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Pokud chci službu využívat, musím o ní vědět

Sdílení poskytuje i ošetřovatelskou péči
Od 1. ledna 2018 se nám podařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a Sdílení rozšířilo nabídku svých služeb
o domácí ošetřovatelskou péči. První týdny
fungování potvrdily postupně rostoucí zájem občanů o tuto novou službu, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění. Mám
radost, že dle mých informací péče sestřiček probíhá k plné spokojenosti pacientů
a jejich rodin. Protože znám hned několik
rodin, které by bezplatné domácí ošetření
mohly využít, a přesto tak možná z neznalosti nečiní, dovoluji si znovu stručně připomenout, jak lze domácí ošetřovatelskou péči začít využívat. Domácí ošetřovatelskou

péči může na požádání předepsat praktický
lékař. Pokud se tak stane, potom již stačí jen
vytočit telefonní číslo 737 012 037 a kvalifikované zdravotní sestry Sdílení navštíví
pacienta doma a zajistí například převazy,
ošetření ran, odběry, aplikace injekcí a inzulínů, rehabilitaci atd. Více informací najdete na www.sdileni-telc.cz nebo odpovědi
na konkrétní dotazy lze získat přímo na již
zmiňovaném telefonním čísle 737 012 037.
I v případě zdravotní péče totiž platí, že pokud chci nějakou službu využívat, musím
o ní nejdříve vědět.
Miloš Vystrčil, senátor,
předseda Správní rady Sdílení

VAŽME SI HO. Reliéf legionáře na pomníku padlých na náměstí Hrdinů na Podolí
nám připomíná nejen jeho autora Jaroslava Krepčíka, ale i 100 let republiky a 80 let
pomníku. A pomník samotný také 90 let mrákotínského monolitu na pražském Hradě.

22. 3. – 28. 5. Galerie Hasičský dům

Jaroslav Krepčík
1880 - 1959
Výstava telčského rodáka, sochaře, malíře
a grafika Jaroslava Krepčíka u příležitosti
100. výročí vzniku Československa. Vernisáž ve čtvrtek 22. března v 16 hod. s hudebním vystoupením studentů ZUŠ Telč.
Úvodní slovo Dr. Jan Buchta z Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
Více str. 15 a 20.

EU pro památky
● 211 mil. Kč pro zámek
● 65 mil. Kč pro město
● 18 mil. Kč pro klášter
premonstrátů v Nové Říši
Více v příspěvku starosty na str. 3
a v dalších číslech TL

Z jednání rady města
78. schůze - 10. ledna
--RM schválila obecné znění veřejnoprávní
smlouvy pro dotace na kulturu a sport.
--RM schválila vypovězení smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora se společností
FCC Dačice, s.r.o., k datu 30. 4. 2018.
--RM schválila uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb se společností Služby Telč, spol. s r.o.
--RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce dřevěného skladu v areálu sportovišť
v Tyršově ulici s vypůjčitelem SK Telč.
--RM schválila uzavření smlouvy o veřejných službách se společností ČSAD Jindřichův Hradec, a.s., na rok 2018.

79. schůze - 24. ledna
--RM schválila podání žádosti o dotace
v rámci Programu prevence kriminality
na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému ve výši 200 tis. Kč. - RM
schválila uzavření dohody o pachtovném
za rok 2017 s Lesním družstvem Borovná.
--RM schválila pronájem části pozemku parc. č. 7305/1 o výměře cca 8800 m2
v Batelovské ulici spolku Na Větvi dle jejich nabídky.
--RM rozhodla na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, že zhotovitelem
akce „Cyklostezka kolem Belpské lávky“
bude společnost SATES ČECHY, s.r.o.
--RM rozhodla, že zhotovitelem akce „PD
pro realizaci stavby: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká Telč“ bude společnost
ARTPROJEKT Jihlava.
--RM města schválila zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2017 a výroční
zprávu za rok 2017 o svobodném přístupu
k informacím.

Konzultační den
rady města

středa 21. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Kolik nás je
I když byl v uplynulém roce přirozený demografický vývoj ve městě téměř vyrovnaný, narodilo se 56 dětí a zemřelo 59 občanů, nepříznivý trend úbytku oficiálně
přihlášených obyvatel města se nezastavil. Opět se výrazně více lidí odstěhovalo
(135), než přistěhovalo (63). Telč tak včetně jediné místní části Studnic měla na konci roku 5318 obyvatel. V meziročním srovnání ubylo 75 obyvatel města.
Zdroj: Statistika MěÚ Telč
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Tajemník MěÚ informuje

22. zasedání zastupitelstva města

Stížnosti, petice,
informace

Obnova památek,
Panský dvůr, dotace
pro sportující mládež

Na počátku nového roku vypracoval, jako
každoročně, tajemník městského úřadu Pavel Soukop zprávy o vyřízení stížností, petic a žádostí o poskytnutí informací, které radnice obdržela v roce 2017. Všechny
jsou v úplném znění zveřejněny na úřední
desce radnice. Ze zpráv vyplývá, že Město Telč, ev. Městský úřad Telč, vloni obdržely 15 podání označených jako stížnost.
Na všechny pak bylo ve lhůtě pro vyřizování stížností písemně odpovězeno. Město Telč, resp. starosta města, obdržel vloni také jednu petici proti demolici souboru
budov Na Růžku v Telči. I na tu bylo odpovězeno ve lhůtě pro vyřizování petic. 17
žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
pak úřad vyřídil tak, že ve 14 případech je
žadatelům poskytl a ve 3 případech žádosti
odmítl. Proti jednomu odmítnutí se žadatel
odvolal. Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodnutí o odmítnutí žádosti zrušil a vrátil ji k novému projednání. Za zpracování
vyžádaných informací nebyla v uplynulém roce ani v jednom případě požadována
úhrada nákladů.
/z/

Zlatá jeřabina 2017.
Hlasujte pro akce
v mikroregionu
V tradiční krajské anketě, jejímž cílem
je poukázat na zajímavé kulturní akce
a mimořádnou péči o památky, můžete
od 1. do 31. března hlasovat na internetových stránkách
Kraje Vysočina nebo prostřednictvím
hlasovacích lístků uveřejněných
v novinách Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví pro
akci Obnova věže
sv. Ducha v Telči.
V kategorii Kulturní počin pro akce
Prázdniny v Telči,
Vánoční koncert
TELČísel, Svaté neřesti (Nová Říše)
a Se zlatou růží v erbu (Doupě – hrad
Roštejn).

V pondělí 19. února se v zasedacím sále telčského zámku uskutečnilo další zasedání zastupitelstva města. Zúčastnilo se ho 20 jeho
členů. Omluven byl pouze Bedřich Burian.
Zastupitelé podpořili záměr vlastníků kulturních památek, kteří v letošním roce podali
žádost o dotaci v rámci programu Kraje Vysočina, na obnovu kulturních památek v kraji. Konkrétně byla podpořena žádost Sokola Telč o dotaci na opravu fasády sokolovny
(příspěvek města 59 tis. Kč) a Římskokatolické farnosti Telč na I. etapu opravy krovu
a střechy kostela sv. Anny (příspěvek města
7,5 tis. Kč). Obsáhlou rozpravu si pak vyžádala žádost společností PDT s.r.o. a Panský dvůr
Telč s.r.o., které jsou nájemci Panského dvora a provádí jeho rekonstrukci o uzavření dodatku č. 7 nájemní smlouvy. Tímto dodatkem
se jednak upravují podmínky výstavby budov
a dalších staveb zařazených do 2. etapy revitalizace areálu, prodeje pozemků pod těmito
budovami a přilehlých pozemků, aktualizuje
se harmonogram výstavby, upravuje se splatnost pohledávky města na zaplacení kompenzace ve výši 10 mil. Kč a zajišťuje se zaplacení
tohoto závazku ručitelským prohlášením a zástavním právem ke dvěma pozemkům v areálu. Navrhované usnesení bylo při hlasování
schváleno, neboť pro něj hlasovalo 17 zastupitelů, 2 zastupitelé hlasovali proti a 1 se zdržel. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace pro sportovně organizovanou mládež do 18
let v celkové výši 920 tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu došlo k navýšení o částku 177
tis. Kč). Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města
a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nezaměstnanost v lednu
ČR - leden 3,9%; (prosinec 3,8%)
Kraj Vysočina - leden 3,8%; (prosinec 3,8%)
Správní obvod Telče - leden 5,5% (prosinec 4,9%)
Telč - leden 5,2% (prosinec 4,4%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci ledna 2018: Bohuslavice, Borovná, Hostětice, Jindřichovice,
Krahulčí, Mrákotín, Nová Říše, Olšany, Olší,
Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Stará Říše,
Telč, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec
Zdroj: Statistiky ÚP
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Radosti a starosti telčského starosty
Miliony do památek

Loni jsme si připomněli 25 let od zápisu našeho města do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O významu tohoto zápisu už bylo mnohé řečeno
a napsáno. Jen na jednu otázku se odpovídalo dost složitě: Kolik peněz dostáváte
na UNESCO? Popravdě, do této doby jsme
jedinou přímou podporu v řádech statisíců
korun dostávali každoročně od Kraje Vysočina. To se ale nyní radikálně mění. Památky UNESCO a národní kulturní památky
totiž mohly být jedinými žadateli o dotace
na obnovu památek z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Už

do podrobností, k těm se určitě dostaneme
podrobněji během roku. Oba projekty totiž
ještě letos čeká spousta projekční práce, výběrová řízení a další administrativa. A abych
nezapomněl, dotaci ve výši 18 milionů dostal i klášter premonstrátů v Nové Říši.
Když se to sečte, určitě budeme výší dotace
patřit mezi nejúspěšnější regiony...

Spolky dostanou na činnost přidáno

Město Telč se kromě památek může pyšnit
i bohatým spolkovým životem v oblasti kultury, sportu či společenského života. Máme
zde spolky s dlouholetou tradicí, ale i ty, které fungují jen několik let. Ale hlavní je, že jejich aktivita je vidět na veřejnosti, ať už pra-

ky směrem k Hradecké ulici. Zde vybraný
dodavatel firma SATES zahájí práce hned
na jaře. Před dokončením je prováděcí projektová dokumentace na dostavbu zázemí
pro dobrovolné hasiče v areálu hasičárny.
Nyní bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele této akce. Ve stejné fázi jsou i projekty cyklostezky kolem Nadymáku včetně
lávky přes tento rybník a také cyklostezky
po hrázi rybníka Roštejn. Ve Studnicích se
pak připravuje vybudování nového dětského
hřiště a altánku.

Panský dvůr jde do druhé etapy

Zastupitelstvo města schválilo další postup při revitalizaci areálu Panského dvora. Po řadě jednání s nájemcem, společností Panský dvůr Telč, s.r.o., došlo k dohodě
na pokračování druhé etapy projektu. Během letošního roku by v návaznosti na opravenou přední část měl být dokončen objekt
ubytování, bikepark, venkovní lanové centrum a objekt restaurace. Na ně naváže smyslová zahrada a objekt řemesel. Hlavní náplní
druhé etapy je ale stále lázeňsko - welnesový areál s bazénem. První fází jeho přípravy
bude zpracování studie, která upřesní jak jeho rozsah, tak i umístění jednotlivých částí.

Rekord v přednáškách

ADAM JE PRVNÍ. 20. února přijal na radnici místostarosta Pavel Komín první miminko
letošního roku Adama Šimka s rodiči.
Foto: Ilona Jeníčková
loni se nám podařilo získat dotaci na věž sv.
Ducha ve výši cca 12 mil. korun. Ale to byl
jen takový malý „předkrm“. O tom, jaký bude „hlavní chod“, jsme se dozvěděli až před
nedávnem. A co se bude servírovat? Město získalo dotaci ve výši 53 milionů korun
na projekt revitalizace objektů Domu dětí a mládeže a budovy radnice. Oba domy
projdou kompletní stavební rekonstrukcí zaměřenou hlavně na zachování a obnovu významných historických a architektonických
prvků a také jejich zpřístupnění veřejnosti.
A samozřejmě také zlepšení zázemí pro stávající uživatele, tedy v případě radnice pro
úřad a jeho klienty a v DDM pak pro žáky
zájmových kroužků.
Ještě úspěšnější byl zámek Telč, respektive
Národní památkový ústav, který na projekt
Zámek Telč - Růže Vysočiny získal dotaci
ve výši 211 milionů korun. V rámci projektu dojde kromě jiného k restaurování některých historických sálů, vznikne nové zázemí
pro návštěvníky a také i zcela nová celoroční prohlídková trasa. Nechci nyní zacházet
TL 3/2018

videlnou činností, anebo pořádanými akcemi.
Moc si toho vážíme a každoročně se snažíme
formou grantových programů spolky podpořit. Nechci tady popisovat proces hodnocení,
sportovní a kulturní komise v tom mají hodně
složitou práci. Jsem moc rád, že stejně jako
v minulých letech došlo ke shodě jak v komisích, tak i při jednání rady a zastupitelstva.
A že bylo možné navýšit celkovou dotaci
o cca 240 tisíc a až na výjimky podaným žádostem vyhovět. Celkem se v rámci podpory
rozdělí téměř 2 miliony korun.

