční obvod pokrývá
Hory u Předína a Dlouhou Brtnici, na jihu
Červený Hrádek, ale také relativně vzdálenou Domamil a třeba Radkovice u Budče.
Další podstatnou informací B. Herodesové pak bylo: „Na dokončenou stavbu bude
navazovat další stavební činnost, výstavba
nového objektu, který bude předsunut před
vlastní rozvodnu. Bude v něm umístěno
operativní pracoviště distribuční soustavy. V tomto případě se dokončují projekční
práce. Pokud vše dobře půjde, předpokládáme zahájení stavby ještě v tomto roce.“
/z/
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Počasí v únoru
Přibližně do poloviny měsíce panovalo ještě
zimní zamračené a mlhavé počasí. Zpočátku byly celodenní mrazy a maxima vystupovala jen na -3 až -1°C. Poté se na několik dnů slabě oteplilo, takže během dne bylo
slabě nad nulou, dále ale teploty opět klesly
pod nulu. Za tohoto počasí se vytvářela námraza, která se ještě zkombinovala s ledovkou z mrznoucího mrholení a dosáhla síly až
35 mm. Vše opadlo 4. února a obešlo se beze škod. Při střídání teplot se také často tvořilo náledí a zmrazky. Asi od 13. se vlivem
sluníčka za projasněné oblohy začaly zvedat
maximální teploty. Nejprve jen slabě, později na +10 až +14°C. Minimální teploty
klesaly po většinu měsíce pod nulu do -5°C.
Koncem měsíce se zastavily několik stupňů nad nulou. Únor jsme začali se sněhovou pokrývkou o výšce 25 cm, nový sníh
ale prakticky nepřibýval. Pokud padal, tak
jen jako poprašek nebo tající. Slabá ledovka
z počátku měsíce vytvořila na povrchu sněhu ledovou krustu, proto odtával jen pomalu. 22. sněhová pokrývka skončila. Ve druhé
polovině měsíce padaly prakticky už jen tekuté srážky, až na několik ojedinělých sněhových přeháněk.

Mobilní rozhlas – SMS rozesílky
V posledních TL jsme vás seznámili se systémem Mobilní rozhlas, prostřednictvím kterého městský úřad rozesílá informace do mobilních telefonů, jež se týkají především výluk
elektřiny, vody, krizových situací, kulturních
a sportovních akcí apod.
V tomto článku bych chtěl uvést detailnější informace ohledně samotných zpráv. A to
nejlépe na dvou konkrétních příkladech
z přelomu února a března.
První SMS zpráva
VAS oznamuje, ze dnes tj 2.3.2017 od 8:30
do 11:00 hod. je v ul. Mysliborska prerusena dodavka vody z duvodu havarie vodovodu.
Dekujeme za pochopeni
Statistika zprávy

Velmi časným příletem nás letos překvapil čáp. Objevil se již 23. 2. na komíně bývalého Interieru, ale nakonec se ukázalo, že
se tam jen zastavil ten „staroměstský“. Tentokrát dokonce „předletěl“ i skřivánka,
který se ozval až 27. 2.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nadprůměrný, srážkově slabě podprůměrný.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.
Pro technickou závadu
na zařízení
nepřinášíme obvyklý graf počasí
z meteostanice umístěné
na telčské radnici.

Vítání ptačího zpěvu
Na neděli 7. května připravují ornitologové Hana a Tomáš Brinkeovi oblíbené Vítání ptačího zpěvu. Letos se jeho účastníci sejdou v 8 hodin u záchranné stanice pro
volně žijící živočichy za zdí zámeckého parku. Na následující vycházce s odborným výkladem je také připravena ukázka kroužkování ptáků a v jejím samotném závěru
i soutěž pro děti i dospělé. O akci informujeme s předstihem proto, že na ty, co na Vítání přinesou vlastnoručně nakreslený obrázek
Ptáka roku (viz str. 13), čeká malá odměna!
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Druhá SMS zpráva
E.ON oznamuje, ze 21.2. od 7:30 do 11:00
bude prerusena dodavka el. energie v ul. Slavickova, Tyrsova, Mladkova, Maskova, Zahradni, nam. Hrdinu, Masarykova pouze c.
222, 381 z duvodu plan. praci. Dekujeme
za pochopeni
Statistika zprávy

Texty SMS jsou připravovány zatím vždy
bez diakritiky, a to z toho důvodu, aby byly
čitelné na všech zařízeních. Různý počet rozesílaných SMS jednotlivých zpráv je z těchto příkladů zřejmý a je dán počtem registrovaných odběratelů v jednotlivých lokalitách,
případně skupinách. Tím chceme kromě jiného garantovat to, že nerozesíláme nevyžádané a obtěžující zprávy těm, kteří o ně nestojí.
Pro odesílatele jsou důležité informace
o úspěšnosti doručení každé rozesílky, a to až
do úrovně každého odběratele. Lze tedy dohledat, který odběratel danou zprávu neobdržel, resp. v jakém čase mu byla doručena.
Na příkladech jsem chtěl demonstrovat realitu rozesílek SMS. V případě, že chcete být
informováni městským úřadem o výlukách či
dalších krizových situacích, zaregistrujte se
do Mobilního rozhlasu. Registrovat se můžete buď pomocí tištěného formuláře, který
můžete najít v Telčských listech, v Informačním centru Městského úřadu Telč, v městské
knihovně a také na http://www.telc.eu/sms
nebo online na internetu na adrese http://telc.
mobilnirozhlas.cz.
Ing. Dušan Novotný
vedoucí odd. informatiky MěÚ Telč

Farmářský trh v Telči
sobota 29. dubna

od 9 do 15 hodin, náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● med a medovinu ● ovocné šťávy a sirupy ● koření ● výrobky z rakytníku
● zeleninu ● sadbu a sazenice ● produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku
● proutěné zboží ● výrobky ze dřeva ● keramiku
Kontakt na pořadatele: 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Roadshow

ke Světovému poháru v horských kolech v Novém Městě na Moravě
sobota 29. dubna od 9 do 14 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce
TL 4/2017

Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
20 roků

5. dubna 1997 zemřel v Praze František
Kožík (*16. 5.1909, Uherský Brod). Český spisovatel a novinář proslavil Telč jako
málokdo jiný. Díky prarodičům zde prožil
část dětství. Do Telče se celý život pravidelně vracel. Připomeneme jen jeho „telčské“ práce: Jezerní růže, Město vzpomínek,
Město šťastných lásek, Až přijedete do Telče... V září 1990 poskytl TL, kterých byl
pravidelným čtenářem, obsáhlý rozhovor.

Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Téměř celé století, na které vzpomínáme, se vytěžené dřevo z našeho regionu dopravovalo ke zpracovatelům po železnici. V jeho druhé polovině pak postupně vyrostla na nádraží
„manipulace“. A pak přišla doba kamionů... Za snímek děkujeme panu Ladislavu Kešnarovi.

Vyšlo o nás

Pozvánka z městské knihovny

5 městských
památkových rezervací
Jihomoravského kraje

Kde ženy vládnou

V loňském roce vydalo územní odborné
pracoviště Národního památkového ústavu
v Brně komentované vydání dosud nepublikované práce nestora československé památkové péče Václava Mencla (*1905, +1978),
5 městských památkových rezervací Jihomoravského kraje. Nedatovaná studie vznikla, dle odhadu recenzentů Ondřeje Jakubce
a Miroslava Plačka, v polovině šedesátých
let minulého století. Dáno dobou vzniku zahrnuje práce popisy městských památkových
rezervací Znojma, Jihlavy, Telče, Mikulova
a Kroměříže, které se v této podobě dosud
nikdy nedostaly nejen k laické, ale ani odborné veřejnosti. Publikaci nabízí brněnský památkový ústav na: www.npu.cz/cs/uop-brno

Pozvánka na divadlo

Sněží. Jen v divadle
Jednota Orel Telč a telčský ochotnický spolek
Za Paravánem při TJ Sokol Telč zvou na komedii mladých francouzských autorek Elisabethy Bost a Elsy Valensi SNĚŽÍ v sobotu
29. dubna v 18 hodin orlovně v Telči (bývalé
kino). Teplé oblečení s sebou.
TL 4/2017

Kulturně - cestopisnou projekci Kateřiny
Karáskové připravila na 6. dubna v 17:30
do obřadní síně telčské radnice městská
knihovna. „Že Amazonky dávno vymřely?
Hloupost! Vítejte ve společnostech, kde
mají navrch ženy. Poznáte mexické indiánky, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský matriarchát.
Vysoko v čínských Himálajích navštívíte
nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte
s nenápadným kmenem, jehož muži zoufale
bojují za rovnoprávnost,“ zve zajímavou
anotací na projekci vedoucí knihovny Lenka Zamazalová.

