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Květen v Telči. Kam dřív?
Kam v květnu v Telči? To je otázka. Počet kulturních, sportovních a společenských akcí
je takový, že jsme je všechny ani nedokázali „dostat“ do fotopozvánek na první a poslední straně vydání.

19. 5. Folklor v máji. Více str. 7

Před 400 lety
se v Praze (ale i v Telči)
psaly dějiny
Ačkoliv měl Vilém Slavata u svého příjmení přídomky z Chlumu a Košumberka, „doma“ byl od roku 1603, po sňatku s Lucií Otilií z Hradce, v Jindřichově Hradci a v Telči.
A tak, když ho vzbouření stavové vyhodili
23. května 1618 společně s Jaroslavem Bořitou z Martinic a písařem Filipem Fabrici-

Foto: Ilona Jeníčková

Reprofoto pro tisk: Roman Pokorný

5. 5. Veteránská revue. Více str. 20

Foto: Jaroslava Melicharová

em z oken pražského Hradu, dotkla se tato
dějinná událost bezprostředně i obou jeho
sídelních měst a našich předků. Nejenže
je považována za počátek třicetileté války.
Šťastný dopad všech tří defenestrovaných
z 16 až 20metrové výšky se vysvětluje
prudkým svahem pod okny a v množství
tam se nacházejícího odpadu. Ale představa Viléma Slavaty o zázračném zachránění,
zachycená na obraze v telčském zámku, je
i dnes namístě.
/z/

Z jednání rady města
83. schůze - 21. března
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 72/1 o vým.
26 m2 v k.ú. Telč za účelem „Místo pro
instalaci a provoz dobíjení stanice pro
elektromobily + dvě parkovací místa“.
--RM vzala na vědomí oznámení o přijetí
dotace pro ZŠ Hradecká ve výši 7000 Kč.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje neupotřebitelného majetku - hrobového zařízení na hřbitově u sv. Anny č.
14/63 za minimální kupní cenu ve výši
7 500 Kč.
--RM schválila podání žádostí do Fondu
Vysočiny, grantového programu Naše
škola 2018 a Čistá voda 2018.
--RM schválila podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na akci
„Sportovní areál Hradecká, Telč“.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Cyklostezka Telč – Lipky, část cyklostezka kolem rybníku Nadymák“, a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Most na hrázi Roštejnského rybníka v Telči“, složení komise pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek a návrh
firem pro oslovení.
--RM schválila rozdělení podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ pro rok 2018.

84. schůze - 4. dubna
--RM schválila vyhodnocení veřejné zakázky, rozdělené na 7 částí, na akci
„Efektivní elektronický úřad města Telče“ a rozhodla o výběru dodavatelů takto:
Část I.: Elektronická úřední deska - Ki-Wi Digital, s. r. o., Brno
Část II.: Rozšíření informačního systému
– GORDIC, s. r. o., Jihlava
Část III.: Formulářový systém - GORDIC, s. r. o., Jihlava
Část IV.: eIDAS - Software602, a. s., Praha
Část V.: Síťová infrastruktura - M-SOFT,
s. r. o., Jihlava
Část VI.: Skenovací linka - SPIN SERVIS, s. r. o., Brno
Část VII.: Bezpečnost - K-NET Technical International Group, s. r. o., Brno
--RM vzala na vědomí informaci o setkání
v Telči majitelů vozů Cadillac 26. května
a vozů Audi 23. června.
--RM schválila uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu „Být v rádiu“
se společností MON ARCH PLUS CZ,
s.r.o., na odvysílání reklamní kampaně Hitrádia Vysočina v rámci programu
„Být v rádiu“ v roce 2018.
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--RM schválila čerpání investičního fondu ve výši 120 000 Kč a rezervního fondu ve výši 190 000 Kč dle žádosti Domu
dětí a mládeže.
--RM na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce
střechy a krovu věže sv. Ducha - vnitřní
instalace“ bude společnost SYZA, s.r.o.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Přístavba požární zbrojnice (Garáž pro
JSDH Telč)“, složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
a návrh firem pro oslovení.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
na zajištění sběru, svozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu s DSO
Oběhové hospodářství Renesance.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Sportovní areál Hradecká, Telč“ a složení komise pro otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek.
--RM schválila zrušení veřejné zakázky
Cyklostezka Telč – Lipky (část odpočívadla a mobiliář).
--RM schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor určených ke sňatečním obřadům s pronajímatelem Národním památkovým ústavem.
--RM schválila podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu
„Péče o krajinu“ na ošetření památného stromu u bývalého zimního stadionu
v Telči.