Příprava investic je v plném proudu

Zimní období na Vysočině většinou stavební
práce zastaví. A ani Telč není výjimkou. Tedy až na Štěpnický rybník, kde se dokončují
práce na opěrné zdi, lovišti a kádišti. A také na areál budoucího Domova pro seniory na Batelovské, kde probíhá vyklizování
objektů a přípravné bourací práce. Ale ani
ostatní projekty, které se letos budou realizovat, nespí zimním spánkem. Probíhají
u nich intenzivní přípravné práce. Asi nejdále je dláždění obou cest od Belpské láv-

K únoru už tradičně patří plesy a karnevaly.
Bohužel v Telči byl ples snad jen jediný, a to
ten městský. Vzhledem k uzavřené sokolovně byl poprvé v Panském dvoře a myslím, že
se vydařil. Stejně tak jako masopusty s Podjavořičanem na náměstí a v Klubu důchodců a karneval v sokolovně. Ale fenoménem
února byly bezesporu přednášky. Na radnici, v Laneráku, Univerzitním centru, orlovně či v Panském dvoře jsme měli možnost
vyslechnout si spoustu zajímavých témat.
Já chci poděkovat všem, kteří nám přednášeli. Ono není vůbec jednoduché si stoupnout před lidi a něco jim říkat. A jsem rád,
že na druhé straně sedělo početné a hlavně
vnímavé publikum. Jeden z přednášejících
dokonce řekl: „Co bych za takový zájem dal
v Jihlavě...“

Zima nezima

Nevím, jak jinak charakterizovat letošní zimu. V jednom týdnu se potkají mrazy a vánice se skoro jarním počasím, když už se
radujeme ze sněhové nadílky, ta během krátké doby roztaje a do toho nějaké to náledí.
Prohrnout, posypat a zamést, tohle kolečko
se už v zimě zopakovalo několikrát. A jako
zákon schválnosti, když je nejvíce potřeba,
rozbije se technika na prohrnování.
Možná si řeknete, proč tohle píšu. Tak tedy hlavně jako velké poděkování Službám
Telč a vám všem, kteří se staráte o schůdnost chodníků a silnic.
Roman Fabeš
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Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

I stromy se připravují
na jaro
2. února byla uzavřena stezka podél levého břehu Staroměstského rybníka. Oblíbená trasa nejen pro vycházky. Důvod?
Celé území Oslednic je vedeno jako lesní
plocha, a tak zde dochází pouze k nahodilé těžbě dřeva. Pro bezpečnost procházejících jsme přistoupili k ozdravnému prořezání suchých a nad pěšinkou nahnutých
větví. To se může provádět pouze v době
vegetačního klidu od listopadu do konce března. Protože se jednalo o náročnou
práci ve výškách, zadali jsme tento potřebný zásah Pavlu Procházkovi z Vanova, který tento odborný zákrok provedl.
Jiný důvod nás vedl k podobnému zásahu
na levém břehu Nadymáku. Košatost zde
rostoucích dřevin bylo nutné zredukovat
kvůli instalaci stožárového osvětlení budoucí cyklostezky. Zde potřebné práce
vzorně provedl Kamil Pelikán. Odklizení větví zajistily Služby Telč. Naštěpkované se objeví hned na jaře podél záhonů
městské zeleně.
Pavel Komín

Obměna techniky na údržbu chodníků

Na chodníky je HAKO
Možná si někteří z vás všimli, že v posledních
týdnech se ztratil z ulic města žlutý stroj „ČICHO“ na zimní údržbu chodníků. Neodmyslitelnou součástí zimní Telče byl dvě desítky
let. Letošní zima se tomuto stroji stala osudnou. Jeho další opravy by byly finančně a časově velmi náročné. Proto jsme byli nuceni
operativně pořídit jiný stroj, který zmíněné
ČICHO nahradil. Z řady důvodů padla volba
na dovoz staršího stroje ze zahraničí. V Německu jsme po krátké době nalezli ten pro
nás vyhovující a zakoupili ho. Náš nový pomocník, nosič výměnných nástaveb, se jmenuje HAKO Citytrack 4200. Jedná se o speciální kloubový nosič, který je v současnosti
vybaven směrovou radlicí na odklízení sněhu a sypačem. Ten umožňuje posyp chodní-

ků dvěma způsoby, buď pásovým, nebo rozhozem do potřebné šířky. Stroj svoji provozní
hmotností a šířkou je schopen údržby všech
chodníků uvedených v plánu zimní údržby. Pro jeho celoroční využití lze nosič dovybavit rotační sečící nástavbou se sběrem,
mulčovací sekačkou, zametacím systémem,
válcovým kartáčem a dalšími schválenými
nástavbami. Nasazením stroje HAKO dojde
k urychlení a zefektivnění údržby chodníků ve městě. V současné nevyzpytatelné zimě chci poděkovat všem občanům, kterým
není lhostejný chodník u jejich nemovitostí
a ochotně sníh odklízejí. Moc si toho vážíme,
protože snižují riziko jak vlastních úrazů, tak
všech dalších chodců.
Ing. Jaroslav Blecha, prokurista Služeb Telč

Odpadový motivační systém

Pro odměnu pouze
do 14. března
Město Telč v roce 2017 spustilo motivační systém v oblasti odpadového hospodářství. Snahou je zajistit v Telči efektivní
odpadové hospodářství, posilovat zájem
občanů o třídění a minimalizovat množství sváženého směsného komunálního
odpadu. Bez aktivního zapojení občanů
to samozřejmě nelze. Již při samotné registraci do motivačního systému měli občané možnost si vyzvednout zdarma tašky
na tříděný odpad. Nyní jako poděkování za zapojení do systému třídění odpadu
získávají ti, kteří se přihlásili k motivačnímu systému do 31. 12. 2017, dárkový
poukaz v hodnotě 50 Kč. Dárkový poukaz
lze uplatnit v celé řadě prodejen a u poskytovatelů služeb v Telči i v celé ČR (obdoba stravenky). Upozorňujeme, že dárkové poukazy je možné si vyzvednout
pouze do 14. března, a to vždy v pondělí
od 14.00 do 16.00 hod., ve středu od 9.00
do 11.00 hod. v přízemí radnice (nám. Zachariáše z Hradce 10, místnost vedle Informačního centra).
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP
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HAKO V AKCI. Ve Slavatovské ulici 16. února.

Po uzávěrce

SENIOR TAXI
V době uzávěrky TL bylo ukončeno výběrové řízení na provoz SENIOR TAXI na území města vč. místní části Studnice. Provozovat ho bude firma Taxi Aleš Havlíček (Taxi
Alda) v pracovní dny od 6:30 do 15 hodin.
Využívat ho mohou senioři od 65 let a starší
nebo držitelé platného průkazu ZTP, případně
ZTP/P, kteří jsou občany Telče. Cena jízdného je 20 Kč za jednu jízdu a jednu osobu, vyjma jedné osoby doprovázející držitele průkazu ZTP/P. SENIOR TAXI je nutné objednat
minimálně 24 hodin před jízdou na telefonním čísle 724 248 417. Automobil SENIOR
TAXI, Citroen Berllingo, bude označený.
Umožňuje také přepravu invalidního vozíku
nebo jiné pomůcky usnadňující pohyb. Jedná se o zcela novou službu, takže budu rád,
když mi sdělíte či napíšete své připomínky
k jejímu zajištění a organizaci. Již teď připomínám, že pro jízdu je nutný občanský průkaz nebo zmíněné průkazy ZTP nebo ZTP/P.
Pavel Komín, místostarosta

Foto autor

Sběrový kalendář
Kovový odpad 12. 3.

Sběr je prováděn na celém území města.

Objemný odpad
I. - II.
III.

5. 3.
6. 3.

IV.
7. 3.
V. - VI. 8. 3.

Biologický odpad
I. - II.
III.

19. 3.
20. 3.

IV.
21. 3.
V. - VI. 22. 3.

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

Sběrový kalendář na rok 2018 byl
přílohou Telčských listů 1 – 2/2018.
Zdarma ho obdržíte v IC
v přízemí radnice
TL 3/2018

Hasičské zprávy
Od začátku roku do 15. února zasahovala
telčská jednotka HZS Kraje Vysočina u čtyřiadvaceti událostí. Z tohoto počtu se v jedenácti případech jednalo o technickou pomoc, do níž náleží například čerpání vody,
měření koncentrace plynů v ovzduší v Masarykově ulici nebo likvidace uniklého oleje
na parkovišti ve Slavatovské ulici. Došlo také k deseti dopravním nehodám, z nichž byla nejzávažnější dopravní nehoda osobního
automobilu 14. ledna u Dobré Vody, při kte-

ré zemřel mladý řidič. Jednotka stanice Telč
zasahovala i u požáru kolny v ulici Na Baště, společně s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů z Telče a Mrákotína. V Domově pro seniory v Telči prováděli hasiči
monitoring s termokamerou při podezření
na požár. K požáru však naštěstí nedošlo.
23. ledna provedla jednotka prověřovací cvičení na záchranu osoby ze zamrzlé
hladiny na rybníku Roštejn.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Policie ČR
Telč informuje
Dopadli sprejera
a distributora drog
Policisté dopadli muže, který prodával
dalším lidem marihuanu a pervitin. Konopí pěstoval ve svém bydlišti v pěstebním
stanu. Dále muž na Jihlavsku posprejoval více než dvě desítky objektů. Čtyřiadvacetiletého výtečníka kriminalisté zadrželi, při domovní prohlídce zajistili věci,
které používal k drogové trestné činnosti a poškozování majetku. Muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů, stíhán je na svobodě. Čtyřiadvacetiletý muž
sice měl bydliště na Polensku, ale poškozování objektů sprejováním se dopustil
i v Telči, Třešti a v Jihlavě. Nejvyšší škodu způsobil v Telči, kde v polovině října
během jedné noci posprejoval vagon, zdi
bytových domů, plot a další objekty. Majitelům tak způsobil celkovou škodu necelých třicet tisíc korun. Případ kriminalisté
dále vyšetřují.

Vloupání do šaten

Foto: Archiv HZS Telč

Počasí v lednu
Také v novém roce pokračoval ráz počasí
z konce minulého roku, který by se mohl
nazývat „občasná zima“. Přibližně do poloviny ledna panovalo téměř jarní počasí.
Alespoň teplotně. Maximální denní teploty byly většinou nad nulou mezi +2 až
+10°C, noční minima zůstávala často také
nad nulou a jen ojediněle klesala do -4°C.
Bylo většinou zataženo nízkou oblačností, mlhavo a sluníčko se spíše schovávalo.
Srážky byly převážně tekuté ve formě deště nebo mrholení, jen ojediněle padal i sníh
s deštěm, výjimečně i mrznoucí mrholení.
Sněhová pokrývka nebyla žádná. Od poloviny měsíce se začalo ochlazovat. Noční
teploty často klesaly do záporných hodnot

až k -9°C a i denní maxima občas zůstala
pod nulou. Srážky byly už většinou sněhové. Od 15. ledna se začala tvořit sněhová pokrývka, jejíž výška postupně v dalších dnech přibývala až na maximum 22 cm
21. ledna ráno. Nejvíce nového sněhu napadlo 19. ledna, a to 9 cm. V dalších dnech
sice ještě sníh padal, ale koncem měsíce se
oteplovalo. Od 28. ledna dosahovaly dokonce maximální teploty +5 až +11°C. Sníh
za těchto teplot za přispění sluníčka i deště
rychle tál, až 29. ledna roztál úplně. Měsíc
hodnotíme teplotně jako silně nadnormální,
srážkově mírně nadnormální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Jedinečná příležitost

Pozvánka od meteorologů
V sobotu 24. března se koná, jako každý rok při příležitosti Světového meteorologického
dne, Den otevřených dveří na některých pracovištích ČHMÚ. Na Meteorologické stanici Kostelní Myslová proběhne formou hodinových exkurzí od 9 do 14 hodin. Začátek bude vždy 5 minut po celé hodině, poslední bude od 13.05 hodin. Zveme na návštěvu
všechny zájemce o meteorologii.
TL 3/2018

Policisté pátrají po pachateli, který se
v Janštejně vloupal do objektu sportovního
klubu od neděle 14. ledna do pondělního
odpoledne 15. ledna. Odcizil zde myčku
na nádobí, vařič, gril, mikrovlnou troubu,
televizi, jízdní kola a další věci. Krádeží vznikla škoda přibližně 30 tis. Kč, další škodu způsobil pachatel poškozením objektu. Po pachateli a odcizených věcech
policisté pátrají.

Odnesla to Toyota
na Myslibořské

V noci z pátku 2. února na sobotu poškodil
pachatel na Myslibořské ulici před domem
zaparkovanou Toyotu RAV4 černé barvy. Poškrábal lak karoserie a čelní i boční
sklo. Majiteli tak způsobil předběžně vyčíslenou škodu 50 tis. Kč.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Počet trestných činů klesl
V roce 2017 prověřovali policisté ve služebním obvodu telčského obvodního oddělení
140 trestných činů, z nichž objasnili 56,43%.
V předchozím roce to bylo o sedmnáct více,
157. Pozitivní trend poklesu trestných činů
zaznamenali i jejich kolegové v dalších městech na Jihlavsku, v Třešti, Polné a také v samotné Jihlavě.
Zdroj: Statistika PČR Jihlava
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KARNEVAL V SOKOLOVNĚ. V neděli
18. února.
Foto: Radka Jeníčková Vítů

Ženy hrají hokej
ÚNOR V RYBNÍKU. Práce ve Štěpnickém nezastavila ani zima.