Novinka Informačního centra

F. Bukvaj:
Vyznání životu
V nabídce Informačního centra na radnici
je nově básnická sbírka Františka Bukvaje Vyznání životu. Autor, třešťský rodák,
maturoval v roce 1954 na telčském gymnáziu, tehdy jedenáctileté střední škole.
V letech 2001 až 2015 vydal deset publikací s regionální tematikou.

Janouchová: Bosá dívka; Bannalec: Bretaňská pýcha; Benková: Čistá láska; Morštajnová: Hana; Dán: Nestydaté neviňátko; Erskine: Spáčův hrad; McIntosh: Tajemství
parfému; Payne: Zázrak v plechovce; Wood: Země odpoledního slunce; Gregory: Bílá růže; Štroblová: Hra o holčičku; Kepler:
Lovec králíků; Byrne: Schody do nebe; Läckberg: Elsyino tajemství

Naučná

Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma; Splatt:
Vytvoř si svůj pokoj snů; Alexijevič: Modlitba za Černobyl; Urban: Nesmrtelných 12 HP

Dětská

McDonald: Nálady Nely Náladové; Wood:
Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton; Biermann: Pan Lišák má knihy rád!; Blanck:
Panika v Ráji; Berger: Těžké časy pro Julii;
Barbie a kouzelná dvířka; Březinová: Adélka a Zlobidýlko; Schwab: Můj anděl strážný.
Druhá šance; Hucklesby: Ztracený ježeček
Pro TL připravila Andrea Fajtová

Novinky Knihovny UC
Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel;
Radim Kopáč: Zmizelá Praha : Nevěstince
a nevěstky; Jan Bauer: Knížata, králové, prezidenti; Martina Drijverová: Lásky českých
malířů; Pavel Juřík: Kolowratové. Věrně
a stále; Jason Tselentis: Typografie; Zdeněk
Fišera: Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Dan Materna: Česko z letadla
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Městská knihovna Telč
http://www.mktelc.cz/

Knihovna Univerzitního Centra Telč
http://www.muni.cz/
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ČARODĚJNICKÉ HEMŽENÍ U ROŠTEJNA. Letos začne v neděli 30. dubna již
ve 13 hodin. Více na straně 19.
Foto: Archiv Lukáš Mazal

DÍKY BAGRU. Cenu města by si „zasloužil“ bagrista, který se svým bagrem
uvízl 13. března ve Štěpnickém rybníku.
Přípravné práce na jeho odbahnění se bohužel neobešly bez komplikací. Na druhou
stranu. Tolik mediálních výstupů na počátku nové sezóny již město dlouho nezaznaFoto: Luděk Rux
menalo.

FANDÍ TELČ. Fotograf Českého svazu ledního hokeje Karel Švec zachytil 7. ledna
na zimním stadionu v Přerově telčské příznivce při utkání Mistrovství světa v hokeji žen
U18 Česko – Japonsko (3 : 2).

ZA TELČ KRÁSNĚJŠÍ, napsal k tomuto
snímku z dětského hřiště Na Korábě pan
Pavel Kaupa. A TL se s ním ptají: Opravdu
vandaly nikdo nevidí?

Farmářské trhy 2017
● 29. dubna ● 27. května ● 17. června
● 22. července ● 26. srpna ● 9. září
● 14. října ● 28. října
vždy od 9 do 16 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce

PŘÍRODA ZBLÍZKA. Malá výstava velkých fotografií fotografa Luboše Doubka v příFoto: Luboš Doubek
zemí radnice od 3. 4. do 1. 5.
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kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
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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

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.
• Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví v Telči. Tel. 602 976 792.
• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské ulici v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na tel.
607 185 517 a www.autoskolaekol.wz.cz
• VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti přijme krejčové, šičky. Kontakt: tel.: 567 214 025, smolik@vyvoj.cz
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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SENIOŘI SENIORŮM. Letošní masopustní veselí bylo v Domově pro seniory na Starém
Městě překvapivě spojeno se svatebním. To pro jeho klienty připravil telčský klub důchodců. „Nechyběl proslov oddávajícího, navlékání prstýnků, první polibek i podpis svatební smlouvy. Obřad okořenila přítomnost snoubencovy zhrzené milenky a jejich plodu
lásky. Naši klienti se připojili ke zpěvu svatebních písniček,“ okomentovala zdařilé odpoledne sociální pracovnice DpS Lenka Pelejová, poděkovala členkám klubu a popřála
Foto: Hana Bártová
jim mnoho podobných nápadů.

FRANTIŠEK V. FOIT, pozdější známý sochař, cestovatel a etnograf studoval na reálce
v letech 1913 až 1920. Z té doby se dochoval i tento jeho výkres zátiší. Spolu s F.V. Foitem vystavují na pozoruhodné výstavě v Knihovně UC své školní práce i studenti:
Brázda, Brychta, Buček, Coufalová, Čermáková, Červenka, Daňkovská, Doležal, Dolská, Drbal, Fiala, Florian, Foit, Fortelný, Fuhrman, Gregor, Havlík, Heřmánek, Holaň,
Hons, Hotař , Holub, Hrb, Hurych, Ježková, Kadlec, Kandus, Kaněra, Kern, Kesler,
Klang, Klepáček, Kotrba, Kozák, Kratochvíl, Lupač, Máca, Macků, Makovička, Matoušek, Michel, Mlada, Nechvátal, Nedorost, Nesiba, Novák, Pelejová, Pospíchal, Procházka, Prokop, Raab, Richter, Schäfer, Skorkovský, Sobotka, Smejkal, Srb, Srbová, Stelzig,
Svatošová, Svobodová, Šána, Štefl, Šulista, Toman, Toufar, J. Vašíčková, V. Vašíčková,
Zadražil, Zika, Železný...
Některé práce jsou podepsané jen příjmením, často pak zkráceným jménem studenta.
Proto organizátoři výstavy přistoupili ke zveřejnění vystavujících v této formě.
Více o výstavě na str. 1.
Foto pro tisk: Kamil Mrkvička

Kdy můžete Knihovnu UC navštívit:
září – květen
PO, ST 8.30–12.00 • 13.00–17.00, ČT 13.00–16.00; PÁ 8.30–12.00 • 13.00–16.00
červen – srpen
PO, ST 8.30–12.00 • 13.00–17.00, PÁ 8.30–12.00
TL 4/2017

TELČ V METRU. Celý květen zve město k návštěvě na bilboardech v pražském
www.mcumedia.cz, foto: Libor Sváček
metru.

PTÁK ROKU JE DATEL. Česká ornitologická společnost vyhlásila Ptákem letošního roku datla černého. „Doktoru stromů“, jak se datlům přezdívá, se dostala tato
pocta oprávněně. I jich totiž v naší krajině
ubývá. Ornitologové proto žádají veřejnost
o pomoc při mapování jejich výskytu. Pozorování datla můžete nahlásit na adrese
Foto: Luboš Mráz
avif.birds.cz.