Konzultační den
rady města
středa 16. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Sběrný dvůr
Za Stínadly končí
Pozor, od 2. května končí sběrný dvůr
Za Stínadly! Nově můžete veškeré odpady odložit v areálu Služeb Telč v Radkovské ulici. O důvodech ukončení činností sběrného dvora Za Stínadly a službách
nového sběrného dvora Služeb jsme informovali v předchozím čísle TL.
Vladimír Švec
ved. odboru rozvoje a ÚP

GDPR
- máme se jej bát?
Asi není v současné době zkratka, o které
by se ve sdělovacích prostředcích mluvilo
častěji než o GDPR. GDPR (General data protection regulation) je obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, které bylo přijato v roce 2016 a účinnosti nabývá od 25.
května 2018. GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie a je přímo použitelné. Platí tedy na území členských států
Evropské unie, včetně České republiky,
bezprostředně. K jeho použitelnosti není
potřeba, aby byl obsah nařízení převeden
do zákona. Je pouze potřeba provést některé změny v právním řádu, aby byl jako celek s nařízením slučitelný. Je potřeba říci,
že problematika ochrany osobních údajů
rozhodně není v našem právním řádu něčím zcela novým. Již před přijetím GDPR
platila právní úprava stanovená zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, která byla dost podobná. Existují však
i odlišnosti mezi těmito dvěma právními
předpisy. Tou asi nejvýznamnější odlišností je, že GDPR stanoví některým správcům a zpracovatelům povinnost mít tzv.
pověřence, což je osoba, která má zejména
dohlížet na soulad postupů správců a zpracovatelů s GDPR a poskytovat odbornou
podporu správcům a zpracovatelům v souvislosti s jejich povinnostmi souvisejícími
s ochranou osobních údajů. Nových povinností je však celá řada. Za porušení povinností stanovených GDPR hrozí povinným
subjektům sankce, jejichž maximální výše
může být až 20 mil. EUR. Od přijetí GDPR jsou tak povinným subjektům od nejrůznějších poskytovatelů činěny obchodní
nabídky na zpracování nejrůznějších analýz a dalších řešení s dovětkem, že v případě nesplnění povinností hrozí povinným
subjektům vysoké sankce. Obce a školy
jsou samozřejmě oslovovány a „vystrašovány“ také. V nejbližší době bude Parlament ČR projednávat prováděcí právní
předpis a proslýchá se, že by měla být maximální možná sankce po vzoru některých
okolních zemí (Rakousko, Německo, Polsko) pro některé povinné subjekty (obce
a školy) výrazně snížena. Tak uvidíme, vše
mají v rukou naši zákonodárci.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Provozní doba sběrného dvoru
Služeb Telč v Radkovské ulici
po – pá 6:00 – 10:30 ● 11:30 – 18:00
so 8:00 – 11:30
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Radosti a starosti telčského starosty
Podařilo se získat obvodního
lékaře

Jednání na Krajském úřadě, vyhlášení výběrového řízení, inzerce, hledání mezi absolventy gymnázia, kteří odešli studovat
medicínu, schůzky s případnými zájemci, nabídka městského bytu i výhodné podmínky na poliklinice. To a řadu dalších kroků jsme za město a za polikliniku s panem
doktorem Řičánkem absolvovali s jediným

celkem za 32 mil Kč, budeme moci v hlavní budově školy zmodernizovat učebny pro
odborné předměty, zrekonstruovat část sociálního zázemí a také vybudovat výtah. Přidanou hodnotou je i vytvoření geoexpozice
v prostoru mezi školami. Ta hořkost je nad
tím, že žádost se podávala v únoru loňského roku a hodnocení se neustále posunovalo. Nakonec trvalo víc než rok. A nyní nám
na výběrové řízení a vlastní realizaci zbývá
taky zhruba jen rok, což je šibeniční termín.