Foto: Ilona Jeníčková

Z. Martinů v Tokiu
V rámci přípravy na zimní olympiádu si
na konci ledna pozvaly japonské hokejistky
ke dvěma zápasům český národní tým. Tomu
totiž start na olympiádě utekl díky nešťastné
loňské kvalifikaci. Telč tím tak přišla o aktivní účastnici olympiády v Pchjongčchangu,
protože v obou utkáních se v sestavě českého týmu objevila Zuzka Martinů. V neděli
28. ledna sehrály naše hokejistky s domácími v Tokiu vyrovnaný zápas, když prohrály
nejtěsnějším rozdílem (0 : 1). O dva dny později se v tokijské Dydó aréně radovaly domácí z vítězství 4 : 1.
/z/

BYL MASOPUST. 10. února s Podjavořičanem a hudbou Antonína Kernstocka.

Foto: Ilona Jeníčková

KRASOBRUSLAŘŮM TLESKAL PLNÝ
STADION. V přestávce hokejového utkání
Krajské ligy Telč - Milevsko v sobotu 10.
února sklidila pětice členů Krasobruslařského klubu Telč pod vedením Petra Procházky, David Kodys, Saša Chalačeva, Julie Němečková, Markéta Kodysová a Bára
Ondráčková, zasloužený potlesk zaplněného zimního stadionu. Bylo to moc pěkné,
jsou šikovní, bylo jednohlasné hodnocení
Foto: Petr Procházka
hokejových fandů.

Zimní stadion

15. 2. 2018. Příprava na definitivní konec?
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Foto: Josef Holec

Celoroční provoz, veřejné bruslení,
krasobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/
rozpis-obsazenosti-ledu.html
TL 3/2018

Přeshraniční partnerství škol pokračuje
GOB a SOŠ Telč startuje 1. března letošního
roku nový projekt spolupráce s partnerským
Gymnáziem ve Waidhofenu an der Thaya.
Projekt je spolufinancován Fondem malých
projektů v rámci Programu Evropské unie
Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
Navazuje na aktivity z roku 2013 a jeho cílem je oživit přes 20 let trvající partnerství
obou škol. Během roku 2018 dojde celkem
ke čtyřem vzájemným návštěvám waidhofenských studentů v Telči a telčských

ve Waidhofenu. Program setkání zaměřený
na sportovní aktivity a na poznávání obou
partnerských měst bude připraven tak, aby
pomohl navázat nové přeshraniční kontakty
a překonat jazykové bariéry. První akcí bude v dubnu již téměř tradiční týdenní kurz
německého jazyka pro telčské studenty s rakouskými lektory, manželi Pekny, bývalými
učiteli z waidhofenského gymnázia.
PaedDr. Věra Zadinová
manažerka projektu

Ředitelé obou gymnázií, RNDr. Stanislav Máca a Mag. Roland Senk, při podpisu úspěšFoto: Archiv GOB
né žádosti o dotaci na Gymnáziu ve Waidhofenu an der Thaya.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Chytrý telefon
Musela jsem se zamyslet. Že někdo neumí
psát a napíše na internetu hrubku sem, hrubku tam, jsem si bohužel zvykla, ale zjistila
jsem, že neumím číst! Čtu text jako obrázky a nepřijde mi divné, že chybí nějaká písmenka, někdy slova a že věta nedává smysl.
Naučila jsem se domýšlet a dopisovat zprávy
v hlavě. A to vše z nás udělaly telefony, které
si píší, co chtějí. Uvidí první písmenko a domyslí si, co chcete napsat, a tak vznikají věty, kterým nikdo nerozumí, ani autor zprávy,
a to je tedy varující. Copak se už nepíší diktáty a nezkouší ve škole pravopis? Mám češtinu ráda. A když mám někoho ráda, je mi líto, když trpí. Občas se neudržím a vykřiknu
na telefon: „A to myslíš vážně, co jsi nyní napsal?“ Ale on si trvá na svém a ani se nezačervená. Nejraději bych mu dala pětku a posadiTL 3/2018

la do kouta, ale on si naladí spořič obrazovky
s mořem a palmou a je mu to jedno. Jsem ráda a děkuji, že můžeme být ve spojení s přáteli, i když jsou na druhém konci světa. Že už
nestojí řady lidí před jedinou telefonní budkou. Že se poštovní doručovatelky neprohýbají pod tunami dopisů a pohledů, ale občas
si říkám, jestli to není škoda. A když mi přijde
pohlednice, s velkou úctou si ji dám na nástěnku a jsem vděčna, že si někdo dal tu práci a nenaťukal písmenka jen do telefonu, ale
vzal propisku a napsal text, nalepil známku
a vložil pohlednici do schránky, pokud ji najde. Protože už Jiří Wolker věděl, že poštovní schránka na rohu ulice, to není lecjaká věc.
Lidé se přestali chlubit, že mají chytré děti,
ale závodí, kdo má chytřejší telefon. Tak jen
aby nás ty telefony nepřechytračily!

Připomínáme

Zápisy do škol
Zápisy dětí do základních škol ve správním obvodu Telče 6. a 7. dubna.
Zápisy do mateřských škol ve správním
obvodu Telče 11. a 12. května.
Mgr. Eva Cupáková
útvar školství MěÚ Telč

Fond Vysočiny vyhlásil
nové grantové programy
V první polovině února 2018 byly vyhlášeny nové grantové programy Fondu Vysočiny. Mezi velmi zajímavé patří například dotační programy:
SPORTUJEME 2018 – Dotace na provozní
náklady sportovních oddílů. Například náklady na nájem sportovišť, cestovné, trenéry, ceny
apod. Vše s vazbou na práci s dětmi a mládeží.
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018 – Dotace
na jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity dětí, mládeže i široké veřejnosti (karneval, drakiáda, Den dětí, sportovní turnaj apod.).
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
2018 – dotace na nepamátkové objekty
v městských památkových rezervacích a zónách na obnovu dochovaných historicky
a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů nebo rehabilitace těchto
konstrukcí a stavebních prvků.
Podrobnější informace jak k těmto dotačním programům, tak i dalším, které jsou
nyní vyhlášeny, naleznete na internetových
stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, odrážka Fond Vysočiny. Upozorňujeme, že uzávěrky pro podání žádostí jsou
již v polovině března!
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Folklorní Zpěváček
zase v Telči
Horácké folklorní sdružení Jihlava, Město
Telč, Státní zámek Telč a Univerzitní centrum
Telč pořádají v sobotu 17. března od 10 hodin XIX. ročník krajského kola soutěže Zpěváček 2018. Pěvecká soutěž dětí a mládeže tří
věkových kategorií (nejmenší do 9 let, hlavní
kategorie 10 - 15 let a starší) proběhne ve Společenském a Justičním sále zámku a v aule Univerzitního centra. Zatím je přihlášeno přes 60
dětí. Celá soutěž je přístupná veřejnosti. Nejlepší dva soutěžící z hlavní kategorie postupují
na České zemské kolo do Chrudimi a zpěváčci ze všech tří kategorií se zúčastní společného
koncertu 14. dubna na zámku v Třebíči.
Jaroslav Novák
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Vzpomínáme na 20. století

Telčské studánky
Není v okolí Telče mnoho míst, kde nalezneme studánku, jejíž návštěvou si můžeme
výlet do přírody příjemně zpestřit. Jedna
je za Lipkami vlevo od cesty do Hostětic.
Vyvěrá těsně nad malým lesním jezírkem,

které je jedním ze zastavení naučné stezky
vedené lesoparkem. Studánka je neudržovaná a při zemních pracích v okolí jezírka
byla skruž a stříška pramene odstraněna.
Dosud není vše obnoveno do původního
stavu a skruž se stříškou leží opodál. Před

Truchlím, truchlíš, truchlíme... Tak by se dal charakterizovat březen před 65 roky. Náměstí
českých měst, Telč nevyjímaje, zaplavily monstrózní tribuny pro smuteční tryzny za dva
nebožtíky. J. V. Stalina a K. Gottwalda. Jak bylo to truchlení upřímné, by ještě dnes řekli
pamětníci. A jak oprávněné jsme se dozvěděli později. Ale trvalo to. Hříčkou historie pak
bylo, že oběma „velikánům“ stačila jedna tribuna. Než tu za J. V. Stalina (+5. 3. 1953) uklidili, byla potřeba pro K. Gottwalda (+14. 3. 1953). A dodnes platí: Kdo ví, jak to bylo...

Hokej

Tabulka jihočeské ligy před předposledním kolem základní části
1 Strakonice
24 152:86 51
2 Český Krumlov
23 123:75 45
3 Radomyšl
23 117:92 45
4 Vimperk
23 123:93 43
5 Milevsko
23
96:69 43
6 Veselí nad Lužnicí 23 103:86 43
7 Humpolec
23
92:82 38
8 Jindřichův Hradec 23 106:103 35
9 Tábor B
23
95:98 35
10 Soběslav
23 118:107 34
11 Telč
23 93:124 19
12 Hluboká n. Vltavou 23 76:110 19
13 Pelhřimov B
23 67:236 0
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Foto autor

Stolní tenis

Divize Vysočiny po 16. kole
1. H. Brod
16
2. Pelhřimov
16
3. Žďár n. S. B
16
4. Jihlava
16
5. Polesí
16
6. Chmelná
16
7. Třešť
16
8. Třebíč
16
9. Světlá n. S.
16
10. Bystřice n. P.
16
11. Telč
16
12. Chotěboř
16

Studánka s nadstavbou z roku 1916.

155:78
151:79
141:108
136:107
121:120
120:113
120:132
113:135
110:136
103:140
92:143
78:149

56
50
42
37
35
32
31
31
28
28
22
19

léty bývala této studánce věnována větší
pozornost. V jarních měsících býval pramen slavnostně otvírán za doprovodu dětského folklorního souboru. Další studánka je skryta v lesním porostu, na dohled
od kaple Karla Boromejského. Jímka pramene je krytá zděnou nadstavbou s klenutým cihlovým stropem. Celý objekt je
zapuštěn do svahu nedaleko kaple. Podle
letopočtu nad vstupem byl pramen upraven již v roce 1916. Můžeme jen doufat,
že studánkám i v dnešní uspěchané době
bude věnována odpovídající péče, kterou
nám ony oplatí příjemnou chvilkou strávenou v jejich blízkosti.
Jindřich Kaupa
TL 3/2018

Archeologové odkrývají neznámou historii zámku
Kde to je? Kdo to byl? Na tyto otázky jsem
po vyjití únorového čísla TL nestačil odpovídat. Těch, co poznali, že se jedná o prostory zámku, bylo docela dost. Ale ten další snímek... Historie v praxi prostě táhne.
Všem zvědavým odpovídá Mgr. David Zimola z Muzea Vysočiny, který s kolegy
z telčského NPÚ prováděl archeologický
průzkum na zámku v loňském roce.
Největší překvapení čekalo na nás na malém dvorku v blízkosti vstupu na hlavní prohlídkovou trasu. V místech dříve předpo-

kládaného středověkého jádra hradu jsme
skalnaté podloží očekávali v hloubce maximálně dvou metrů. Vše ale bylo jinak.
Bylo odhaleno několik středověkých zdí
do hloubky minimálně čtyř metrů pod stávající dlažbou malého dvora. Z nálezové si-

se dostaly jako nepotřebné pravděpodobně
již při stavebních úpravách středověkého
hradu na konci 15. století nebo až v souvislosti se stavbou renesančního zámku Zachariášem z Hradce v padesátých letech 16. století, což je méně pravděpodobné. Důležitá
pro nás je zeď pohřbená cca 30 cm pod dlažbou dvora a renesančním schodištěm datovaným nápisem na fasádě vstupní přístavby
do roku 1563, která není kolmá na žádnou
ze stávajících renesančních zdí na malém
dvoře. Na její bezpochyby interiérové straně se nachází dva průrazy pro okna, jeden
menší výklenek – nika (patrně pro dřevěnou
„vestavěnou“ skříň) a ve stejné výšce v rovině posazené tři kapsy pro trámy, které nesly dřevěný strop nebo podlahu. Výzkum této
sondy jsme museli z bezpečnostních důvodů
ukončit ve čtyřmetrové hloubce. Středověké
zdi ovšem pokračují dále a je možné, že původní úroveň, na níž byl hrad ve druhé polovině 14. století postaven, se nachází až 5 6 m pod současnou úrovní pochozího terénu
malého dvora. Další překvapivá situace byla
odhalena v sondě v zámecké zahradě těsně
u zazděného vchodu do renesančního křídla, kde se dnes nachází obřadní svatební síň.
Na malém prostoru vymezeném sondou bylo objeveno několik kostrových pohřbů nad
sebou v anatomické poloze na zádech, orientovaných hlavou k západu. Bohužel se nepodařilo získat žádný datovací materiál, hro-

nosti od renesanční pohřební kaple lze vyslovit hypotézu, že se jedná o součást ještě
středověkého pohřebiště, které se snad nacházelo v blízkosti neznámé svatyně (hradní kaple?). Archeologický výzkum zámku
bude pokračovat ve druhé polovině března
dalšími sondami a pravděpodobně i ve druhé polovině letošního roku. Souběžně probíhá zpracovávání a konzervace artefaktů
získaných při exkavaci všech sond z podzimního průzkumu. Na archeologický výzkum by měl navázat také stavebně historický průzkum. Dohromady pak jistě oba typy
výzkumů posunou poznání historického vývoje nejvýznamnější telčské památky mílovými kroky kupředu.
David Zimola
Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči
srdečně zvou na přednášku
Mgr. Elišky Niederové,
kastelánky hradu Landštejn:

Hrad Landštejn
a jeho majitelé
ve 13. až 20. století

Obřadní síň telčské radnice na náměstí
Zachariáše z Hradce

pondělí 19. března v 16 hodin

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

1918 - 1938:
Moderní architektura
v době první republiky
Mgr. Jiří Neubert

21. března v 18 hodin

Univerzitní centrum MU v Telči

Filatelisté pro veřejnost
tuace vyplývá, že tyto kvalitní kamenné zdi
tvořily stěny pravděpodobně původního paláce gotického hradu, jehož suterén (případně sklepní prostor) nebyl při renesanční
přestavbě na zámek ve druhé polovině 16.
století zcela rozebrán nebo zničen, ale zasypán stavebním a kuchyňským odpadem.
Odpadní vrstvy nalezené v interiéru paláce
obsahovaly četné zlomky keramických nádob, jejichž užití v hradní kuchyni můžeme
rámcově datovat do 15. století. Do odpadu
TL 3/2018

Schůzky
Klubu filatelistů
by byly bez milodarů nebo jiných artefaktů,
a navíc část z nich byla poškozena mladší
cihlovou zdí postavenou u zazděného vchodu v období mladšího novověku, patrně až
při úpravách zahrady v 19. století. Vzhledem k absenci hrobové výbavy, tak typické
pro středověk, a také poměrně velké vzdále-

Schůzky Klubu filatelistů se konají každou
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin
v prostorách Klubu důchodců na poliklinice
v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce získat
informace o hodnotě svých sbírek známek,
popřípadě pohlednic a podobných sběratelských předmětů.
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Připomínáme si
170 roků
24. března 1848 se v Praze narodil Jan
Beringer (+14. 12. 1901, Telč). Absolvent
Filozofické fakulty pražské univerzity získal v roce 1876 místo profesora na telčské reálce. Spolu s Jaroslavem Janouškem
je považován za otce moderní telčské historiografie. Z jejich společné práce Město a panství Telč vychází autoři historických prací dodnes. Podobný význam má
i další jejich společné dílo, Město a panství Dačice.

100 roků
11. března 1918 se v Krahulčí narodil
Zdeněk Šťáva (+2. 9. 1992, Poděbrady). Po maturitě na telčském gymnáziu
vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Celý profesní život se věnoval dermatologii, ve které získal světovou
proslulost. V roce 1968 byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy. Publikoval řadu vědeckých prací a byl členem
mnoha vědeckých společností na celém
světě. Věnoval se také beletrii.

90 roků
11. března 1928 se v Telči narodil Josef
Remeš (+30. 11. 1995, Jihlava). Absolvent zdejšího gymnázia vystudoval dějepis a filozofii na Univerzitě Karlově.
Vedle pedagogického působení řadu let
vedl pobočku okresního archivu v Telči.
Po roce 1977 se podílel na vydávání občasníku Zprávy. Ve své době největší znalec regionální historie.

50 roků
● 10. března 1968 zemřel v Telči Bohumír Pokorný (*8. 11. 1877, Pavlice
u Znojma). Absolvent varhanické školy
v Brně studoval u Leoše Janáčka. Od roku 1905 byl ředitelem kůru v Telči, na reálce vyučoval zpěv. V letech 1924 až 1942
sbormistr Smetany. Mnoho Telčanů naučil
hrát na hudební nástroje.
● 23. března 1968 zemřel v Moravci u Velkého Meziříčí Leopold Škarek
(*10. 11. 1874, Mysletice). Středoškolské
studium započal na reálce v Telči, maturoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci.
Roku 1897 byl v Brně vysvěcen na kněze,
vzápětí vstoupil do jezuitského řádu. V letech 1919/25 a 1929/33 stál v čele českých
a slovenských jezuitů. Působil jako pedagog, na gymnáziu v Praze Bubenči, kde
vyučoval jazyky, především latinu a řečtinu. Od roku 1951 až do své smrti byl internován v Moravci.
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Sedmihrady, Halič,
Přímoří, Bukovina
Mohl bych pokračovat: Moskva, Nitra,
Kecskemét, Nižnij Novgorod, Vídeň,
Lješi... Ne, to není pozvánka na atraktivní cestovatelskou besedu. Pokud si vezmete školní atlas nebo otevřete počítač, najdete tato místa na různých místech celé,
převážně východní Evropy. Proč vás na ně
upozorňuji? Stejně tak je najdete v dnešním sloupku, kterým připomínáme další
muže z Telče a okolí, kteří padli či zemřeli
na následky zranění či nemocí v průběhu
I. světové války. Ten výlet „prstem po mapě“ je zajímavý, a také hodně smutný.
Ve všech zmíněných místech, a řadě dalších, našli poslední odpočinek naši předci, kterým nebylo dopřáno vrátit se z války. Vzpomeňte si na ně alespoň takto. /z/

Motocyklista
s koženou brašnou
Bývalá benzinová pumpa v Třebíčské ulici
byla hlavním důvodem, proč jsem její snímek
zařadil na titulní stranu únorového čísla reklamního Bludičkovského zpravodaje. Kdo
si ji ještě pamatuje... O to více mě potěšilo,
když se ozvaly dcery motocyklisty na sním-

ku Eva a Olga: „To je náš tatínek, lesník Václav Kumbár (1927) z Hostětic. Prošel na Telčsku řadou revírů, naposledy měl pracoviště v Lesovně v Lipkách. S panem Kopečným,
Zamazalem... Jawa 250 byl jeho hlavní dopravní prostředek.“ A pak že staré fotografie ukazují jen zmizelé stavby. Ještě cennější
je, že připomenou i lidi, kterých jsme si vážili a kteří byli ve své době v regionu oblíbení.
Mezi ně patřil právě i pan Kumbár.
Luděk Rux

Velikonoční perníčky
v KD
Od neděle 18. března do úterý 20. března
můžete obdivovat krásu velikonočních perníčků v klubovně Klubu důchodců v přízemí polikliniky v Masarykově ulici. Výstava bude otevřena každý z uvedených dní od 9 do 16 hodin.

2. díl

1918 ►100◄ 2018
SEDLÁČEK František
katol., svob. rol. syn v Hostěticích, * tamtéž 1890; od 1911 u tyrol. střelců ● +střelen do hlavy 10/9 1914 u Lelechovky
v Haliči
NOVÁK Emanuel
katol., svob. dělník v Krahulčí, *1895
v Krahulčí; od 1915 u 81. pěš.pl. ● +padl
8/11 1917 u Solky v Bukovině
SKLENKA František
katol., ženatý mlynář v Krahulčí, *1881
v Krahulčí; od 1914 u 81. pěš. pl. ● +padl
8/1 1917 u kopce Lysonia u Břežan v Haliči
SRB František
katol., ženatý rolník v Krahulčí, *1885
v Krahulčí; od 1915 u 81. pěš. pl. ● raněn u Lvova, +4/8 1915 v Kečkemetu
v Uhrách
SRB Tomáš
katol., svob. pekař v Krahulčí, *1887
v Krahulčí; od 1914 u 24. zeměbr. pluku
●+ padl 27/ 3 1915 v Karpatech
HYBÁŠEK František
katol., svob. truhlář ve Vídni, *1897
v Mysliboři; od 1917 u 1. pl. pevn. děl. ●
+souchotinami 28/1 1917 ve Vídni
NOVÁK Antonín
katol., rol. syn v Mysliboři, *1899
v Mysliboři; od 1918 u 7. pl. děl. ● +
po převratu 27/1 1919 tyfem v Nitře
na Slovensku
NOVÁK Cyril
katol., svobodný kolář v Třešti, *1885
v Mysliboři; od 1916 u 14. pl. střel. ● +padl 9/9 1917 u Hoje, okr. Gorice v Přímoří
SKOUMAL Antonín
katol., ženatý zedník v Mysliboři, *1879
v Urbanově; od 1914 u pl. zákop. ● podlehl zranění do břicha 17/10 1914 v nemocnici ve Virczaviči, Halič
SKOUMAL František
katol, svob. rol. syn v Mysliboři, * tam
1894; od 1915 u 81. pěš. pl., po převratu
u 31. pěš. pl. ● +18/8 1919 zánětem plic
v Ružomberoku
SKOUMAL František
katol., ženatý domkář v Mysliboři, *tam
1876; od 1914 u 38. prap. dom. ●+2/9
1918 malarií v Lješi v Albánii
VACEK František
katol., ženatý řezník v Mískovicích,
*1880 v Mysliboři; od 1915 u 14. pl.
zem. ● padl 12/6 1915 u Sokolova, pochován v Lancutu u Řešova, Halič
HOLEC František
katol., svob. šofér ve Vídni, *1886 na Rosičkách; od 1914 u 6. pl. drag. ● byl 17/6
1915 nepozorností spoluvojína zastřelen,
pochován v Nazsodě, Sedmihrady
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Lidé mikroregionu

Hokejový svět Milana Sokolíka
Patří? Nepatří? Zcela určitě patří! Více než deset let je oporou
hokejového týmu SK Telč. V posledních letech pravidelně nastupuje v roli kapitána. V současné sezóně
úspěšně provází tým náročnou jihočeskou Krajskou ligou. Nejen po hokejových halách soupeřů, ale také na náročných cestách. Hokejisté jako by chtěli
oživit dávnou historii. Za soupeři putují
po celém rožmberském dominiu. V dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme kapitána hokejového týmu SK
Telč Milana Sokolíka.
Kdy jste se poprvé postavil na led s bruslemi?
Maminka tvrdí, že to bylo ve čtyřech - pěti letech.
A kdy jste se poprvé objevil v hokejovém dresu?
Bylo to poměrně dlouho. Až ve třetí třídě.
Kde to bylo?
Pro většinu čtenářů TL určitě daleko. Na zimním stadionu v Popradu a v tamním hokejovém klubu. Postupně jsem pak prošel
všemi jeho mládežnickými kategoriemi. Od žáků až po juniory.
V Popradě se vždy hrály nejvyšší slovenské soutěže.
To je opravdu daleko. Najdete vůbec nějaké spojení mezi hokejem v Telči a v Popradu?
To je jednoduché. Hned třeba počátek jeho obliby v obou městech.
V Popradu i v Telči se datuje počátkem 30. let minulého století.
HC Poprad, někdy také HC Tatry, byl dlouho nejúspěšnější hokejový klub na Slovensku.
A potom?
Pak přišlo přestěhování rodiny do Slavonic a následovalo již „jen“
angažmá v amatérské soutěži O pohár města Telče v týmu Nábytek Telč a vzápětí v SK Telč. Vidíte, nejsem žádný hokejový turista.
Má, či měl, hokejista Sokolík nějaké vzory?
V dětských letech to byl československý reprezentant a ve své době nejlepší hokejista na Slovensku Peter Šťastný. V současné době to je Jevgenij Malkin. To se již nedá hovořit o vzoru, ale sleduji
jeho kariéru, hráčský styl a techniku.
3 327. Víte, co to je za číslo?
Netuším.
To je počet diváků, kteří Vám v letošních domácích utkáních
na telčském stadionu fandili.
Vidíte, to jsem nevěděl. Když jste zmínil diváky, chtěl bych jim
moc poděkovat jménem celého týmu. Bez nich by to v hale nebylo ono. Moc si na nich vážím toho, že nás podporují, i když se
nám zrovna nedaří.
A jsme u současné sezóny, která se blíží k závěru.
(Rozhovor vznikal po náročném víkendu, kdy hokejisté měli
za sebou sobotní vítězné utkání s J. Hradcem /7:6 po nájezdech/
a těsnou nedělní prohru s Veselím nad Lužnicí /2:3/). Jak ji hodnotíte?
Tato otázka mi snad ani nepatří. Pokud ale mohu, tak za sebe velmi dobře. Hráli jsme pro diváky pohledný hokej, byli jsme důstojnými soupeři všech účastníků Krajské ligy. Nerad to od sportovců
slyším, ale... Chybělo nám trochu sportovního štěstí a několikrát
jsme udělali školácké chyby, které nás stály lepší výsledek.
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S Vaší odpovědí musí každý nezaujatý souhlasit. Stojí za to,
abyste ji rozvedl.
Dokázali jsme porazit týmy z čela tabulky, Český Krumlov, Strakonice. Osm utkání jsme prohráli rozdílem jedné či dvou branek. Tak
to se snad dá o smůle, či chybějícím štěstí, hovořit. Nechci se na nic
vymlouvat, ale možná to vzdálené cestování. S výjimkou Humpolce, Pelhřimova a Jindřichova Hradce to máme všude k soupeřům
daleko. Všichni jsme amatéři, kteří ráno vstávají do práce...
Na kapitána mužstva se obvykle svádí nálada v kabině. Jaká
je podle Vás v té vaší?
Tady odpovím velmi stručně. Myslím, že je v pohodě a že ji dokážu v případě potřeby uklidnit. I když jsem Slovák. ☺
O hokeji se hovoří jako o drahém sportu. Jak to je ve Vašem
případě?
Ano, je to tak. Ale za sebe musím říci. Chci hrát hokej, je to mé
sportovní vyžití, tak na peníze nekoukám.
Nedám se odbýt. Kolik stojí to základní, brusle, pro soutěž
úrovně Krajské ligy?
Asi 8 tis. Kč a mám je tak na dvě sezóny.
Jste kapitán prvního hokejového týmu Telče, který vede mužstvo na domácí led pod střechou.
To je velký rozdíl. Každý, kdo má jen trochu vztah k hokeji a bruslení vůbec, musí být za současné podmínky vděčný. Bez nadsázky: ani jedno by nejen v Telči, ale v celém širokém okolí neexistovalo, kdyby se zde krytý zimní stadion nepodařilo postavit.
Podívejte se třeba do okolních měst a na letošní zimu...
Díváte se již na příští sezónu?
Přiznám, že zatím ještě ne. V mém případě to bude hlavně o zdraví
a přání, abychom opět hráli kvalitní soutěž a diváci měli dobrý pocit
z našich výkonů. Tohle je spíš otázka pro pana Františka Čermáka.
Moc si ho vážím za to, co pro hokej v Telči dělá. Tvrdím, že kdyby hokej v Telči nevedl a nevěnoval mu tolik svého času, tak se tady již 10 let soutěž mužů nehraje a nestál by ani ten krásný zimák...
Dobře. Tak co dělá hokejista Sokolík v létě?
Rekreačně se věnuji hokejbalu a fotbalu. Ono to léto není pro nás
moc dlouhé. Zvažte: od srpna trénujeme, soutěž nám začíná v září
a končíme v březnu. Třikrát týdně trénujeme, ze zápasů na cizích
hřištích se většinou vracíme před půlnocí. Teď naposledy z Písku
v jednu hodinu ráno. A v pět hodin vstáváme většinou do práce.
Záliby?
Hra na kytaru. Teď tou hlavní, která má ve všem přednost, je ale
patnáctiměsíční dcera Barunka.
Otázka pro čtenářky: Jak se stravujete?
Jím všechno, nedržím žádné diety. Ale stále větší důraz na zdravou stravu u mě s postupujícím věkem narůstá. Čtenářky bych pozval na brynzové halušky, pirohy a tatarský biftek.
Pro čtenáře: Tip na výsledek olympijského turnaje v Pchjongčchangu.
Nerad tipuji, ale finále Slovensko - Česko by bylo skvělé.
O. Zadražil
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Pověsti z našeho regionu vybírá
Magda Pojerová