Santini chce mít orchestr
Pěvecký sbor Santini hledá muzikanty
do nově vznikajícího orchestru. Práší se
Vám doma na hudební nástroj? Máte chuť
si zahrát? Přijďte mezi nás! Pro více informací kontaktujte Silvii Frydrýškovou
(silviefryd@gmail.com).
str. 13

Judo

Po uzávěrce

Na Javořici z Mrákotína. S olympijským vítězem
V sobotu 15. dubna se uskuteční první letošní „velký“ výstup na Javořici. Jeho start bude
od kulturního domu v Mrákotíně. S turisty se
vydá na nejvyšší vrchol Vysočiny i olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Výstup je zařazen
do seriálu Česká koruna, který pořádá Český olympijský výbor společně s Českou unií
sportu, Českým atletickým svazem a Klubem
českých turistů. Atraktivní sportovní projekt
má vzor v Himálajské koruně, ve které horolezci zdolávají všechny vrcholy nad 8000 m
n.m. Česká koruna počítá s patnácti výstupy
na nejvyšší vrcholy českých hor. „Na startu

každý účastník zaplatí startovné 100 Kč a dostane odznak, který bude sloužit jako doklad
o jeho úhradě pro získání občerstvení během cesty a sáček s potravinami od sponzorů. Výstup bude natáčet Česká televize,“ uvádí v informaci pro TL starosta Mrákotína
Miroslav Požár. Přidal také další zajímavou
informaci: „Kdo se zúčastní i dalších výstupů po republice např. na Říp, Ještěd, Sněžku, Klínovec, Blaník a dosáhne v součtu tolik výškových metrů, jako má nejvyšší hora
světa, bude zařazen do slosování o vstupenky
na zimní olympijské hry v Jižní Koreji.“

Cukrárna-Kavárna Haas
v Univerzitním centru v Telči
Budeme pro Vás denně péct čerstvé zákusky
a dorty, připravovat kávu z pražírny Koruna,
zábavu pro děti a klid rodičům.
Budou i párky v rohlíku, naše bagety
a limonády, skvělé sýry Moravia Lakto,
chutné víno, no prostě si Vás rozmazlíme!
Těšíme se na Vás od 10. 4. 2017
každý den od 9hod. do 17hod.,
příjem objednávek na tel.: 703 188 840.

str. 14

V neděli 19. března uspořádal oddíl Judo Sokol Telč „turnaj mláďat“. Jednalo se
o první judistické závody ve městě po více než 20 letech. „Turnaj proběhl nad naše očekávání, zúčastnilo se 76 závodníků
z 10 oddílů. Mimo domácích přijeli mladí
judisté z Třeště, Velké Bíteše, Žďáru n.S.,
Pelhřimova, Prostějova, Jihlavy a Polné.
Naši závodníci si vedli dobře. Na stupních
vítězů se objevili Emma Anna Vejmělková, Šimon Mareček, Lubomír Vyhlídal,
Viktorie Veselá (všichni 1.), Václav Ondráček, Jan Coufal (oba 2.), Sebastian Mitiska (3.),“ zhodnotila turnaj za pořadatele
Ida Mitisková.

Slavné Händelovo Aleluja
22. dubna v 16 hodin
v kostele Jména Ježíš

Třebíčský soubor Musica animata ve spolupráci
s Městem Telč zve všechny lidi dobré vůle k návštěvě koncertu
jednoho z vrcholných děl hudební barokní tvorby

oratoria G. F. Händela MESIÁŠ.
Velký smíšený pěvecký sbor, sólisté a orchestr. Provedeny
budou všechny sborové části a výběr nejlepších sólových částí.
„Bylo by mi líto, kdyby moje dílo posluchače jen pobavilo. Přál bych
si, aby zásadně ovlivnilo jejich život“. G. F. Händel.
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Učitelé, sportovci, muzikanti...
Petr Běhal a Jiří Holubec. Jsou si blízcí profesně (učitelé, absolventi pedagogických fakult) i zájmově (sportovci, muzikanti). Mají zásluhu na rozšíření kulturní a sportovní nabídky města. Hráli
v řadě telčských hudebních souborů. Nespočetně hodin věnovali
práci s mládeží a přispěli tak k výchově dnes aktivních sportovců.
Sami říkají, že je to díky pochopení a podpoře rodiny.

Celé Swing trio i s kapelníkem Milanem Tomanem.

Foto: Jaroslav Šanda

Co vás přivedlo do Telče?
J.H.: Moje tehdy budoucí manželka, takže jsem se tzv. přiženil.
Žiji tady od roku 1969.
P.B.: Narodil jsem se v Jihlavě, ale od malička bydlím v Telči.
Jste oba učitelé. Jak vzpomínáte na školu, na žáky?
P.B.: Po absolvování stavební průmyslovky jsem využil šance postavit si vlastní dům v Telči a zároveň učit na tehdy učňovské škole. Mezitím jsem studoval na Pedagogické fakultě v Brně a v Praze. Od zániku stavebního učiliště v Telči učím na SŠS v Jihlavě
odborné předměty. Proto asi nemusím vzpomínat, ale srovnávám
zájem o stavařinu dříve a dnes.
J.H.: Po studiích jsem nastoupil na ZŠ Hradecká a vyučoval matematiku, tělesnou a hudební výchovu. Rád vzpomínám na období,
kdy byl ředitelem Luboš Bláha. Učil jsem přes tisíc žáků. S mnohými se často setkávám a těší mě, že ty hezké vzpomínky jsou
oboustranné.
K učitelství patřil široký okruh zájmů. U vás to je především
sport a hudba. Doplníte ještě něco?
P.B.: Připočtu-li ke sportovním a muzikantským zájmům práce chalupářské, tak mi na ostatní zájmy mnoho času nezbývalo a nezbývá.
J.H.: Sbírám historické velocipedy, pečlivě je renovuji a vystavuji na veteránských akcích i při jiných příležitostech. Vlastním historický automobil, anglické MINI, jezdím s ním na různé rallye
a srazy. Dalším velkým koníčkem je dog trekking, což je v podstatě turistika se psem. Mám již se svými psími kamarády nachozeno 38 tisíc evidovaných kilometrů. Takže ke splnění mého snu
– obejít pomyslný rovník – zbývá ještě 4 tisíce kilometrů. A taky „lovím“ kešky, stoupám na rozhledny a zajímá mě genealogie.
Kde byly začátky sportu? Kdo vás nasměroval?
P.B.: Nebyl to nikdo jiný než B. Svoboda, zvaný „Bohoušek“, neúnavný hráč, trenér a celý život kolportér sportovního dění v Telči.
S fotbalem jsem začínal v Telči, později jako dorostenec v jihlavTL 4/2017