bude tento letní režim zaveden. Jen pro připomenutí: V období od 1. 6. do 30. 9. bude
platit úplný zákaz vjezdu všech motorových
vozidel na náměstí po celý den. Vjezd bude
povolen pouze vozidlům dopravní obslužnosti, zásobování, vlastníkům parkovacích
karet a vlastníkům městem vydaných povolení. V tomto období bude zrušeno placené
parkování na náměstí, plocha parkoviště bude vyhrazena pouze majitelům parkovacích
karet. Pro parkování ostatních vozidel je třeba využít centrální parkoviště, parkoviště
v ulici Svatoanenská a plochu na bývalém
zimním stadionu.
Pro letošek dojde k úpravě dopravního značení, které ještě více zvýrazní letní režim.
A dále dojde k zintenzivnění kontrol jak ze
strany města, tak i ze strany policie. Chtěl
bych proto požádat vás všechny, abyste nastavený systém respektovali.

Zimní stadion inspiruje

Nová mola na Štěpnickém rybníku přispějí k bezpečnému provozu jeho lodní flotily.

Foto: Ilona Jeníčková

cílem - najít pro Telč nového praktického
lékaře jako náhradu za paní doktorku Hofhanzlovou. V době, kdy je u nás velký nedostatek lékařů, to ale bylo velmi složité.
A když už to vypadalo nadějně, zájemce si
to buď rozmyslel, nebo vše zhatila nesmyslná administrativa. Proto mi přišlo jako malý zázrak, když jsem zvedl telefon a tam se
ozvalo: „Četli jsme inzerát a měli bychom
zájem ordinovat v Telči.“ A že byl ten zájem
opravdu vážný, o tom svědčí rychlá domluva s městem a s poliklinikou. A výsledkem
je, že v květnu začne v Telči ordinovat paní
doktorka Petra Zámečníková.
A abych nezapomněl, od května budeme mít
v Telči i novou dermatologickou ambulanci paní doktorky Kateřiny Poukarové. Chci
oběma lékařkám moc poděkovat a hlavně jim popřát hodně spokojených klientů.
Podrobnosti se dočtete na str. 5.

Dotace pro ZŠ Hradecká

Je to určitě radostná zpráva, i když s hořkou
příchutí. Ta radost je nad tím, že projekt vybudování odborných učeben na ZŠ Hradecká v těžké konkurenci uspěl a město na jeho realizaci získalo dotaci cca 29 milionů
korun. Za tyto peníze a podíl města, tedy
TL 5/2018

A prodloužení termínu řídící orgán odmítl
i přesto, že se hodnocení o půl roku zdrželo?!

Štěpničák je „na vodě“

Nebo jinak řečeno, i přes všechny komplikace se podařilo dokončit práce v rybníce tak, aby bylo možné chytit vodu při vypouštění rybníka Roštejn. Takže na sezónu
je rybník připraven a milovníci dračích lodí
se již určitě těší na tradiční závod. A myslím, že i pohledově vypadá nová hráz dobře.
Pro provoz loděk je navíc vybudováno nové
molo a v nejbližší době přibudou i dlážděné
cesty a zábradlí kolem výpustního objektu.
Veškeré práce pak budou uzavřeny vývařištěm v zámeckém parku do konce dubna.

Změna dopravního režimu
na náměstí

Loňský rok byl, co se týče návštěvnosti města, asi rekordní. A dá se očekávat, že i letošek
bude podobný. A když se ke spoustě turistů
přidá řada kulturních akcí na náměstí, je jasné, že v hlavní sezóně je nutné omezit provoz aut. Ač byly názory na loni nastavený
sezonní režim různé, počet aut na náměstí se
jednoznačně snížil. A chtěl bych poděkovat
všem, kteří k tomu přispěli. I v letošním roce

To, že je zimní stadion využívaný na maximum, už asi všichni v regionu zaznamenali.
A do povědomí se dostává i telčská hokejová akademie, která dodává stále více reprezentantů v různých věkových kategoriích.
I možná proto navštívila Telč delegace běloruského hokejového svazu v čele s jeho předsedou panem Šapiro. Hosty doprovázel jako
zástupce Českého svazu ledního hokeje bývalý reprezentant Bedřich Sčerban. Všichni
se zajímali jak o systém výstavby a provozování zimního stadionu, tak i o fungování hokejové akademie a výchovu mladých
hokejistů na GOB a SOŠ pod vedením pana Pytlíka. To vše spolu s krásným náměstím
sklidilo od běloruských hostů slova uznání.