Strašidelná noční
povídačka
Jednou pozdě večer šel jistý mladík
z Osoudova (dnes Bohusoudov, část Knínic
– pozn. red.) pro lékaře do Nové Říše svému nemocnému otci. Byla bouřka, lilo jako z konve, obloha byla jeden blesk. Cesta vedla lesem. Mladík se bál, ale starost
o nemocného otce mu nedovolovala, aby se
vrátil. Zrovna když měl vyjít na mýtinku,
prudce se zablesklo a on uviděl, že na cestě blízko něho stojí rakev. A z rakve vyčnívala lidská ruka. Chlapec se lekl a nohy
jako by mu zdřevěněly. Nemohl se hnout
z místa. Stojí, čeká, bojí se. Liják přestával.
A najednou se víko nadzvedlo a z rakve vylezl muž, který nebyl docela mrtvý, naložil rakev na trakař, který stál opodál a jehož si chlapec v rozčilení vůbec nevšiml.
Byl to truhlář z Nové Říše, který vezl rakev
do nedaleké vsi. Když začala bouřka, schoval se do rakve před deštěm. Nakonec se
tomu oba zasmáli, ale chlapec se přiznal, že
v něm byla opravdu malá dušička.
Magda Tománková * 22.7.1949 (od svého otce), Nová Říše, otištěno v Zemědělských novinách 18. dubna 1964 v příloze
Sluníčko

Větrání kostela
v Lidéřovicích
V lidéřovickém kostele sv. Linharta bude
první letošní větrání kostela a varhan v neděli 11. března v tradičním čase od 14:30
hod. V katolickém církevním kalendáři
bude tato neděle čtvrtou postní nedělí. Program svým námětem naváže na Větrání,
které proběhlo v minulém roce. Stejně jako vloni si účastníci připomenou myšlenky
postní doby prostřednictvím obrazů z původního gotického oltáře lidéřovického
kostela (z konce 15. století), světoznámým
Turínským plátnem a barokní skladbou
Membra Iesu nostri, kterou zkomponoval
Dietrich Buxtehude v roce 1680. Vloni byla na programu jen její část. Letos se můžeme těšit na poslech té zbývající. „Kostel
není vytápěn, neopomeňte se teple obléci,“
vzkazuje za pořadatele P. Gorazd.
Podle TZ

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
http://www.telcsko.cz/
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Mikroregionální střípky
Třeštice

17. 3. Hasičský ples, začátek 20 hod.
Hraje: JIP band

Hodice

3. 3. XVI. Obecní ples
Hraje: Genetic
10. 3. Dětský karneval
17. 3. Rockový ples
18. 3. Vynášení Morany, začátek 15 hod.
Pořádá: OS Hrad

Dyjice

17. 3. Písničkářka Jana Šteflíčková
Kulturní domek ve 20 hod.

Umíme si vážit práce
druhých?
Telčské územní pracoviště Finančního
úřadu pro Kraj Vysočina pracuje ve velice
skromných podmínkách na adrese Hradecká 6. Přestože na pracovišti pracují vždy
jen dvě pracovnice, snaží se v úředních
dnech, kterými jsou pondělí a středa, vycházet veřejnosti a daňovým poplatníkům
maximálně vstříc. V obdobích mimořádného zájmu o služby Finanční správy, tedy v měsíci lednu v souvislosti s termínem
daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a v měsíci březnu při podávání přiznání
k dani z příjmu, pracují v rozšířených provozních hodinách. Často zahajují úřední
den před stanovenými hodinami, nezřídka
mají otevřeno i po jejich uplynutí a polední pauzu čerpají formou střídání, aby zajistily nepřetržitou provozní dobu pracoviště.
Jejich vstřícnost je proto také často oceněna prostým poděkováním spokojených návštěvníků pracoviště.
Skutečnosti, které se odehrály dne 24. ledna tohoto roku v čase poledním, jsou proto velikým a neradostným překvapením.
Při odchodu jedné z pracovnic na pracovní přestávku jí starší muž s berlemi zastoupil cestu, svoji akci doprovodil šťavnatými nadávkami a vulgarismy a domáhal se
okamžitého řešení své problematiky. Je
pochopitelné, že na psychice a na pracovním výkonu takto napadené pracovnice situace zanechala své stopy. Takový případ
verbálního napadení pracoviště v Telči nepamatuje. V období měsíce března pracovníky Finanční správy čeká další etapa
zvýšené provozní intenzity v rozšířených
provozních hodinách. Nezbývá než doufat,
že se užívání nadávek a vulgarismů nestane normálem a že o podobných skutečnostech již neuslyšíme.
Josef Tomek, FÚ pro Kraj Vysočina

Hlasujte pro film,
který chcete vidět!
Díky projektu „Promítej i ty!“ vám můžeme zdarma promítnout jeden z dokumentů známého festivalu Jeden svět,
největší přehlídky dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Tentokrát vás zveme na projekci do klubu
Prostor v orlovně v sobotu 31. března
od 17:00 hodin. Po filmu následuje diskuse k tématu. A na jaký film se můžete
těšit? To tentokrát necháme na vás. Vybírejte z těchto titulů:
•Ada na radnici (Šp.) o cestě občanské
aktivistky, která pomáhá lidem v tíživé situaci, do čela barcelonské radnice;
•DilLejlá (Něm.), příběh nejmladší starostky v Turecku, která stanula před nelehkým úkolem oživit rodné město Cizre;
•Zeptejte se sexperta (USA, Ind.) o jednom z nejčtenějších sloupků v MumbaiMirror, který odpovídá na zvídavé, zoufalé
a někdy zcela bizarní dotazy ohledně sexu;
•Zemřít pro design (USA) o toxické výrobě elektroniky v rozvojovém světě, kterou se výrobci snaží tutlat;
•Ohrožená semínka (USA), za polárním
kruhem se farmáři a aktivisté snaží uchovat tisíce rostlinných semen z celého světa
před možnými globálními krizemi.
Podrobnější synopse k filmům najdete
na www.promitejity.cz. Dejte nám do 15.
března vědět, který film byste chtěli vidět.
Stačí poslat jeho název e-mailem na telc@
zeleniapirati.cz nebo hlasovat v anketě
u facebookové události (najdete ji pod názvem Dokumentární promítačka 2018 nebo použijte přiložený QR kód).
Těšíme se na viděnou na projekci,
Hanka Hajnová, Jiří Pykal a Petr Vařbuchta

Panský dvůr Telč
v březnu
17. 3.
UVOLNĚNÉ ZAKÁZÁNÍ
Komedie Pavla Čtverečka v podání DS Síto Jihlava. Začátek v 19 hodin.
Předprodej vstupenek na Informačním
centru Panského dvora
T:564 403 780, info@panskydvurtelc.cz
25. 3.
KARNEVAL PRO DĚTI
Od 15 do 17 hodin
Tanečky, soutěže, malování na obličej, dílničky pro děti. O zábavu se postarají moderátorka Alena a Fugas z divadla Pinder.
Více informací na www.panskydvurtelc.cz
nebo www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
Pro TL připravila Hana Plachá
TL 3/2018
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Nevěrná až za HROB
„Nejdříve až za dva týdny?“ rozkašlala
jsem se. „Che cavolo!“ Místo slušného italského „do zelí nebo do háje“ jsem ve skutečnosti použila českou jadrnou nadávku
s R. Ale krindypindy to fakt nebylo. Leccos
si sama doma vykurýruju a vydržím víc než
sibiřský bagrista. Kašel jsem však svými
amatérskými pokusy neošálila. Obvodní
lékař měl volný termín nejdříve za čtrnáct
dní. Občas máte chuť něco nefunkčního
v životě změnit. Z fleku. Děti nemůžete
a ani nechcete, manžela někdy chcete, ale
nemůžete, ale doktora, toho můžete natotata. Můj italský obvoďák Hrob (pozn. red.:
příjmení lékaře je Tomba. Česky Hrob.) je
solidní lékař - jenže objednat se k němu

znamená čekat dva týdny. Mezitím vás přejdou jakékoli nemoce či případné umírání.
Naštěstí mi má známá doporučila jiného.
Pěšky dvě minuty od baráku, a objednací termín tentýž den. S takovým lékařem
bude radost být nemocná! A tak jsem se
stala nevěrnou mému Hrobu. Výměna lékaře byla jako výměna fuseklí, okamžitá s následným zběsilým sledem událostí,
tedy na místní poměry - v devět ráno volám a v pět odpoledne už můžu přijít! Cítila jsem se opravdu mizerně, krk, kašel, teplota, stav se spíše horšil. Mám stále vzhled
vyblitého zelí, v nemoci dvojnásobného,
tak jsem si plácla na obličej jakýsi mejkap,
ať se mě ten můj nový nelekne. V čekárně
již seděli přihluchlí, přisleplí starší pacienti, jedna paní navíc umrlecky sípala. I přes
jejich zdravotní handicap se všichni pacienti družně bavili. Jen já, zmalovaná mladá
padesátiletá čamrda, jsem do jejich hovorů zcela nevhodně vpadala svými záchvaty
kašle. Pokaždé přestali mluvit a nechali mě
dokašlat a dochcípnout. Byla jsem na konci
sil. Levný mejkap měl nějaký úděsný třpytivý efekt, takže kromě hnědých krůpějí
potu jsem ronila i lesklé třpytky, které mi
brázdily celý obličej. Jak nějaká laciná lehká ženština (ovšem ta by si tak blbý mejkap
určitě nekoupila). Lékařovo zvolání „Kučíková“ bylo vysloveno přesně. Asi k němu
chodí hodně Rusek... V ordinaci visely decentní obrazy nahých žen. „Boon džooostr. 14