ském Dynamu – Modetě. I když v Jihlavě to byl hlavně hokej. Tehdy to byli především Holíci se Suchým a dalšími, ke kterým jsme
s úctou vzhlíželi. Nejvyšší soutěž jsem pak hrál v Dukle Hradec
Králové v době vojny. Nejdelší dobu jako hráč jsem strávil v Telči.
J.H.: V roce 1961 mě sestra přivedla do tehdejší Sportovní školy dorostu v Třebíči, která byla zaměřena na atletiku. Současně
jsem se intenzivně věnoval cyklistice a lyžování. Rád vzpomínám
na naše zimní víkendy, kdy jsme ráno s kamarády sedli na vlak
a jeli do blízkého Číchova, kde jsme celý den brázdili tamější
sjezdovku, samozřejmě bez vleku, upraveného sněhu a jakéhokoliv dnes běžného zázemí, pouze s krajícem chleba v ruksaku. Vlakem jsme se vraceli za tmy, promrzlí, ale neskonale šťastní.
Který sport je vám nejbližší?
P.B.: Ty sporty, které jsem sám aktivně hrál (v nejrůznějších soutěžích). Lyžování a cyklistika na horském kole mě ale fascinují dodnes.
J.H.: Stále cyklistika, atletika, lyžování. S nimi jsem také seznamoval žáky při mimoškolních činnostech.
Jakého sportovního úspěchu si nejvíce ceníte?
P.B.: Nemohu bohužel říci, že jsem hrál ty nejvyšší soutěže v kterémkoliv zmiňovaném sportu, ale mohu si myslet, že díky těm,
které jsem sám hrál, mohu ještě dnes mnohé přiměřeně provozovat. A navíc mě těší, že jsem jako trenér kopané a ledního hokeje
přispěl k výchově dnes aktivních sportovců.
J.H.: Za svůj největší sportovní úspěch považuji, že jsem ještě
v sedmdesáti letech schopen absolvovat každoroční mnohasetkilometrové expedice, které uskutečňujeme s partou cyklistických
důchodců. Více si však cením výsledků svých svěřenců. V roce
1974 jsem založil oddíl cyklistiky ve Spartaku Telč, dále jsem
trénoval žáky v kopané, biatlonu a atletice. Radost mě působili
nejen ti, kteří vozili medaile z republikových přeborů a mistrovství (Aleš Král – cyklistika, Pepík Smetana – biatlon, Jitka Jiráková – atletika), ale všichni, kteří s velkou radostí a nasazením absolvovali náročné tréninkové dávky.
Předpokládám, že dnes je pro vás prioritou hudba. Vaše setkávání s hudbou?
P.B.: Ano, člověk nemůže dělat intenzivně vše najednou. K hudbě
jsem se vrátil ve chvíli, kdy bylo jasné, že na „olympiádu nominován nebudu“. Začátky muzicírování byly doma a byly krušné. Ne
zřídka končily výpraskem, protože sestra, učitelka hudby, těžce
nesla můj i bratrův nezájem. A tak jsem začal preventivně docházet na housle do hudební školy – devět let. Za zmínku stojí i dětský orchestr při základní škole pod vedením dr. Mátla, kde jsem
hrál na pozoun. Později přišel Podjavořičan a hra na kontrabas.
Vystupovali jsme doma i skoro v celé Evropě. Musím připomenout i telčský Strunabend, se kterým již patnáct let hrajeme muziku pro radost, žánrově od country přes folk a zahrajeme si i lidovky. Ve všech seskupeních „obsluhuji“ kontrabas.
J.H.: To je pravda, jak ubývá tělesných sil, tak se stává prioritou
další celoživotní láska. Mě k hudbě přivedli rodiče, již od šesti let
jsem navštěvoval Hudební školu v Třebíči, nejdříve obor klavír,
později trubku.
(pokračování na str. 16)
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Dokončení z předchozí strany

Učitelé, sportovci,
muzikanti...
Muzika mě chytla v osmé třídě, kdy jsme
s kamarády založili první orchestr. Na vysoké škole to byla další kapela, která hrála v unikátním složení – kornet, suzafon
a klarinet. Na vojně jsem se naučil hrát
na heligon. Po příchodu do Telče jsem nejdříve hrál v dechovce ZUŠ na trubku, 26
let v Dixielandu Jazz Band Telč na tenorové banjo, v Big Bandu Telč na kytaru a nyní ve Swing triu Telč hraji na kytaru, banjo
a občas provětrám i ukulele.
V roce 2013 vzniklo Swing trio...
J.H.: Po ukončení úspěšného období Dixielandu nás oslovil Milan Toman, muzikant tělem i duší, také milovník swingu,
jestli bychom si nechtěli „zamuzicírovat“
jenom tak, pro radost. Získali jsme zkušební místnost v hotelu U Hraběnky (za což
děkujeme panu Pízovi) a začali... Během
roku vznikl repertoár více než padesáti
skladeb a začali jsme s koncerty. Nejdříve
v Telči, teď jsme zváni do bližšího i vzdálenějšího okolí na akce, které připomínají
období první republiky.
Máte za sebou přes padesát koncertů.
Kam se rádi vracíte?
Oba: Tam, kde je vnímavé obecenstvo
a swing mají rádi stejně jako my. V Telči hrajeme pravidelně o Vánocích a Velikonocích v hotelu U Hraběnky. Atmosféra
je zde vždy úžasná. Rádi také vystupujeme v Třebíči v kavárně Café Art v židovské čtvrti.
Pozvěte nás na velikonoční koncert
v Telči.
Oba: Bude v hotelu U Hraběnky v neděli
16. dubna v 19 hodin. Pro posluchače máme připraven nový program, nazvaný „Pocta českému swingu a Josefu Kainarovi“.
Mohou se těšit i na překvapení.
Zůstaly koníčky v rodině?
P.B.: Dcera Petra je v současné době cvičitelkou jógy v Mnichově a hraje v bavorském folklórním souboru. Také vnoučata
už hrají na basu a violoncello. Syn Honza je „zběsilým“ cyklistou, dříve hokejistou v Telči.
J.H.: Dcera Petra se věnuje vysokohorské turistice a speleologii, což je také určitý druh náročného sportu. Stále hraje
na klavír. Syn Jiří se naučil hrát na kytaru doma, v telčské ZUŠ navštěvoval obory
klavír, baskřídlovka, pozoun a kontrabas.
Mimo jiné produkuje na syntezátoru jazzovou hudbu, se kterou vystupuje v pražských klubech.
Marta Horáková
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Pověsti z našeho
mikroregionu
Pro dubnové číslo jsme vybrali pověst
z Vystrčenovic, která je z připravovaného
sborníku novoříšských pověstí. Autorkou
ilustrace je Juliana Jirousová.
Připravuje Magda Pojerová.

O čarodějnici

Tato pověst vypravuje o tom, že kdysi ve Vystrčenovicích žila bohatá selka. Byla velmi
šetrná, spíše než šetrná, lakomá a zlá. Lidé
si o ní vyprávěli, že ráda čaruje. Jednoho
dne jedné domkářce, která bydlela na druhém konci vesnice, přestaly dojit
krávy. Mléko bylo samý červ. Začalo se pátrat, čím
to je. Dala mléko
vařit a do vařícího mléka šlehala trnovým prutem. Za nějakou
chvíli si bohatá
selka přišla vypůjčit cepy. Bylo to v květnu, kdy už bylo
vymláceno. Obličej měla celý od trnů rozdrápaný. Domkářka vzala prut a selku hnala až ke Křástovu. Od té doby jí krávy zase
normálně dojily. Selka se jí však pomstila.
Za rosy tahala trávou plachtu a domkářce to
doma tahalo vlasy. Od té doby se už selka
neukázala a přestala lidem škodit. Antonín
Koudelka, * 1944

Mikroregionální střípky
Hodice

1. dubna
Velké aprílové řádění v Panském dvoře
v Telči. Od 15 hodin pořádá Spolek aktivních rodin Hodice – HRAD.
4. dubna
IV. Velikonoční workshop
V 17:00 hod. Přísálí KD Hodice
Pořádá Místní knihovna a Obec Hodice.

Strachoňovice

22. dubna výlov rybníka.

Dyjice

21. dubna ve 20:00
HELEMESE! - ´punk-chanson, hudba,
která vás zvedne ze židlí čili tancovačka
v Dyjici. Pořádá Bezobav Dyjice

Třeštice

30. dubna pálení čarodějnic.
Od 19:00 hod. Pořádá SDH Třeštice.