Pěvecký sbor Santini slavil

Přestože letošní počasí bylo opravdu aprílové a rozdíly teplot byly mnohdy v desítkách stupňů, jaro jsme v Telči přivítali tradičně. Povedl se velikonoční jarmark, který
na zámku organizovalo Sdílení. A také velikonoční obchůzka folklorního souboru Podjavořičan. Ten spolu s Kvítkem a Kvítečkem
potěšily na náměstí prokřehlé diváky a nakonec povytáhly zpoza mraků i sluníčko. Zpívalo se i v Krahulčí, kde se tradičně setkaly
sbory, tentokrát i různých žánrů. Ale největší
návštěvu měl slavnostní koncert k 10. výročí vzniku pěveckého sboru Santini. Pozadu
nezůstal ani sport. Zimní stadion i město při
svých turnajích zaplnila na dva týdny domácí i zahraniční mládežnická družstva. A začala i fotbalová sezóna. Jen domácímu áčku zatím jaro nesvědčí. Tak snad další měsíc
přinese zlepšení...
Roman Fabeš
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Jak jsme v Telči uklízeli svět

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

V sobotu 7. dubna se sešlo dvacet dobrovolníků na bývalém autobusovém nádraží, aby
společně udělali dobrý skutek pro přírodu.
Členové sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení se do celorepublikového projektu
„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“ zapojili již podruhé a přizvali i své příznivce a veřejnost, aby jim pomohli uklidit černé skládky a nepořádek ve svém okolí.
Stejně jako v loňském roce jsme vyrazili podél silnice na Zvolenovice. Za viaduktem
jsme se rozdělili na skupinky, kdy část dobrovolníků šla k Židovskému hřbitovu, část
k rozhledně a další pročesávala lesík nad Židovským hřbitovem a podél železniční tratě.
Když jsme se všichni zase sešli u železniční

Starosti včelařů.
Místo nemocí „straší“
ministerstvo

zastávky Telč - Staré Město, zjistili jsme, že
stejně jako loni jsme nasbírali odpadků plný
vozík za auto. „Chtěla bych poděkovat OHR
Services, že jsme k nim opět mohli odpad
odvézt a Pavlu Dvořákovi, Jirkovi Pykalovi
a Miloši Záškodovi, kteří všechen odpad poctivě dotřídili. Nakonec toho bylo na 5 pytlů
plastů, 1 pytel skla, 1 pytel papíru, 1,5 pytle
kovů a 5 pytlů směsného nevytřiditelného odpadu,” upřesnila výsledky úklidu jeho hlavní organizátorka Hana Hajnová. Přírodě jsme
zase trochu ulehčili, v této části Telče je opět
hezky, ale otázka, kdo má potřebu zde odpad
pohazovat a loni uklizenou a nahlášenou černou skládku stále obnovovat, zůstává …
Podle textu Hany Hajnové

Foto: Mario Pospíšil

Zlatá srnčí trofej
V neděli 20. května proběhne v zámeckém
parku okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Jedná se o myslivecko-přírodovědnou
soutěž dětí, kterou pořádá telčský Myslivecký kroužek ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Telč, Okresním mysliveckým spolkem Jihlava a Státním zámkem Telč. Soutěž začne v 10 hodin před skleníkem. Ti, co
uspějí v soutěži nejlépe, postoupí do celorepublikového kola.
Ing. Vlastislav Soukup, ved. OŽP

Za květenou
v Romantice a okolí
V neděli 20. května vás zveme na botanickou
vycházku do lokality Romantika, kterou povede Ester Ekrtová. Sraz ve 14 hodin na vlakové zastávce Telč-Staré Město. Uvidíte
lesní a luční květenu. Snad narazíme i na zajímavé hájové druhy a rostliny suchých trávníků, poukazující na blízkou přítomnost údolí Moravské Dyje. Dotkneme se i historie, co
nám v této oblasti rostlo v minulosti a proč
to zde již nenajdeme. Akci pořádá sdružení
Společně pro Telč - Piráti a Zelení.
Jiří Pykal
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Chovatelská přehlídka
trofejí spárkaté zvěře
V neděli 20. května v 10 hodin, společně
s dětskou vědomostní soutěží Zlatá srnčí trofej, bude před skleníkem zámeckého parku zahájena za zvuku fanfár mysliveckých trubačů Chovatelská přehlídka
trofejí spárkaté zvěře, která byla ulovena na Telčsku v hospodářském roce 2017.
Nedělní zahájení bude doprovázet bohatý
doprovodný program. Návštěvníci se budou moci vyfotografovat se sokolnicky
vedenými dravci a sovou, vyzkoušet své
střelecké umění na laserové střelnici, zakoupit drobné myslivecké předměty a doplňky nebo poobědvat stylové myslivecké menu.
Otevírací dny:
20. května (neděle)
od 10:00 hod. do 15:00 hod.
21. – 22. května
od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Akci pořádá Městský úřad Telč, odbor životního prostředí ve spolupráci se Státním zámkem Telč. Vstup je zdarma.
Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