orno,“ pozdravila jsem zdvořile. Milovník
umění se zhoupl na židli s laxním „Ciao,
co ti je?“ Zakašlala jsem. Průšvih. Vykašlala jsem se v té čekárně z podoby, a teď
ze mě nikdo nedostal ani kaš kaš. Vtom zaťukala na dveře sekretářka se slovy, že se
v čekárně dusí pacientka. Lékaři tu nemají
žádné sestřičky, ale milé a krásné sekretářky, pouze pro telefonické objednávky a papírování. Na odběr krve (za 50 až 100 euro)
vystojíte frontu dvě hodiny dole v centrální laboratoři. Injekci proti bolesti si aplikujete doma sami, po vyzvednutí v lékárně.
Kdepak naše zlaté sestřičky... Do ordinace
vpadla sípající pacientka, které dal pokašlávající lékař vypít ihned cosi proti dušnosti. Dva loky léku okamžitě zabraly a už
„normální“ paní s díky vycouvala ven.
Doktor jen poznamenal: „Hysterka. Chodí
mi sem pořád. Pomohla jí jen obyčejná voda, ne lék. Je to hypochondr!“ A rozkašlal
se, výrazně silněji než já v čekárně. Jenže
i já se teď cítila jako hypochondr. Zalekla
jsem se. „Jdu si jen pro předpis na léky pro
štítnou žlázu, došly mi,“ špitla jsem a štípala se do boku, abych, probůh, nezakašlala. „Na to nemusíš chodit ke mně, stačí říci
sekretářce,“ řekl lékař spokojený s tím, že
jsem ho neotravovala s nějakou zdravotní
ptákovinou. Vydržela jsem nekašlat až domů. Večer jsem sjela do města na pohotovost, kde mi diagnostikovali zánět průdušek a předepsali antibiotika. Sfoukla jsem
pro ně pár kilometrů do dalšího města.
V italské nemocnici totiž lékárnu nenajdete. Je jich jinak dost, v každé menší obci,
ale pokud potřebujete urgentně léky hned
večer, na pohotovosti - tzv. „guardia medica“ - vám je nedají, a vy bloudíte zmateně
městem a obcemi a hledáte nějakou lékárnu s noční službou. Zlatý můj doktor Hrob.
Před ním bych bez ostychu kašlala... až
za hrob! Svou draze odpykanou nevěrnost
původnímu lékaři jsem tak nějak flikovala hodně měsíců. Podle zdravotní karty mého obvoďáka mi během té doby vůbec nic
nebylo. Jen se mé návštěvy „guardia medica“ v případě zdravotní nouze zvýšily. Stejně se zvýšil i obrat zdejšího lékárníka. Bez
předpisu vám prodá i antibiotika (za dvacet i více euro, ale s předpisem za tři čtyři). Má hláška „Nemůžu k lékaři, protože
jsem nemocná,“ zdomácněla. Ano, můj nový obvoďák byl sice velmi lidský a ochotný, ale jen k těm těžce nemocným a umírajícím. Průdušky, žlučníky či bolesti zad
- to byly jen hypochondrické blbosti. Naštěstí jako Ital neznal oblíbený český filmový výrok o Pelhřimově a krematoriu, určitě
by jej často používal. A já - já se nakonec
s velkou omluvou pokorně vrátila k mé-

mu milému Hrobovi. Jsem zase jeho věrnou pacientkou... tentokrát až za hrob. Ale
mám nápad, jak vyzrát na ty předlouhé termíny. Zkusím se k němu jen tak jasnozřivě objednat v době, kdy budu kypět zdravím - a doufat, že mě do těch čtrnácti dnů
přepadne nějaký tyfus, pohlavní slabost či
neštovice. Přece tam nepolezu s nějakým
trapným kašlem!
Marta Kučíková
Marta Kučíková maturovala v roce
1983 na telčském gymnáziu jako Marta Němcová. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a pracovala
v bankovnictví. Před několika roky přesídlila s českým manželem a třemi dětmi
do severní Itálie. Pokud jí to čas dovolí,
píše vlídné a humorné blogy jak z prostředí jejího nového domova, tak občas
„zabloudí“ i do rodné Telče. Server iDnes ji vloni vyhodnotil jako jeho nejúspěšnější blogerku roku 2016 a celého
předchozího desetiletí. Na podzim 2017
jí nakladatelství Mladá fronta vydalo
knihu blogů pod názvem Italské jednohubky. Kniha měla křest jak v Praze, tak
také v Telči a je velmi úspěšná, do měsíce byla zcela rozebrána a musela se
dotisknout. Otiskli jsme její letošní únorový blog na téma, které je aktuální jak
v Itálii, tak v Česku. Pro TL napsala autorka jeho zkrácenou verzi. Tu původní
najdete, stejně jako všechny její blogy,
na https://kucikova.blog.idnes.cz

Velikonoční jarmark
Sdílení. S jo-jem
Obecně prospěšná společnost Sdílení pořádá ve spolupráci se Zámkem Telč a Městem Telč další ročník tradičního Velikonočního jarmarku na telčském zámku.
Uskuteční se na Bílou sobotu 31. března od 10 do 16 hodin. Dobročinná akce
se pravidelně koná na podporu mobilního hospice Sdílení. Během jarmarku bude možné zakoupit dobročinné jo-jo a zkusit napodobit profesionální jo-jaře, kteří
zde budou vystupovat. Jarmark nabídne
stánky nejen s velikonočním zbožím, ale
i s občerstvením, tvořivé dílny pro děti
a výstavu dravců a sov. Ve 14 hodin vystoupí v Zámecké konírně folklorní soubor
Krahuláček. V zámku bude otevřena trasa
A a expozice Pyšná princezna. Návštěvníci
se mohou po celý den informovat o zdravotních a sociálních službách nabízených
Sdílením či přispět na jejich provoz. TZ
TL 3/2018

Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Robins: Bílá těla; Koch: Blízko obzoru;
Bannalec: Bretaňský příliv; Rickstad: Číhání; Taylor: Doktore, vy jste se zamiloval!; Ciprová: Guta Habsburská; Lunde:
Historie včel; Sten: Hluboký hrob. Dítě
útesů; Cimický: Kamarádi; Hlavatá: Nevinné lži; Colgan: Pojízdný krámek snů;
Rydahl: Poustevník; Clarke: Tak pravil
hlemýžď; Läckberg: Vlastní spravedlnost; Trasi: Všechny barvy nebe; Koubková: Zabitý před klášterem; Bomann:
Zahrada v měsíčním svitu

Naučná

Borck: Háčkujeme pro miminka; Klímová: Proč (a jak) psychosomatika funguje?; Příběhy hrdinů 20. století: paměť
národa; Górecki: Přípitek předkům;
Moulis: Zapomeňte, že jste byli lidmi

Dětská

Adamec: Berta a Ufo; Lamková: Inspektor Fousek na stopě; Costamagna: Já rostu, hraju si a poznávám barvy; Barrows:
Kája + Oliva a duch, který musel zmizet; Válková: Královna Marie Terezie;
Landsman: Lapuťák a kapitán Adorabl;
Mizielinska: Mapy; Gier: První stříbrná
kniha snů; Hawkins: Příběhy se šťastným koncem. Vyplašený jezevec; Beatty: Serafina a čarodějná hůl; Hay: Stella
a noční skřítkové; Večerníčkův pohádkový špalíček; Bula: Zubr si hledá hnízdo
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
Městská knihovna zve
na cestovatelskou přednášku
Vojtěcha Trčky

NEJEN SVATEBNÍ CESTA
JIŽNÍ AMERIKOU
Ve čtvrtek 22. března
v 17:30 v obřadní síni radnice

Z nabídky
Informačního centra
radnice
Pavel Juřík – Dominia pánů z Hradce,
Slavatů a Czerninů ● Otokar Maška –
Obrázky měšťanského života na přelomu 19. a 20. století ● Libor Sváček – Česká republika - UNESCO ● Velký výběr
pohlednic Telče a regionu
Pro TL připravuje Jana Nováková
TL 3/2018

Novinky Knihovny UC
Miloš Drdácký ad.: Proměny telčských domů; Elena Marečková: Úvod do lékařské
terminologie: základy latiny; Miroslava
Bartoňová: Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy; Růžena Blažková: Didaktika matematiky se
zaměřením na specifické poruchy učení;
Robert Jones: Rytíři: jejich svět a doba;
Kateřina Piorecká: Praha avantgardní: literární průvodce metropolí v letech 19181938; Pavel Šmejkal: Anthropoid; Jozef
Banáš - Irena Fuchsová: Slovensko-české
hovory; Miloš Forman: Co já vím?; Hans
Kaufmann: Van Goghovo ucho; Pavel Kosatík: Jan Masaryk - pravdivý příběh
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Jaroslav Krepčík.
Autor reliéfu
na pomníku padlých
Akademický sochař, malíř a grafik Jaroslav
Krepčík se narodil 26. března 1880 v Telči.
V letech 1890 až 1894 studoval na zdejší reálce. Poté vystudoval Odbornou sochařskou
a kamenickou školu v Hořicích a Akademii
výtvarných umění u prof. J. V. Myslbeka. Podílel se na tvorbě sochy sv. Václava pro Václavské náměstí. Sám v Praze vytvořil sochu
sv. Jiří pro kostel sv. Mikuláše, sochy na budově pojišťovny Continentale, pamětní desku

Knihovna UC bude od 12.
do 16. března uzavřena.
Univerzitní centrum informuje

Vysokoškoláci
se radili v Telči
Od 16. do 18. února proběhlo v telčském
Univerzitním centru Masarykovy univerzity
výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol. Zástupci všech českých
vysokých škol z řad vlastních studentů zde
řešili aktuální otázky vysokého školství, ale
také spolupráci se zahraničními školami vč.
možnosti studijních pobytů v cizině.
Jaroslav Makovec, ředitel UC

Březen – Měsíc čtenářů
Městská knihovna Telč se zapojuje do celostátní kampaně na podporu čtení a čtenářství, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků České republiky, těmito akcemi:
• pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
• vyhlášení nejlepšího čtenáře dětského
oddělení
• cestovatelská přednáška Vojtěcha Trčky - Jižní Amerika - 22. března v 17:30
v obřadní síni radnice
• jarní tvořivá dílna pro dospělé - 26. března v 17.30 v knihovně
• velikonoční dílna pro děti - 27. března
od 13 do 16 hodin v knihovně
• záložky do knížky - vyrábění pro dětské
čtenáře
Bližší informace k jednotlivým akcím jsou
na www.mktelc.cz nebo v knihovně.
Lenka Zamazalová, Andrea Fajtová

nad schodištěm muzea v Památníku osvobození a pro Bánskou Bystrici sochy v Národní bance. Pro rodné město vytvořil v roce
1938 bronzový reliéf s legionářským motivem na pomník padlým občanům města
v I. světové válce na náměstí Hrdinů. Byl
také autorem reliéfu na náhrobku svých rodičů na hřbitově u sv. Anny, který se bohužel
nedochoval. Zemřel 6. března 1959 v Praze.
Zásluhou historika umění Jana Buchty připomněla v loňském roce jeho dílo velkou výstavou Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a 80. výročí odhalení pomníku obětí
I. světové války s jeho reliéfem v Telči si Jaroslava Krepčíka připomene i rodné město
výstavou jeho prací v Městské galerii.
22. 3. - 28. 5.
Galerie Hasičský dům
Jaroslav Krepčík 1880 - 1959
Město Telč, Městská galerie Hasičský dům
a Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč,
zvou na výstavu sochaře, malíře, grafika
a restaurátora telčského rodáka Jaroslava
Krepčíka u příležitosti 100. výročí vzniku
Československa. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 22. března v 16.00 hodin
s hudebním vystoupením studentů ZUŠ
Telč. Úvodní slovo pronese dr. Jan Buchta z Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
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Počtvrté v Telči

Jaká jména dostaly

Moderní trendy v ochraně přírody
a biodiverzity

Kluci vyhráli

Na konci ledna (25. – 26. 1.) hostila Telč již tradiční pracovní seminář zaměřený na prezentaci moderních trendů v současné ochraně přírody a poznatků ve výzkumu přírodní rozmanitosti nejen našeho regionu. Na jedenáctém ročníku se sešlo okolo
70 účastníků z pracovišť ochrany přírody z různých koutů České republiky, ale také přírodovědeckých fakult pražské Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity a Botanického ústavu Akademie
věd v Třeboni. Skvělé zázemí nám již tradičně poskytl objekt výukového střediska Stavební fakulty ČVUT na náměstí. Největším
lákadlem programu byla bezesporu přednáška o výzkumech zaniklých jezer doby ledové a poledové na Třeboňsku, kterou přednesl jeden z členů výzkumného týmu Mgr. Jindřich Prach z Karlovy univerzity. Další přednášky se věnovaly především výzkumu
a ochraně rostlin, ptáků, hmyzu, obojživelníků a hub s důrazem
na jejich aktivní ochranu v terénu. Velký zájem vzbudily také ryze
praktické prezentace, které upozorňovaly na nejrůznější aktuální
problémy v oboru, jako je ochrana vydry říční ve vztahu k automobilovému provozu, zavážení přírodně cenných lokalit odpadem
vzniklým při přestavbě dálnice D1, obnova mokřadů, péče o zeleň ve městech aj. Výborná byla prezentace o pastvě přírodovědně
cenných lokalit v hlavním městě Praha, která velmi vtipně shrnula
problémy s moderní ochranou přírody v těsném sousedství zástavby velkých měst. Na závěr musíme za pořadatele už jen vyslovit
přání, aby naši snahu přinést moderní poznatky do regionu daleko od hlavních center ocenili i místní úředníci v ochraně přírody
a v příštích letech se semináře zúčastnili v hojnějším počtu. Například přednáška o výzkumu zaniklých jezer je tak mohla upozornit
na trestuhodné promarnění jedinečné šance na poznání dávné historie našeho města, která se laické a odborné veřejnosti naskytla
při rekonstrukci a odbahnění Štěpnického rybníka.
Pro TL připravila Ester Ekrtová