Přečtěte si. Jak to bylo

Taktéž tam byli
Pokus o interpretaci tří regionálních politických procesů 50. let je výstižný podtitul publikace Taktéž tam byli, který zvolili sami její autoři, Petr Mazanec a Adam Karbaš. Jejich
výjimečná práce upozorňuje na „malé“ politické procesy z 50. let, které jsou dodnes ve stínu
pozornosti těch velkých a mediálně známějších. Množstvím dokumentů, jak z archivů rodin obětí, tak bezpečnostních složek, dokazují,
že byly stejně kruté a byly připravovány státní
bezpečností a justicí podle shodného scénáře.
Dvě z podrobně zdokumentovaných událostí
se staly nedaleko nás – v Jihlávce, Panských
Dubenkách, Klatovci... Kruté tresty padly
u soudů v Jihlavě a v Třešti... Čtenář v knize
najde i telčské reálie. Kladné i záporné...
V soudních síních zaznělo:
31. 7. 1953 v Třešti
Josef Adam, Klatovec, 38 roků, trest smrti
Josef Schraml, Klatovec, 38 roků, trest smrti
Emi Brada, Světlá, 55 roků, doživotí
František Všohájek, Klatovec, 50 roků, 20 roků
vězení
Josef Veselý, Klatovec, 54 roků, 15 roků vězení
5. 11. 1953 v Jihlavě
Otto Klubal, Jihlávka, 42 roků, 22 roků vězení

Tato mimořádná kniha bohužel nezískala
dotaci kraje v Edici Vysočiny. Petr Mazanec ji vydal v roce 2016 vlastním nákladem.
Kontakt pro její zakoupení 774 584 841.
O soudním procesu se skupinou Schraml –
Adam jsme v TL 8/2004 uveřejnili příspěvek
historika Ladislava Vilímka V Třešti padly
dva tresty smrti.
/z/

Pro předškolní děti

Na Větvi v Sumrakově
Lesní klub Na Větvi pořádá 8. dubna od 10
do 16 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na základně v Sumrakově. Program: Tvořivé
dílny, hry a aktivity nejen pro děti. Ve 13 hod.
společný oběd. S sebou: pití, dopolední svačinu, lžíce, deku a vhodné oblečení dle počasí. Lesní klub je pro děti předškolního věku,
od 3 do 7 let. Děti se schází až třikrát týdně
od 8 do 17 hodin. Klub je variantou pro děti, které nechodí do mateřské školy, ale i pro
děti, které mají svou mateřskou školu a chtějí
využít možností, které lesní klub nabízí. Zázemí lesního klubu se nachází za hospodářstvím U Čermáků v Sumrakově. V zrekonstruované a zateplené maringotce mají děti
potřebné věci, prostor pro odpočinek či pobyt v případě extrémního počasí. Podle Lucie
Váchové a www.navetvispolu.cz
Na Větvi, z. s.;Na Posvátné 157, Telč
navetvispolu@gmail.com;728 102 291
TL 4/2017

Tip na vycházku či výlet

Objev:

Památník v zámeckém parku

Pohřební štíty
Podstatzkých

Tip na výlet či vycházku v nadcházející sezóně nemusí být vzdálený ani nákladný. I doma
máme stále co objevovat. Příspěvek čtenáře
Jindřicha Kaupy vás o tom určitě přesvědčí.
V západním koutu zámeckého parku v Telči stojí u cestičky nevelký kamenný objekt.
Na trojúhelníkové základové desce je umístěn trojúhelníkový podstavec a na něm je posazena vysoká kamenná váza. Je to památník
připomínající bývalého majitele panství Leopolda I. Podstatzky–Lichtensteina. Pozoruhodné je zdobení boku vázy. Jedná se o velmi starý symbol urobora, hada požírajícího
svůj ocas. Je spojován s alchymií a gnosticismem. Představuje vlastně cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Na některých
zobrazeních bývá uroboros z poloviny bílý
(světlý) a z poloviny černý (tmavý). V tomto případě pak symbolicky znázorňuje dualitu věcí; vzájemně se doplňujících opačných
principů. Pokud je zobrazený stočený do tvaru ležící osmičky, symbolizuje nekonečno.
Leopold I. Podstatzky-Lichtenstein (*24. 8.
1769, Mnichov, +1. října 1813 Telč /Vídeň/)
převzal na základě dědictví po vymřelém rodu Lichtenstein–Castelcorno telčské panství
v roce 1796. Zasloužil se o jeho hospodářský
a kulturní rozvoj. Proslul sociálním cítěním.
V oblasti vzdělávání založil tzv. pokračovací školu pro zaměstnance panství a usiloval
o vznik „nedělní školy pro dospělé občany
a sedláky“. Podle jedné teorie byl pomník

postaven po jeho smrti úředníky panství jako
připomínka jeho zásluh a oblíbenosti. Druhá
teorie řadí jeho vznik do roku 1806. Německý nápis v českém překladu na pomníku zní:
Urozenému hraběti Leopoldu Podstatzky-Lichtensteinovi postaveno toto k věčné památce úcty a vděčnosti. Hospodářská rada
a veškeří úředníci spojeného velkostatku Telč

Památkáři zvou

Klub důchodců zve.
Na velikonoční perníčky

Výtvarné ateliéry
v Lannerově domě
Středa 5. dubna 14 - 16 hod.
Mramorování II. / malířská a prostorová tvorba
Pokračujeme v imitaci mramoru a čekají nás dokončovací práce, jako je tmelení a broušení. Domů si odnesete drobnou
kachli s imitací mramoru.
Středa 3. května 14 - 16 hod.
Belle epoque / papírová panenka
Inspirujeme se dobou nazývanou „Belle
epoque“ neboli krásná doba a zaměříme
se na odívání přelomu 19. a 20. století, pro
které je typická krinolína s výztuží a korzet. Navrhnete šaty pro papírovou panenku.
Více o projektu Výtvarný Ateliér památek NPÚ v Telči v TL 1-2/2017 na str. 13
a na webových stránkách ústavu https://
www.npu.cz
TL 4/2017

Foto autor

Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska (Eva Melmuková, str. 64), Muzejní spolek 1996; Procházka panstvím Telč, (J, Záškodová, J. Musilová, str. 49), NPÚ Telč 2016

Jako obvykle informujeme v Kulturním
kalendáři o programu Klubu důchodců
v současném měsíci. Tentokrát aktivity
klubu navíc okomentovala pro čtenáře TL
jeho vedoucí Ludmila Bartošková: „Výstava velikonočních perníčků od 2. do 5.
dubna (9 až 16 hod., ve středu 5. 4. pouze do 12 hodin) je pravidelnou akcí klubu. Chtěla bych ale připomenout, že může být i zajímavou inspirací pro kuchařky
(a kuchaře) bez rozdílu věku. Uvidí na ní
nejen šikovnost našich členek, ale mohou
se dozvědět i jejich ,taje´ přípravy perníkového těsta či polevy na zdobení,“ a dodala, „květen je sice ještě daleko, ale již
připravujeme oslavu Dne matek. Uskuteční se v neděli 7. května od 14 hodin v prostorách klubu na poliklinice v Masarykově
ulici. Že jsou na ni zváni i nečlenové klubu,
je samozřejmé.“