O zkratce GDPR, vlastně o nových pravidlech ochrany osobních údajů, se v poslední době mluví na každém kroku. Nakonec i v těchto Telčských listech. Prakticky
opačným postupem zaskočilo včelaře Ministerstvo zemědělství. Začalo totiž zveřejňovat, bez jakéhokoliv zabezpečení, umístění jejich úlů, včetně kontaktních údajů
včelařů, na všech veřejných registrech zemědělské půdy LPIS. Důvod? Údajně pro
snadnější kontakt mezi zemědělci a včelaři v době postřiků, které mohou být včelám nebezpečné. Jenže v naší společnosti
se včelaři více než chemie obávají krádeží
a vandalů. Proto bych vás chtěl tímto příspěvkem požádat o pomoc. Vy, kdo máte
svého včelaře, vlastního dodavatele medu,
tak víte, kde svá včelstva má. A tak při procházkách můžete upozornit na podezřelý
pohyb cizích osob v místech, kde stojí jeho úly. Odměna? Chutný med z Vysočiny
od neokradeného včelaře.
Pavel Komín
Místostarosta Pavel Komín je předsedou
Kontrolní komise telčské základní organizace
Českého svazu včelařů.

O sociálních službách
28. března zahájilo město Telč s poskytovateli sociálních služeb v regionu projekt „Mít
úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří - Sociální
služby v Telči pro seniory a pečující 2018“,
který podporuje také Kraj Vysočina. Organizátoři projektu, DpS Telč, Sdílení, Charita
Jihlava a Město Telč, připravují v jeho rámci
vzdělávací aktivity, setkání dětí a seniorů, výtvarnou soutěž a řadu dalších akcí. 21. června se na náměstí Zachariáše z Hradce také
uskuteční „Veletrh sociálních služeb v Telči“ s doprovodným programem. „Všechny akce jsou přístupné široké veřejnosti a těšíme se
na její zapojení,“ uvedla pro TL ředitelka DpS
Marika Krejčí.
Podle TZ

Historie pitné vody
na Vysočině
Výstava ve vstupní síni radnice od 28. 5. do
21. 6. Vernisáž v pondělí 28. května v 16 hodin. U příležitosti 30. výročí dokončení vodního díla Nová Říše připravil Jindřich Kaupa.
TL 5/2018