V uplynulém roce se telčským maminkám narodilo 56 dětí. Oproti celostátním statistikám u nás zvítězili chlapci. Narodilo se jich 31, děvčat
o šest méně. Jen jediné jméno dostali tři, resp. čtyři nositelé. To proto,
že vedle tří Adamů máme také jednoho Adama Jaromíra. Jaká jména pro novorozence jejich blízcí vloni volili, ukazuje následující přehled. Dvakrát dostala děvčata jméno Marie, Rozarie a Sára. Jen jedna
pak je mezi nimi Agáta, Alžběta, Amálie, Anna Marie, Bára, Daniela, Ela, Elena, Eliška, Gabriela, Johana, Karla, Karolína, Lucie, Nelly,
Nikola, Patricie, Petra, Simona a Sára. Mezi chlapci se vloni těšil největší oblibě již zmíněný Adam, resp. Adam Jaromír. Vedle nich máme
také dva Martiny, Matěje a Tomáše. Ostatní chlapecká jména mají jen
po jednom nositeli. Daniel, Jaromír, Jiří, Jonáš, Jáchym, Jáchym Antonín, Kryštof, Marek, Matouš, Matyáš, Matěj, Max, Michael, Oldřich,
Radim, Roman, Samuel, Šimon, Štěpán, Vincent, Vít a Zbyšek.
Pro TL připravila Eva Líbalová z odboru vnitřních věcí MěÚ

Domov pro seniory Telč
Špitální 46, Telč – Staré Město
hledá na výpomoc brigádníky na úklid a do prádelny.
Vhodné pro studenty, aktivní seniory a pracující.
Bližší informace podá:
Zdeňka Navrátilová, M: 775 439 320
Marika Krejčí, M: 608 980 592

Nabídka kompostérů pro občany
Město Telč se aktivně zapojilo do úspěšného projektu Mikroregionu Telčsko, jehož cílem je podpořit třídění kompostovatelné složky odpadu z odpadu komunálního u jednotlivých domácností. Konkrétně jde o pořízení domácích kompostérů pro
občany, kteří o toto zařízení projeví zájem. Pomocí kompostérů
lze vhodně přeměnit odpad z domácnosti, tzv. bioodpad (zbytky z kuchyně, posekanou trávu, listí ze stromů, ořezané větve,
sáčky od čaje apod.) na domácí hnojivo. Od 19. března budou
mít občané Telče možnost si vyzvednout kvalitní kompostéry
o velikosti 900l. Cena za jeden kompostér je stanovena ve výši
750 Kč, což představuje cca 20% pořizovací ceny. Kompostérů je omezený počet (200 ks). Kompostéry budou k vyzvednutí od 19. března vždy v pondělí od 14:00 do 16:00 hod. v areálu Služeb Telč v Radkovské ulici. Pro rychlejší administraci při
vyzvednutí doporučujeme zaslat na e-mail odpady@telc.eu tyto kontaktní údaje:
celé jméno, datum narození, trvalé bydliště (ulice, číslo popisné,
PSČ), kontakt (tel., e-mail), číslo popisné domu v Telči, v jehož
zahradě bude kompostér umístěn. V případě, že nejde o zahradu
spojenou s rodinným domem, je nutné zaslat parcelní číslo pozemku. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na kontaktní osobu:
Bc. Lukáš Nosek, tel.: 567 112 429, e-mail: lukas.nosek@telc.eu
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP
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Jarní telčský bazárek
dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti

10. března od 9:00 do 12:00
v konferenčním sále hotelu Antoň v Telči

Telčské výčepní uspělo
Na šestém místě mezi šedesáti vzorky výčepních piv z celé republiky skončilo na degustační soutěži v Českých Budějovicích Telčské výčepní pivo z Pivovaru Trojan. Blahopřejeme!
TL 3/2018

Sport
Hokejové mládí

D. Putz pomohl
Vysočině k vítězství
Na VIII. zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou letos na přelomu ledna a února hostil Pardubický kraj, skvěle uspěli mladí hokejisté
Kraje Vysočina. Náročný turnaj vyhráli, když
v dramatickém finále porazili v prodloužení
vrstevníky z Moravskoslezského kraje 5 : 4.
Výrazný podíl na tomto úspěchu měl David
Putz, žák osmé třídy ZŠ Masarykova. V rozhodujícím utkání vstřelil důležitou vyrovnávací branku Vysočiny na 3 : 3 a na další tři
branky nahrál. Zaslouženě byl v tomto utkání vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Celkově na turnaji zatížil konta soupeřů třemi brankami a pěti asistencemi. Nadějný hokejista
trénuje v telčském HTC Jaromíra Pytlíka.
„David je také vzorný žák, který vedle hokeje
velmi svědomitě plní školní povinnosti a má
velmi dobré výsledky ve výuce,“ pochválil
Davida ředitel školy Karel Navrátil.
/z/

Hokej

Hrálo se v jihočeské Krajské lize
Telč – Soběslav 8 : 4
Telč – Jindřichův Hradec 7: 6 SN
Veselí nad Lužnicí – Telč 3 : 2
Telč – Milevsko 3 : 6
Krajská liga Jihočeského kraje
3. března Telč – Hluboká nad Vltavou

Florbal

florbalové turnaje ve Sportovní hale ZŠ Hradecká
Neděle 18. března 9,00 - 13,00 hod.
26. a 27. kolo Ligy Vysočiny mladších žáků
za účasti 10 mužstev: Lvíčata a Tygříci Florbal Telč, SK Přibyslav, Spartak Pelhřimov
(2), Snipers Třebíč (2), Jaroměřice n. R., SK
JeMoBu, Hippos Žďár n.S.
Sobota 24. března 9,00 - 16,30 hod.
Liga Vysočiny mužů - účast mužstev TJ
Spartak Třebíč, Hippos Žďár n.S.
9,00 hod. - Florbal Telč - FBC Salamandra
Apoly
13,30 hod. - SK Přibyslav - Florbal Telč jn

Tým Florbalu Telč bojuje v současné sezóně. Zleva stojí F. Tomáš, J. Truhlář, R. Koranda, V. Novák, J. Kamaryt, T. Dunička, M. Svoboda, L. Slatinský, J. Pavlíček, J. Bártů,
J. Švarc, J. Havlík. Sedí zleva: L. Trkola, Z. Kubát, V. Novák, J. Bína, J. Novák, F. Novák,
Foto: Monika Smejkalová
J. Zachoval, V. Husták, J. Adam.

Dakar telčským pohledem
Psát o největším a v současné době nejsledovanějším automobilovém závodě světa Rallye Dakar v měsíčníku malého města se může
zdát stejně pošetilé, jako kdyby New York Times psaly o odbahnění Štěpnického rybníka.
Když se ho ale poněkolikáté aktivně zúčastní
jeho občané, je to jinak. Kolik měst v Česku
mělo na jeho trati své „lidi“? Telč tentokrát
dva. Mechaniky Jana Doležala a Petra Nováka v týmu Martina Prokopa v kategorii automobilů. Zde je jejich bezprostřední pohled
po skončení závodu.
Letos se hodně připomínalo, že se jede 40.
ročník závodu. Kolikátý to byl váš?
J. D. Můj třetí.
P. N. Druhý.
Také se často konstatovalo, že byl v historii
závodu nejnáročnější.
J. D. To nemohu potvrdit, Dakarů zase nemám tolik. (Smích) Již na počátku, v peruánských pouštích, hodně posádek odstoupilo. I my jsme si říkali, ať jsme již v Bolívii
a Argentině. Ale ono to tam bylo stejné. Pořadatelé letos při výběru trati hodně přitvrdili. Takže ta hodnocení o náročnosti letošního
závodu jsou určitě blízká pravdě.
P. N. Pro mě určitě náročnější než Dakar

2017. Z mého pohledu mechanika méně
spánku, některé noci i bez něj, dlouhé noci
plné práce na autě, velké změny počasí, náročné podmínky v pouštních bivacích.
Který zážitek vám z toho letošního utkvi
v paměti?
J. D. Každý Dakar je velký zážitek a každý
je něčím výjimečný. Letos jsme si vyzkoušeli několik podnebí. V Peru jsme stáli u oceánu, o kousek dál v písečné bouři v poušti.
Na přejezdu Peru - Bolívie nadmořská výška
4600 m n.m., 0°C a zasněžené silnice. V Bolívii vydatné deště a v Argentině 40°C teplo.
V Córdobě nás čekal ten nejpříjemnější zážitek na cílové rampě. Rekordní sedmé místo.
P. N. Dobrý výsledek, který jsme udělali v obrovské konkurenci. Ale všechny zážitky a zkušenosti z Dakaru mi utkví v paměti
na celý život.
Co vás čeká po Dakaru?
Oba: Pár dní volna a potom repase závoďáku, který dostal hodně zabrat. V druhé polovině února pojede šéf závod v Rusku na sněhu.
Během roku nás čeká několik vytrvalostních
závodů, které jsou vlastně pro Martina Prokopa přípravou na příští Dakar. A snad nějaký
závod mistrovství světa WRC.
/z/

Extrémní běh

V sobotu 10. února se skupina běžců z Orel Team Telč ve složení Zdeněk, David a Jiří Kovářové a Jan Ondráček zúčastnila extrémního závodu Winter Gladiator Race v Josefově. Trať
dlouhou přes 6 km s 27 obtížnými překážkami
zdolali za 1 hodinu 27 minut. To stačilo pouze
na 5. místo z 16 týmů. Pokud se chcete podívat,
jak vypadá extrémní běh, navštivte orelskou
fotogalerii na www.zonerama.cz/oreltelc dk
TL 3/2018

DAKAR V DEPU. Jan Doležal v podřepu a Petr Novák u zadního kola speciálu Martina
Prokopa.
Foto: Archiv jd
str. 17

Nela Š. a rokenrol. Seznamte se
Dnešní sedmdesátníci a sedmdesátnice mají rokenrol spojený s dobou svého mládí jako něco více než nepatřičného. Ještě dnes
se jim vybaví hřímání soudruha ředitele
na školním dvoře, ve kterém hrozil všemi
možnými postihy těm, kdo by neodolali a své
pohybové nadání vyzkoušeli i tímto tancem
amerických imperialistů. Dvojka z chování
za takový pokus byla ve výčtu jeho hrozeb
tím nejmenším trestem... Uběhlo půl století
a všechno je jinak. Akrobatický rokenrol je
náročným a uznávaným sportem, který míří na olympijské hry. Telč v něm nepřímo

lo asi 6 let, tehdy tam vystupovali a mně se
moc líbili). Nakonec jsem se rozhodla pro
rokenrol. Takže rozhodnutí bylo moje, rodiče mě nechali vybrat si sama.
Závodíš za Elvis klub Jihlava. Jak to máš
s tréninkem?
Do loňského roku jsem měla trénink dvakrát
týdně. Letos už třikrát. Každý trénink trvá hodinu a půl. Do Jihlavy mě vozí mamka, protože taťka jezdí v týdnu po montážích. V sezóně závodů je to pak skoro každý víkend
nějaký závod, přes zimu zase hodně vystupujeme na různých akcích, takže neznám nudu.

reprezentuje žákyně 6. třídy Základní školy
v Hradecké ulici Nela Šedová. Členka jihlavského rokenrolového klubu Elvis si v novém sportovním odvětví vede skvěle. S partnerem Danielem Menšíkem zvítězili vloni
v žákovské kategorii na mistrovství republiky a v párové formaci Czech Machine obsadili 7. místo na mistrovství světa v Německu.
V Telči mohli Nelu a její kolegy naposledy
obdivovat účastníci Plesu města na konci
ledna. Čtenářům TL představujeme Nelu
Šedovou následujícím rozhovorem.
Akrobatický rokenrol byla tvá volba, nebo v ní hráli roli rodiče?
Od svých čtyř let jsem chodila v Telči na gymnastiku vedenou paní Drdáckou,
na kterou do dneška moc ráda vzpomínám.
Pak jsem se ale chtěla posunout dál a zkusit něco nového, to mi bylo 8 let. Proto
jsme se jeli s rodiči podívat do Jihlavy nejdřív na trénink sportovní gymnastiky a také
na trénink rokenrolu Elvis (ten jsem poprvé
viděla v Telči ve sportovní hale, když mi by-