Půda farního úřadu ve Velkém Újezdu
na Olomoucku, na bývalém panství Veselíčko, druhém sídle Podstatzkých – Lichtensteinů, vydala „poklad“. Našly se zde čtyři pohřební štíty zhotovené pro pohřební obřady
Leopolda II. (1801 – 1848) a Leopolda III.
Podstatzkého – Lichtensteina (1840 – 1902)
a také pro dceru posledně uvedeného, Gabrielu. Ta zemřela jako sedmnáctiletá v roce
1887. Telčské listy o tom informoval tamní
historik a badatel Josef Richter. K vlastním
štítům pak uvedl: „Štíty jsou ručně kreslené na silném kartonu s vyobrazením erbů zemřelých. Byly umístěny na kočárech, které je
převážely z Telče do Veselíčka. Poté byly neseny v pohřebním průvodu před rakví do Velkého Újezdu.“ Veřejnost si bude moci štíty
poprvé prohlédnout na podzimní výstavě
na zámku Veselíčko. Josef Richter považuje
nález pohřebních štítů za mimořádnou událost, protože podobných funerálních památek se zachovalo velmi málo. Pod hlavním
oltářem farního kostela sv. Jakuba st. ve Velkém Újezdu byla v roce 1832 vybudována
hrobka pro uložení ostatků patronů a stavebníků kostela, příslušníků rodiny Podstatzkých – Lichtensteinů. Postupně jich zde bylo
pohřbeno více než dvě desítky. V roce 2005
byl pro hrobku vydán, po složitých jednáních, souhlas k jejímu provozování jako neveřejného pohřebiště podle zákona o pohřebnictví. To umožnilo, že v ní byly v roce 2007
uloženy ostatky Leopoldiny Podstatzké, roz.
Thun- Hohenstein (1875 – 1964), jejíž osoba
spojuje telčskou a velkomeziříčskou větev
rodiny. Hrobka Podstatzkých je přístupná veřejnosti v době tamních hodových slavností
o víkendu nejbližším 15. srpnu. Její návštěvu
lze domluvit i v jiném termínu se správkyní hrobky paní Evou Tomkovou. Právě tuto
druhou možnost před časem využila skupina
telčských členů SHM při prázdninovém pobytu na faře ve Velkém Újezdu.
Snímek unikátního pohřebního štítu, který
byl zhotoven pro smuteční obřad předčasně
zemřelé Gabriely Podstatzké – Lichtenstein
v roce 1887 najdete na str. 22.
/z/
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči zvou
na přednášku PhDr. Dany Novákové:
Práce muzejního etnografa v terénu
- Výzkum lidové architektury na Jihlavsku
Přednáška se koná v obřadní síni
telčské radnice, nám. Zachariáše z Hradce 10

24. dubna 2017 v 17 hodin
str. 17

Sport

Hokejová sezóna skončila

Fotbal

Domácí zápasy mužstev SK v dubnu
2. 4. 15:30
muži A – Rantířov
8. 4. 9:00
st. žáci – Pelhřimov B
8. 4. 10:45
ml. žáci – Pelhřimov B
15. 4. 16:00
muži B – Stará Říše C
16. 4. 10:00
dorost – Kamenice n.L.
22. 4. 9:00
st. žáci – Pacov
22. 4. 10:45
ml. žáci – Pacov
23. 4. 16:00
muži A - Třešť
Tabulka krajské I.A třídy před zahájením jarní části soutěže
1. Kouty
14 51:16 39
2. Budišov-Nárameč 14 25:14 27
3. Třebíč B
14 47:19 26
4. Herálec
14 32:23 26
5. Vladislav
14 24:20 24
6. Nové Syrovice
14 32:32 24
7. Vrchovina B
14 26:24 22
8. Telč
14 16:20 19
9. Šebkovice
14 31:24 17
10. Žďár n.S. B
14 24:33 13
11. Rantířov
14 24:43 11
12. Želetava
14 28:50 11
13. Třešť
14 17:37 10
14. Hrotovice
14 24:46 9

Hokej

Konečná tabulka Jihočeské hokejové ligy
1 Český Krumlov
22 155:68 54
2 Veselí nad Lužnicí 22 109:80 42
3 Milevsko 2010
22 118:89 41
4 Strakonice
22 90:80 40
5 Hluboká n. Vltavou 22 110:100 37
6 Žirovnice
22 81:84 31
7 Radomyšl
22 85:107 29
8 Humpolec
22 80:103 29
9 Soběslav
22 96:116 27
10 Tábor B
22 74:103 26
11 Vimperk
22 84:105 21
12 Telč
22 70:117 19

Hokejový oddíl SK Telč ukončil v polovině
března letošní sezonu. Pro TL ji okomentoval předseda oddílu František Čermák:
Kromě A týmu jsme měli dětské kategorie
základny, přípravky a žáků a také mužstvo
juniorů. A tým po slibném začátku v Jihočeské hokejové lize potkalo několik dlouhodobých zranění hráčů základní sestavy a po několika těsných prohrách o jednu
branku nebyla v mužstvu síla nepříznivý
vývoj zvrátit. Mužstvo se do poslední chvíle
snažilo probojovat do play-off, ale to se nakonec nepodařilo. Poslední zápasy tak byly
příležitostí pro vyzkoušení některých mladých hráčů z juniorky. I přes poslední místo
v soutěži je největším přínosem, že v Telči se hrál kvalitní hokej, i divákům, kterých
chodilo na každý zápas okolo tří stovek,
se hokej musel líbit. Novinkou bylo zavedení prodeje permanentek, který bychom
chtěli zachovat i pro příští sezonu. Po více
jak deseti letech jsme také mohli přihlásit
do oficiální soutěže ČSLH naše nejmladší.

Mužstvo přípravky složené z hráčů ročníků 2008 a mladších hrálo soutěž MINIHOKEJ 2008. Sestavili jsme dokonce dva týmy. Soutěž se hraje turnajovým systémem
a neevidují se výsledky a nevedou tabulky.
Zpočátku kluci prohrávali, ale po novém
roce se dostavily i první výhry. Posledním
mužstvem hrajícím soutěž byli junioři, kteří hráli, jako už několik posledních let, turnaj O pohár města Telče. Kategorie základny a žáků žádnou soutěž nehrály. V prvním
případě děti teprve získávají základní dovednosti na ledě. Ve druhém je mezi 25 hráči věkový rozdíl 12 až 15 let. Spadají tak
do kategorií mladších a starších žáků, ale
jednotlivé týmy z nich nesložíme. I tak pravidelně trénovali. Investice do nich se nám
vrátí v budoucnu. Nejen v hokejových soutěžích, ale i v tom, že se nám neflákají a dělají něco prospěšného. Komu poděkovat?
Samozřejmě hráčům, trenérům, divákům,
sponzorům, rodičům dětí. Prostě všem, kdo
hokej v Telči podporují.

Amatérský hokej. Po třicáté čtvrté
V sobotu 11. března skončil 34. ročník hokejového turnaje O pohár města Telče,
který se hraje nepřetržitě za pořadatelství
SK Telč od roku 1983. Ten letošní hrálo
23 mužstev rozdělených do dvou skupin –
1. ligy s osmi účastníky (tým THK Hodice z turnaje odstoupil) a 2. ligy s osmnácti
účastníky. V 1. lize se odehrálo 56 zápasů,
padlo v ní 644 branek a do zápasů zasáhlo celkem 158 hráčů. V 2. lize se odehrá-

lo 153 zápasů, padlo 1501 branek a do zápasů zasáhlo 390 hráčů. 11. března turnaj,
který začal 24. října, vyvrcholil posledním zápasem 2. ligy, mezi HC Hotel Antoň
a HC Dačice (6:2) a utkáními play-off 1. ligy. V těch zvítězila HC Borovná nad SDH
Třešticí a obsadila tak třetí místo. DREAM
TEAM Telč si vítězstvím nad Juniory Telč
zajistil vítězství v turnaji.
(pokračování na str. 19)

Stolní tenis

Divize Vysočiny po 19. kole
1. Telč
19 190:72
2. Jemnice
19 177:104
3. Pelhřimov
19 170:105
4. Ostrov H. Brod
19 154:151
5. Žďár n. S. B
19 156:148
6. Třebíč
19 125:150
7. Třešť
19 134:163
8. Chotěboř
19 138:154
9. Jihlava
19 126:148
10. Světlá n.S.
19 114:165
11. H. Brod B
19 123:167
12. Polná
19 107:187
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76
68
55
52
48
43
42
41
40
34
34
22

DREAM TEAM Telč. Vítěz turnaje o Pohár města Telče. Horní řada zleva: Luboš Toman, Petr Lexa, Petr Prokeš, David Vodička, Jaromír Šindelář, Lukáš Hauzar, Petr Kutreiber, Ivan Nosek. Spodní řada zleva: Vladimír Martinů, Zdeněk Jindra, Milan Ježek, Zdeněk Jančo, Ondřej Němec, Jiří Bartůšek, Martin Karásek, Ladislav Stejskal. Ležící zleva:
Jaroslav Vojtěch, Jiří Stejskal
TL 4/2017