2014 - 2018

Starosta bilancuje
Současné volební období je téměř za námi
a blíží se podzimní komunální volby. V několika dílech proto požádají TL starostu
Romana Fabeše o krátkou bilanci toho,
co Telči přinesly uplynulé čtyři roky. Prvním tématem je kultura, sport a volný čas.
V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem
spolkům a organizacím za jejich činnost.
Asi se budu opakovat, když řeknu, že pro
Telč je spolkový život stejně důležitý jako
její památky. Ale jak dlouholetá tradice, tak
i nynější aktivity spolků jsou toho jasným
důkazem. Chtěl bych také poděkovat zastupitelům. Oni rozhodují o přidělení peněz
do dotačních programů na podporu spolkové činnosti. Vážím si toho, že se v uplynulém období dařilo každoročně dotace navyšovat. A zvlášť nový program pro děti
a mládež považuji za nesmírně důležitý.
Největším lákadlem ve městě je bezesporu
zámek. Ale jsem rád, že se pro návštěvníky města otevírá Telčské podzemí, Telčský
dům, Muzeum techniky a železniční expozice a v létě přibude i nová expozice věže
sv. Ducha.
Prázdniny v Telči a Francouzsko-česká hudební akademie jsou největšími stálicemi
kulturního života. Ale zdatně jim sekundují Veteránská revue, historické slavnosti, folklorní akce či soutěž mažoretek.
Novinkou je pak retrozávod Mezi dvěma
branami. Své místo si našly farmářské trhy
a jarmarky Sdílení. Bohužel se zatím nepodařilo zrekonstruovat orlovnu a sokolovnu. Ale řada akcí našla své zázemí v prostorách rekonstruovaného Panského dvora.
Ten navíc nabízí koutek pro děti, lanový
a horolezecký park, ale i divadla nebo tábory. I ve sportu se mnohé podařilo. Hokejisté se konečně dočkali nového zimního
stadionu. Na něm našli místo i krasobruslaři a nové projekty Děti do bruslí a Hokejová akademie. A vznikla i tribuna, sociální zázemí a hřiště s umělým povrchem
pro fotbal a další sporty. Povedla se i inline
stezka. A doufám, že se ještě letos podaří zrekonstruovat i sportovní areál v Hradecké ulici. Je to potřebné zázemí jak pro
školy, tak i pro sportovní oddíly. Ve městě
se tradičně daří hokeji, fotbalu či košíkové. Skvělého úspěchu dosáhl stolní tenis.
Své zázemí si budují kroketisté. Hodně ale
dlužíme zrušením kurtů volejbalu. Naopak na výsluní se dere florbal, judo, krasobruslení nebo hasičský sport. Máme mistra
světa Lupače, k Telči se stále hlásí Štokr.
A jména Caha, Kučerová, Šedová, Martinů nebo Pytlík už nás ve svých sportech
skvěle propagují.
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Zdravotnictví. Dvě dobré zprávy

Přichází praktický lékař
Na poliklinice se v polovině května otevře ordinace všeobecného praktického lékaře pro
dospělé. Pod hlavičkou rodinné společnosti Všeobecný lékař, kterou vede prim. MUDr. Olga Janovská, bude v této ambulanci
působit MUDr. Petra Zámečníková. „Vycházíme z modelu tzv. rodinného lékaře, který chce svého pacienta znát v kontextu generací. Přátelský otevřený způsob komunikace
a celostní přístup k medicíně je pro nás standardem,” uvedla pro TL primářka společnosti MUDr. Janovská a dodala: „Přebíráme původní ordinaci MUDr. Hofhanzlové. Smlouvu
uzavřeme se všemi pojišťovnami. Registrujeme tedy nové pacienty z Telče i okolí. Stačí
pouze přijít s průkazkou pojištěnce. V nejbližších dnech vybavíme prostory novým nábytkem a moderní technikou. Přímo v ordinaci tak bude pacientům k dispozici EKG (pro
měření srdeční aktivity), INR (pro pacienty
na warfarinu) a CRP (pro okamžité zjištění
zánětlivých hodnot v krvi a případnou indikaci antibiotik).“ Potěšitelnou zprávu pro budoucí pacienty pak prozradila MUDr. Petra Zámečníková: „Bydlím nedaleko Telče
a na práci na zdejší poliklinice se velmi těším.“ MUDr. Zámečníková působila řadu

let v záchranné službě a oddělení ARO. Klienti, kteří chtějí přijít na konkrétní den i čas,
mají možnost se do její ordinace objednat
buď na místě u sestry, telefonicky nebo přes
webové stránky www.vseobecnylekar.cz.
„V ordinačních hodinách samozřejmě přijmu i neobjednané pacienty, kteří potřebují
akutní ošetření,“ dodala nová lékařka. Pacienti se mohou objednávat od 10. května
na emailu praktik.telc@vseobecnylekar.cz
Ordinace také nabízí zdarma zajištění tzv.
návštěvní služby v terénu, tedy pravidelné
návštěvy zdravotní sestry v domácím prostředí těch pacientů, pro které je problém dopravit se do ordinace. Podnikům a firmám
ambulance také zajistí pracovně-lékařskou
(tzv. závodní) péči o zaměstnance.