Partnera sis vybrala sama, nebo je to rozhodnutí trenérů?
O tom rozhodli trenéři. Já jsem tehdy žádné
tanečníky z Elvisu neznala, takže jsem si nemohla vybírat. Nejdřív, asi dva týdny, jsem
trénovala s jiným klukem, ale pak trenéři
zkusili změnu a dali mi Daniela Menšíka,
který v té době měl jinou taneční partnerku.
S Danem jsme si „sedli“ a tancujeme spolu
dodnes a já jsem za to moc ráda.
Letos budete již závodit v kategorii juniorů. Je ten přechod hodně náročný?
Co se týče taneční sestavy, tam to náročné není. Sestava zůstává skoro stejná, jen
se do ní přidají povinné akrobatické prvky.
Spíš bude náročnější poprat se s konkurencí,
budeme v kategorii juniorů nováčci, tak nevím, jak se zapíšeme.
K rokenrolu také patří atraktivní dresy.
Kdo ti je zhotovuje?
První dva dresy jsem „podědila“ po starších
tanečnicích z klubu. Ten dres, ve kterém závodím nyní, je můj první nový dres, který
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mně a Danovi šila jedna paní švadlena z Jihlavy. Kostým jsme si s Danem a s pomocí
trenérů navrhli sami.
Máš čas na jiné záliby, sporty, jaké?
V Telči navštěvuji na ZUŠ hodiny klavíru
a zpěvu a letos jsem začala chodit na judo,
které mě také moc baví. Odmala jsme s bratrem vedení ke sportu, takže s rodiči lyžujeme, jezdíme na kole, raftujeme a jezdíme
na výlety.
Oblíbený předmět ve škole?
Určitě tělocvik, zpěv a výtvarná výchova.
Letos poprvé máme dějepis a přírodopis, tyto předměty mě taky zajímají.
Co Nela a kuchyně?
Mamce občas v kuchyni pomáhám, hlavně
při pečení buchet nebo při přípravě těstovinových salátů, které mi moc chutnají. Zvládnu uvařit špagety nebo udělat palačinky.
Kam ses s rokenrolem již podívala?
Byla jsem na závodech v ruském Soči,
v Belgii, Německu, Maďarsku, Polsku,
na Slovensku a vloni na podzim ve francouzském Lyonu.
Za tvými sportovními úspěchy je jen tvůj
talent a tréninková píle?
Kdepak. Stojí za nimi také trenéři Vilda
a Majka Prokopovi a samozřejmě moji rodiče. Všem, kdo mi nějak pomáhají, moc
děkuji.
Dovolíš mi, abych se na tebe zeptal také
maminky?
Určitě. ☺
Jaké to je mít doma reprezentantku
v rokenrolu?
Rokenrol je jako každý jiný sport náročný
především časově, když ho chce člověk dělat na 100%. Máme nevýhodu v tom, že to
do Jihlavy máme přeci jen dál, takže spoustu času strávíme v autě. Do toho o víkendech závody a nervy při tom, když Nelča
s Danem jdou na parket. Ale stojí to všechno za to. Odměnou je pak vidět spokojenost
obou dvou, když stojí na stupních vítězů.
Nelča je ale hodně skromná. Když ji někdo před ostatními pochválí nebo vyzdvihne díky rokenrolu, necítí se dobře, nemá to
ráda. Jinak je ale jako každá jiná dospívající dívka. Má své ztřeštěné pubertální nápady, s bratrem Adamem se neustále navzájem
provokuje, chodí ven s kamarádkami, doma
občas neposlouchá...
Hodně zvědavě, nemusíte mi odpovědět.
Také tančíte rokenrol?
Tak to tedy ani náhodou:-). Sport mám ráda od malička, to ano, ale závodně jsem nikdy žádný nedělala. Tanec miluji, ale musím
přiznat, že dodnes jsem nebyla schopná naučit se od Nelči základní rokenrolový krok.
A myslím, že už to asi ani nedoženu. Nele
a Ivetě Šedovým poděkoval za odpovědi. /z/
TL 3/2018

Zima zatím „číhá“

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 1. do 18. 2. 2018.

Leden v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak: 		
Srážky: 			
Max. teplota: 		
			
Min. teplota: 		
			
Max. rychlost větru:

1,4°C
1017,4 hPa
35,6 mm
10,9°C, 29. 1.
v 14:39
-6,8°C, 22. 1.
v 6:09
33,6 km/h, 3. 1.

Počasí v Telči

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

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.
• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik
na osobní automobil. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel.: 607 185 517.
• Praktický lékař pro dospělé – nabídka vlídné a profesionální péče (ordinace v Centropenu).
Přijímáme nové pacienty. Více info na www.doktor-dacice.cz nebo tel.: 608 029 363
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Za jazykovou a obsahovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Kulturní kalendář
Akce

17. 3. 10.00 zámek a Univerzitní centrum
Zpěváček – krajské kolo pěvecké soutěže
24. 3. 9.00 - 14.00
Den otevřených dveří na Meteorologické
stanici Kostelní Myslová
Zahájení jednotlivých exkurzí vždy 5 minut
po celé hodině, poslední ve 13.05 hodin.
24. 3. 13.30
náměstí
Vítání svátků jara
Město Telč ve spolupráci s DDM zvou
na zahájení jarní sezony s místními horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kvítek
a Podjavořičan, tradiční předvádění řemesel
a tvořivé dílny pro děti s Domem dětí
31. 3. 10.00 – 16.00
nádvoří zámku
Velikonoční jarmark Sdílení
Více na str. 14

Koncerty

8. 3.
19.00 sál NPÚ (Lannerův dům)
Ensemble Serpens cantat
Vokálně-instrumentální soubor specializující se na barokní hudbu italských a německých mistrů i autorů ovlivněných italskou
a německou barokní hudební manýrou. Mezi stěžejní repertoár souboru patří skladby
Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho,
Dietricha Buxtehudeho, Georga Friedricha
Händla...
16. 3. 17.00
DPS
Čaj o páté
Pořádá akordeonové oddělení ZUŠ Telč
a ZUŠ Třešť
20. 3. 19.00 sál NPÚ (Lannerův dům)
Smyčcové kvarteto Apollon
1. 4.
19.00
aula Hotelu U Hraběnky
Velikonoční koncert Swing Trio Telč
a hosté Eva Pavlíková, Tomáš Drdácký

Přednášky

19. 3. 16.00
radnice
Hrad Landštejn a jeho majitelé ve 13. až
20. století
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku Mgr. Elišky Niederové, kastelánky hradu Landštejn
21. 3. 18.00
Univerzitní centrum
Moderní architektura v době první republiky
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Přednáší Mgr. Jiří Neubert
V rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás
22. 3. 17.30
radnice
Nejen svatební cesta Jižní Amerikou
Městská knihovna zve na cestovatelskou
přednášku Vojtěcha Trčky.

Výstavy

Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit
z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Výstava přiblíží zajímavosti z příprav filmu a z natáčení. Otevřeno v březnu čtvrtek - neděle 10:00 - 12:00 a 13:00
- 15:00 hod.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Březnové téma: Poprvé
6. 3.
S Jakubem Cahou v posilce
Vicemistr ČR v kulturistice za rok 2017 Jakub Caha nás zve do své posilovny. Popovídá o zdravém životním stylu a ukáže některé posilovací cviky.
15. 3. 14.00
Riskuj
Pohled na preventivní témata zábavnou formou. Soutěžící budou odpovídat na otázky
týkající se alkoholové a drogové závislosti, bezpečného sexu, finanční gramotnosti
a mnohých dalších.

5. 3. – 5. 4.
vstupní síň radnice
Příběhy zmizelých stromů
Fotografie Jarmily Včelové
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 5. 3.
v 16.00 hod.

28. 3. 14.00 - 18.00
Velikonoční tvoření
Výtvarná místnost na klubu se promění
v keramickou dílnu.

22. 3. – 28. 5.
Galerie Hasičský dům
Jaroslav Krepčík 1880 - 1959
Výstava sochaře, malíře, grafika a restaurátora telčského rodáka Jaroslava Krepčíka u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 22. března v 16.00 hodin s hudebním vystoupením studentů ZUŠ Telč.
Více str. 15

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 každé úterý od 9 do 12 hod.

18. – 20. 3. Klub důchodců na poliklinice
Výstava velikonočních perníčků.
Od 9 do 16 hod.
23. – 25. 3.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena:
v pátek 14.00 - 17.00 hod.
v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.
Výstava je prodejní.

Panský dvůr

Divadla 2017 - 2018 v Panském dvoře
17. 3. 19.00
Uvolněné zakázání
Komedie / autor: Pavel Čtvereček / DS Síto Jihlava
4. 3. – 30. 4.
Jednotlivosti
Obrazy Bernadety Klabníkové
Vernisáž výstavy v neděli 4. 3. v 16 hod.
25. 3. 15.00 - 17.00
Karneval pro děti
O zábavu se postarají Alena a Fugas z divadla Pinder.

Krteček

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondělí 9.00 hod. ● Kroužek ručních prací - úterý 14.00 hod. ● Biblický kroužek - první
středa v měsíci 14.00 hod. ● Trénink paměti - další středy v měsíci 14.00 hod. ● Rekondiční cvičení - čtvrtek 9.00 hod. ● Pěvecko-dramatický kroužek - čtvrtek 14.00
hod. ● Turistický kroužek - pátek ● Více
informací v klubu

Chovatelé

11. 3. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

29. března Zahájení turistické
sezóny na zámku

BEZOBAV do Dyjice
V sobotu 17. března uspořádá v Dyjici v tamním kulturním „domku“ klub BEZOBAV
vystoupení herečky a písničkářky Studia
Ypsilon Jany Šteflíčkové. „Určitě přijede
i s kytarou,“ zve za pořadatele Marie Křížová a připomíná: „Začínáme ve 20 hodin a těšíme se i na posluchače z Telče a okolí.“
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

9. - 10. 3. - Veletrh Infotour
a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Návštěvníci opět najdou inspiraci na dovolenou a výlety v expozicích vystavovatelů.
Tradiční součástí je zajímavý doprovodný
program.

CHEB

24. 3. - Velikonoční jarmark v muzeu
10:00 - 17:00 - Krajské muzeum Cheb
Pestrý velikonoční jarmark doplněný o inspirativní ukázky regionálních lidových řemesel, výtvarné dílny, vystoupení dětských
souborů a pohádková představení. Program
doplní ukázky tradičního velikonočního jídelníčku.

JINDŘICHŮV HRADEC

18. 3. - Jarní koncert
Při příležitosti 20. výročí založení Jindřichohradeckého symfonického orchestru
19.00 hodin, KD Střelnice

KUTNÁ HORA

20. 3. – Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprsku zapadajícího slunce spojené s hudebním zážitkem.

LITOMYŠL

9. 3. - Benefiční dobový ples
Smetanův dům od 19:00 hod.
6. ročník, pořádá Veterán klub Litomyšl

POLIČKA

21. 3. – Expediční kamera 2018
Divadelní klub Polička od 18:00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů

TELČ

24. 3. – Vítání svátků jara
náměstí Zachariáše z Hradce od 13:30
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

17. 3. – Nina Rosa - koncert
Trio hrající směs reggae, swingu, jazzu
a folku - Nina Marinová, Michal Mihok,
Antonín Dlapa
Divadlo J. K. Tyla od 20:00 hod.
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3. 3.
so
17.00
4. 3.
ne
7.30
		9.00
		10.30
10. 3. so
17.00
11. 3. ne
7.30
		9.00
		10.30
17. 3. so
17.00
18. 3. ne
7.30
		9.00
		10.30
24. 3. so
17.00
25. 3. ne
7.30
		9.00
		10.30
31. 3. so
17.00

Evangelické

Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub

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

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

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná pouze po objednání
v Informačním centru na radnici - osobně,
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

Vítání jara v sobotu 24. 3.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Adam Šimek, Štěpnice
Nelly Elsterová, Podolí
Tomáš Štrejbar, Štěpnice
Ondřej Neklapil, Staré Město
Mikuláš Novotný, Štěpnice
Patrik Vojtěch, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Vladislav Makovička, Brno
a Hana Pařilová, Brno
Petr Bartůněk, Plešice
a Růžena Čičmancová, Plešice
Vasyl Mučyčka, Horonda, Ukrajina
a Jana Šimková, Řásná

Opustili nás

Marie Šlingrová, Štěpnice
Jaroslava Janečková, Staré Město
Zdenka Mikešová, Štěpnice
Květuše Wolfschützová, Podolí
František Šimek, Staré Město
Alois Kujal, Staré Město
Oldřich Bartušek, Podolí

63 let
70 let
93 let
89 let
80 let
74 let
75 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).

Za Oldřichem
Bartuškem
Oldřicha Bartuška jsme znali všichni, kteří
jsme měli nebo máme co do činění s fotbalem v Telči. Prošel snad všemi „fotbalovými
profesemi“. Bývalý brankář, potom trenér
a funkcionář, správce hřiště a samozřejmě
také věrný fanoušek všech mužstev SK Telč.
Na jaře už ale jeho místo na ochozech zůstane prázdné... Oldo, děkujeme za všechno.
Roman Fabeš
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588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané
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E 20681, 9. 3. 2012

Uzávěrka příštího čísla

16. března 2018 ve 12:00 hod.
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PLES MĚSTA A MIKROREGIONU. 26. ledna netradičně v Panském dvoře s tradiční bohatou tombolou, kapelou Marathon live band
a vystoupením rock and rollového clubu Elvis Jihlava se líbil.
Foto: Pavel Boček, Terezie Veselá
BLAHOPŘÁNÍ, PODĚKOVÁNÍ I DÁREK. To vše se zaslouženě dostalo panu
Zdeňku Chvátalovi, bývalé opoře hokejového týmu SK Telč, k jeho devadesátinám
v sobotu 3. února před mistrovským utkáním s Jindřichovým Hradcem. Největším
dárkem pro oslavence pak bylo vítězství
domácích nad Vajgarem 7 : 6. Na snímku jsou zleva kapitán Telče Milan Sokolík, sekretář oddílu Miloš Novák, předseda oddílu František Čermák, jubilant
pan Chvátal a kapitán Vajgaru Jindřichův
Hradec Michal Gurka.
Foto: Ladislav Jonák
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