Dokončení z předchozí strany

Amatérský hokej...
Pak již následovalo předání cen a pohárů
z rukou starosty Romana Fabeše. V obecně slavnostní atmosféře si za pořadatele
posteskl Miloš Novák: „Bohužel ani našemu turnaji, který má sloužit hlavně relaxaci
a aktivnímu odpočinku, se nevyhýbá trend,
který se v posledních letech objevuje stále častěji jak na hřištích, tak i v hledištích
po celém světě. Je jím narůstající agresivita, hrubé a vulgární chování hráčů a diváků vůči rozhodčím i navzájem k sobě. Je mi
smutno z toho, jak někteří tátové a dědové
sprostě nadávají a neberou ohledy na to, že
I. liga
1.DREAM TEAM Telč
2.Junioři SK Telč
3.HC Borovná
4.HC SDH Třeštice A
5.HC Frigomont
6.HC TEKABEN A
7.HC Želejuve
II.liga
1.HC Sokol Brtnice, 2.HC Lukas Stará Říše, 3.HC Hotel Antoň, 4.HC Třešť, 5.HC
Červený Hrádek, 6.HC Krahulčí, 7.HC
Dlouhá Brtnice, 8.SK Tekaben Volfířov,
9.HC Hříšice, 10.HC SDH Třeštice B,
11.HC Dačice, 12.HC Hron Dačice, 13.HC
Bícy, 14.EHAFC Mufroni Telč, 15.HC Vitamíni Tiger´s, 16.HC Chlumec, 17.HC
Uvidíme, 18.HC Jindřichovice
v hledištích mají své děti a vnuky. Jistě jim
tím nedávají dobrý příklad, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat. Někteří starší
rozhodčí přemýšlí o konci kariéry, mladší
zda mají v načaté kariéře pokračovat. V budoucnu reálně hrozí, že turnaj skončí, jelikož jej nebude mít kdo rozhodovat.“ Na závěr pak Miloš Novák uvedl pozoruhodně
statistické údaje turnaje: Nastoupili tři hráči
v úctyhodném věku nad 60 let, vůbec nejstarším hráčem byl Zdeněk Tůma (66 let),
dlouholetá opora SK Telč. Naopak nejmladším hráčem byl brankař HC Dlouhá Brtnice
Vojta Krejčí (16 let). Mužstvo s nejvyšším
věkovým průměrem v 1. lize byl DREAM
TEAM Telč (41,29 let), nejmladším Junioři SK Telč (25,76 let). Ve 2. lize měl nejvyšší věkový průměrem HC Hotel Antoň
(47,53 let), nejmladšími byli HC Jindřichovice (28,29 let). Nejlepším střelcem 1. ligy
se stal s 34 vstřelenými brankami Ondřej
Němec (DREAM TEAM Telč) a nejlepším
střelcem 2. ligy Tomáš Sibera (HC Sokol
Brtnice), který jako obránce nastřílel obdivuhodných 38 branek.
Podle textu Miloše Nováka
TL 4/2017

Telčské čarování u Roštejna
Camp U Roštěnky zve na tradiční Telčské
čarování na louce u rybníka Roštejn v neděli 30. dubna od 13 hodin. Bude se opět
pálit vysoká vatra s čarodějnicí. Pro děti budou připraveny různé úkoly a soutěže, bude
možnost si opéct špekáčky a večer zahrají
od podlahy tři kapely. Ten, kdo přijde v te-

matické čarodějnické masce, bude mít vstup
zdarma. Výborné jídlo, polévka na zahřátí
a něco dobrého k pití je samozřejmostí. Druhý den, 1. května, od 12 hodin bude pro gurmány připraven čarodějnický kotlík, připravovaný v popelu z velké vatry.
Lukáš Mazal

Foto: Archiv Lukáš Mazal

Probouzení broučků.
Se sokoly
TJ Sokol Telč zve rodiče a děti na tradiční PROBOUZENÍ BROUČKŮ v neděli
23. dubna od 15:30 hod. Sraz u haly Sokola v Masarykově ulici. Poznávání přírody,
soutěže, hry, táboráček.
Emilie Drdácká

Florbal
Orel Telč zve všechny příznivce florbalu
v sobotu 29. dubna od 9 hodin na turnaj starších žáků (do 16 let) do haly za sokolovnou.

Orientační běh
Mistrovství oblasti v orientačním běhu
ve sprintu v sobotu 22. 4. Pro veřejnost
jsou určeny kategorie HDR (rodiče s dětmi)
a P (příchozí). Startovné 40 Kč. Start v 10.00
hod., prezence do 9.15 hod. Shromaždiště
je v Panském dvoře. Obdržíte OB mapu
Telče a půjčíme vám čip na zaznamenání
kontrol a výsledného času.

Golf pro děti v dubnu
Kurzy golfu pro děti ve věku od 6 do 15
let začínají v neděli 23. dubna od 14 hodin
v Golf resortu Telč. Vítáni jsou začátečníci
i pokročilí, uvedla v tiskové zprávě managerka resortu Kateřina Březinová. Kurzy budou
probíhat každou neděli od 14 do 16 hodin až
do června.

Judo
5. března se svěřenkyně trenérky Idy Mitiskové Helena Kučerová zúčastnila turnaje v rakouském Gmundenu, kde vybojovala 2. místo.

Jarní vyjížďka
motoristů
Přátelé techniky při Muzeu techniky Telč
pořádají 30. dubna Jarní vyjížďku strojů minulého tisíciletí s burzou. Od 8
do 10:30 proběhne u Muzea techniky
Na Sádkách burza a v 10:30 je start asi
20 km vyjížďky. Ve 12 hodin čeká v cíli
na účastníky akce překvapení.
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Kulturní kalendář
Akce

1. 4.
9.00 a 10.00
Vítání dětí

radnice

8. 4.
13.30
náměstí
Vítání svátků jara
Město Telč ve spolupráci s Domem dětí a mládeže zvou na zahájení jarní sezony s místními horáckými folklorními soubory Kvíteček,
Kvítek a Podjavořičan, tradiční předvádění řemesel a tvořivé dílny pro děti s DDM
15. 4. 10 - 16
nádvoří zámku
Velikonoční jarmark Sdílení
Více str. 21.
17. 4.		
Velikonoční obchůzka s folklorním souborem Podjavořičan
27. 4. 19.00
náměstí
Stavění máje s Podjavořičanem
30. 4. 13.00
Telčské čarování
Více str. 19

u rybníka Roštejn

30. 4.
Jarní vyjížďka strojů minulého tisíciletí
s burzou
Více str. 19

Koncerty

9. 4.
14.00
Kulturní dům v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů
Představí se DPS TELČísla Telč, DPS Slunko
Třebíč, PS Jordán Martínkov, PS Dačice, PS
Melodie Jihlava, Triodam Telč a PS Smetana
Telč. Doprava autobusem z Telče do Krahulčí a zpět zajištěna (rozpis na plakátech).
16. 4. 19.00
hotel U Hraběnky
Pocta českému swingu a Josefu Kainarovi
Hraje Swing trio Telč a hosté
22. 4. 16.00
kostel Jména Ježíš
Mesiáš, Oratorium G. F. Händela
Účinkuje Muzika Animata, Smyčcový orchestr ZUŠ, Ad Hoc Quartet Třebíč
Koncert k Mezinárodnímu dni památek
a sídel
24. 4. 19.00
sál ZUŠ
Smetanovo trio
ve složení Jitka Čechová - klavír, Jiří Vodička - housle, Jan Páleníček – violoncello.
Na programu je D. Šostakovič, B. Martinů
a B. Smetana.
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Divadlo