Nová kožní ordinace

Které památky
v regionu se opraví

Od počátku května otevře nové státní zdravotnické zařízení, dermatologickou ambulanci, v čp. 18 na náměstí Zachariáše z Hradce MUDr. Kateřina Poukarová. Ordinace
bude zatím fungovat v pátek v dopoledních
hodinách pro objednané pacienty a pouze pro pojištěnce VZP. V plném rozsahu se
ambulance rozběhne až na podzim, protože s dalšími zdravotními pojišťovnami MUDr. Poukarová intenzivně jedná. K vyšetření je nutné se objednat buď na telefonu
384 358 227, kde je záznamník, nebo na č.
724 555 250. „Pacienty ošetřuji po předchozím telefonickém objednání, které vylučuje
jejich dlouhé čekání. Pokud hovor nemůžeme z důvodu prováděného zákroku přijmout,
je na lince záznamník. Po zanechání vzkazu
pacientem voláme v mezích možností obratem zpět a domluvíme s ním návštěvu na konkrétní den a čas,“ popsala pro TL fungování
ambulance MUDr. Poukarová.
/z/

Ordinační hodiny:
pondělí 7.00 - 12.00
13.00 - 16.00
úterý 8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
středa 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
čtvrtek 7.00 - 11.00 (pouze pro objednané
(EKG, Holter, vyšetření)
pátek 7.00 - 13.00
kontakt: praktik.telc@vseobecnylekar.cz
Podle textu Barbory Večeřové

Jak píšeme na jiném místě, rada města rozhodla 21. března o rozdělení finančních podpor na obnovu kulturních památek ve správním obvodu Telče z programu Ministerstva
kultury Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tajemník městského úřadu Pavel Soukop
pro TL uvedl ty památky, které zmíněnou podporu získají: sokolovna v Telči na opravu fasády a výměny oken (227 tis. Kč), oprava poklony P. Marie v Rozseči (57 tis. Kč), obnova
zastavení křížové cesty č. 3 a 6 při silnici Telč
– Vanov (224 tis. Kč), obnova kaple sv. Cyrila
a Metoděje v Dolní Vilímči (50 tis. Kč), dokončení odvlhčení kostela sv. Vavřince v Krasonicích (95 tis. Kč), obnova průčelí fary ve Staré Říši (227 tis. Kč). V současné době se jedná
o jediný „ministerský“ dotační program, který
je svěřen obcím s rozšířenou působností. /z/

Jedu s dobou
Projekt, bezplatné kurzy, pro aktivní řidiče-seniory 65 let a více let zcela zdarma ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Na POLYGONU V JIHLAVĚ 5. 5. a 20. 5.
Více na www.jedusdobou.cz
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Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Bryndza: Do posledního dechu; Maas:
Dvůr křídel a zmaru; Mintová: Falešný sňatek; Towles: Gentleman v Moskvě; Mayle: Honba za Cézannem; Keleová-Vasilková: Jsi jako slunce; Pötzsch: Katova dcera
a ďábel z Bamberku; Viewegh: Muž a žena;
Schröder: Nebe, na němž nesvítily hvězdy;
Brown: Odvážná Sage; Carter: Popravčí;
Krausová: Prachy paní Schwarzové; Mlynářová: Samorostka; Hůlová: Stručné dějiny Hnutí; Patterson: Šestnáctá lež; Chamberlain: Utajená sestra; Taylor: Útěk;
Paris: V pasti lží; Graham: Warleggan

Naučná

Nešpor: Jak být milejší: zdravé emoce prakticky a jednoduše; Vacek: Nový Zéland: sakra na těžko

Dětská

Šandera: Povedená dvojka Bambalanda
a Štruntalanda; Pacovská: Sedmý smysl.
Naučte mě zabít draka; Scheffler: Na statku;
Gosney: Jak to žije doma; Luthringer: Tělo
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Ivo Cerman: Habsburkové - Vznikání občanské společnosti; Henry Kissinger:
Uspořádání světa; Renata Vrabelová: Brno
moderní; Slawomir Cenckiewitcz: Anna
Solidarita; Lenka Křesadlová: Květná zahrada v Kroměříži; Dirk Schröder: Korsika; Hans-Ulrich Dillmann: Dominikánská
republika; Anja Mutic: Chorvatsko; Jan
Nehyba: Reflexe v procesu učení; Jan Kolář: Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje; Julia Sorensen: Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Kateřina Konečná a kol.: Vila Stiassni:
stručný průvodce památkou; Tim Copeland
a kol.: Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví pohledem zahraničních odborníků; Vít Honys: Zapomenutá
poutní místa Českého středohoří v Ústeckém
kraji; Alena Sellnerová: Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji; Zdeněk Jaroš
– Ondřej Stránský: Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy; W.J.T. Mitchell: Teorie obrazu;
Ivana Ebelová: Mezi kulturou a uměním; J.
P. Cerroni: Spisovatelé Království českého;
Martin Elbel: Město a klášter: františkánský
konvent v raně novověké Olomouci
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Pozvánka do knihovny památkářů
V minulém vydání jsme poprvé uveřejnili
novinky ve fondu knihovny telčského pracoviště Národního památkového ústavu.
To, že knihovna nabízí své služby i veřejnosti, je bezesporu velmi zajímavá nabídka pro studenty a další zájemce o historii a příbuzné obory. O bližší představení
knihovny jsme požádali vedoucího odboru
evidence a dokumentace ústavu Mgr. Miloslava Záškodu.
Velmi rád využívám nabídky TL představit jejím čtenářům odbornou knihovnu
Národního památkového ústavu v Telči.
Málo se ví, že NPÚ jako kulturní instituce disponuje vlastní specializovanou knihovnou, jež je otevřena také široké veřejnosti. Knihovní fondy odpovídají
potřebám památkové péče, a proto zahrnují odbornou literaturu z mnoha příbuzných oborů – archeologie, kulturní historie, dějin umění, dějin a teorie architektury,
stavebnictví, lidového stavitelství, etno-