29. 4. 18.00
Sněží, více str. 9

orlovna

Výstavy

1. 4. – 31. 12.
Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit z pohádky, která se natáčela na zámku
v Telči, letos oslaví 65 let. V roce 1952 byla
natočena režisérem Bořivojem Zemanem.
1. 4. – 31. 10.
muzeum
Dráteníkův rok
Výstava výrobků členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků
3. 4. – 1. 5.
vstupní síň radnice
Příroda zblízka
Výstava fotoobrazů zvířat fotografa Luboše Doubka
3. 4. – 30. 9. Knihovna Univerzitního centra
Ukrytá vzpomínka
Kresby studentů Zemské vyšší reálky v Telči z let 1904 – 1932
6. 4. – 30. 5.
MG Hasičský dům
Dva světy
Dřevěná a keramická socha
Jaroslava Eschlerová a Petr Eschler
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 6. 4. v 17 hod.
s hudbou Lubomíra Zadiny. Úvodní slovo
Petr Krajíček. Výstava je otevřena v dubnu:
pá, so, ne 10-12, 13-16 hod., v květnu: út –
ne 10-12, 13-17 hod.
7. – 9. 4.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.
Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo)
4. 3. – 30. 4.
Panský dvůr
Z příběhů
Obrazy Bernadety Klabníkové

Přednášky, projekce

4. 4.
17.00
sál ZUŠ
Kam směřuje naše zemědělství?
Přijďte diskutovat – potravinová soběstačnost, zaměstnanost, chemie v jídle, ceny potravin, bioplynky, úbytek půdy, dotace …
6. 4.
17.30
radnice
Kde ženy vládnou
Kulturně-cestopisná projekce Kateřiny Karáskové. Pořádá Městská knihovna.

19. 4. 18.00
Univerzitní centrum
Telč a jezuité
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Přednáší
Mgr.
Anna
Hamrlová
a Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D.
24. 4. 17.00
radnice
Práce muzejního etnografa v terénu Výzkum lidové architektury na Jihlavsku
přednáší PhDr. Dana Nováková
Pořádá Muzeum Telč a Muzejní spolek

Trhy

29. 4. 9.00 - 15.00
Farmářské trhy
tel. 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

náměstí

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na duben: Mám rád svět kolem sebe
12. 4. 14.00
Vyrob si a sněz si – cukrářská dílna
21. 4. 14.00
Čistá Vysočina
24. 4. 18.00
Opíkačka – svatojiřské a čarodějné posezení u ohně v areálu orlovny
28. 4. 15.30 – 17.00
Šermířská dílna skupiny Ballestra

Klub důchodců

2. – 5. 4.
v budově polikliniky
Velikonoční výstava perníčků
Výstava je otevřena 2. 4. – 4. 4. 9 - 16 hod.,
5. 4. 9 - 12 hod.
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek
● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický
kroužek ● Více informací v klubu

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
Otevřeno každý pátek od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření
a cvičení.

Chovatelé

9. 4.
7 – 10 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
7. - 21. 4. – Královehradecký Majáles
ulice města - Týden, kdy město žije studenty. Cílem je prezentace hradeckých vysokých škol formou interaktivních workshopů, přednášek a dalších aktivit (florbalový
turnaj, Hradec na bruslích, open air koncert).

CHEB

8. 4. - Velikonoční jarmark v chebském
muzeu

JINDŘICHŮV HRADEC

9. 4. - Jarní koncert Jindřichohradeckého
symfonického orchestru
Státní hrad a zámek od 19:00 hod.

KUTNÁ HORA

30. 4. - Kutnohorský Majáles
Oslavy mládí a příchodu máje na nádvoří
Vlašského dvora.
Doprovodný program pro celou rodinu.

LITOMYŠL

26. – 30. 4. - Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny – Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli, lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy ...
Vystoupí Sestry Havelkovy, Žlutý pes,
Thom Artway, Ondřej Ruml a další

POLIČKA

19. - 22. 4. - 21. ročník festivalu Polička
Jazz, Velký sál Tylova domu
Radim Vizváry – Sólo (pantomima), Jan Spálený & ASPM, Lanugo, Pirate Swing Band,
Martin Brunner Trio & Epoque Quartet, Tribute2Headhunters, Libor Šmoldas Organ Trio

TELČ

8. 4. – Vítání svátků jara
Vítání svátků jara s folklorním souborem
Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a tradičním předváděním řemesel. Pro děti připraví Dům dětí a mládeže tvořivé dílničky.

TŘEBOŇ

8. - 17. 4. - Amarylis na zámku
Tradiční výstava květinových vazeb z nádherného hvězdníku, nazývaného též amarylis, v unikátních prostorách zámku. V sobotu
8. 4. řemeslné a květinové trhy na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů
na výlet naleznete na našich webových
stránkách www.ceskainspirace.cz
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Matka Boží
Jména Ježíš
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sv. Jakub
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Vojtěch
sv. Jakub
sv. Vojtěch
sv. Vojtěch
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
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Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 21
od 14. 4. v kostele sv. Ducha

Adventisté

každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

Církev Slovo života

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

Jarmark Sdílení podpoří
domácí hospic
V sobotu 15. dubna se od 10 do 16 hodin
uskuteční na nádvoří zámku tradiční velikonoční jarmark Sdílení. „Jako při předešlých
ročnících vystoupí dětský folklórní soubor
Krahuláček. Děti se mohou těšit na tvořivé
dílny a na živá zvířátka přímo na nádvoří,“
připomněla za pořadatele Jana Bělíková.
Na jarmarku nebude chybět velký výběr občerstvení a prodej zajímavého zboží. Po celý den bude probíhat veřejná sbírka na podporu domácího hospice Sdílení.
Podle TZ

Sdílení, o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Ela Kovářová, Staré Město
Štěpán Švec, Štěpnice
Matyáš Hajn, Staré Město
Jaromír Kulík, Štěpnice
Daniela Gabrielová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Rostislav Chromý, Telč
a Olga Velebová, Telč

Opustili nás

Zdeněk Melichar, Sedlejov
Marta Procházková, Borovná
Alojz Šefčík, Radkov
Jitka Plátová, Štěpnice
František Bačák, Štěpnice
Luboš Jakubec, Podolí

69 let
89 let
78 let
96 let
71 let
60 let

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

Poděkování Sdílení
Děkujeme Sdílení Telč, o.p.s., za profesionální pomoc při péči o naši matku Věru
Zabloudilovou v posledních dnech jejího
života. Oceňujeme zejména vstřícný přístup a empatii Anny Svobodové a Martiny
Drexlerové.
Jaromír Zabloudil, Volfířov

Blahopřání
Dne 7. 4. 2017 oslaví významné životní
jubileum paní Jaroslava Zábranová (roz.
Svobodová) z Telče.
Především pevné zdraví do dalších let přejí
za celou rodinu dcery Zuzana a Olga a synové Tomáš a Rudolf.
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PAMÁTKA. Pohřební štít pro smuteční
obřad předčasně zemřelé Gabriely Podstatzké – Lichtenstein z roku 1887. Více
o pozoruhodném objevu funerálních předmětů se vztahem k telčské historii ve Velkém Újezdu u Olomouce na straně 18..

Foto: Josef Richter
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TO JE ON. V minulém vydání jsme aktuálně
informovali o neobvykle brzkém příletu čápa
23. února. V dalších dnech jsme mohli vidět
posla jara, po čase i s partnerkou, při lovu v potoku vypuštěného Štěpnického rybníka. Tam
ho pro TL vyfotografoval Pavel Boček.

SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ.
9. dubna od 14 hodin v KD v Krahulčí.
Doprava autobusem z Telče do Krahulčí a zpět zajištěna (rozpis na plakátech).
Představí se dětské pěvecké sbory TELČísla Telč a Slunko Třebíč a PS Jordán
Martínkov, PS Dačice, PS Melodie Jihlava, Triodam Telč a PS Smetana Telč
Foto: Archiv TL

TL 4/2017