grafie, dějin a vývoje řemesla. Rovněž literatura o hradech a zámcích tvoří nemalou část fondu a vypráví o historii šlechty,
jejím životním stylu a každodennosti. Velmi cenným zdrojem informací jsou publikace s regionální a vlastivědnou tematikou. Díky výměně publikací je knihovna
obohacována reprezentativními vydavatelskými počiny NPÚ. Knihovna odebírá
i celou řadu časopisů, např. Archeologické
rozhledy, Český lid, Umění, Staletou Prahu či Zprávy památkové péče. Návštěvu
knihovny, která aktuálně čítá 3300 svazků, je nejlépe domluvit telefonicky nebo
e-mailem na motyckova.vera@npu.cz
či zaskoda.miloslav@npu.cz.
Knihovnu najdete v sídle NPÚ v Lannerově domě. Bez objednání je přístupná
v pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 13:00
- 15:30. Knihovna poskytuje jen prezenční výpůjčky.
Miloslav Záškoda, NPÚ Telč

Květen v Univerzitním
centru

Výstava k výročí filmu Až přijde kocour

• Semináře „Jak se neztratit“, cyklus pěti dopoledních seminářů pro maminky
(26. 4., 3. 5., 10. 5., 14. 5. a 15. 5.), info:
www.attavena.cz/jakseneztratit/
• Workshop Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy (2. - 5. května)
• Setkání ekonomů vysokých škol (9. - 10.
května)
• Hodnocení kvality vysokých škol, (10. - 11.
května), info: www.hkvs.muni.cz
• Den otevřených dveří 19. 5. Podrobný
program na straně 8.
• Výjezdní zasedání Ústavu fyziky kondenzovaných látek Masarykovy univerzity (24. - 25. května)
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo na tel. 777 119 220.
http://www.uct.muni.cz
https://www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc

Na zámku bude kocour.
Ten filmový

Od 1. května do 30. září nabídne telčský
zámek výstavu originálních filmových
kostýmů a rekvizit z filmové pohádky pro
dospělé s Janem Werichem v hlavní roli
Až přijde kocour. Režisér Vojtěch Jasný
ji natočil na počátku šedesátých let minulého století v Telči. Letos tak právě uplyne
55 roků od premiéry filmu. Justiční sál se
promění ve školní třídu, která si ve filmu
„zahrála“. Bude doplněna o fotografie, zajímavosti a perličky z natáčení a informacemi o filmu a režisérovi Vojtěchu Jasném.
Na výstavě se také objeví dochované kostýmy, originální paruky či tiskoviny. Pro
děti bude připravena dílnička a soutěže.
Otevřeno bude každý den mimo pondělí.
Doprovodnou akcí výstavy bude FOTOKOSTYMÉRNA v zámecké zahradě. Vyfotit se v dobových kostýmech bude možné od 9. do 10. června a poté v době konání
řemeslných trhů od 6. do 7. července.
Podle TZ

Přihlášky do U3V
Univerzitní centrum MU oznamuje, že pro rok 2018/2019 otevírá nový dvousemestrální (jednoletý) kurz Univerzity třetího věku s názvem Etudy ze středověkého a raně novověkého života. Přihlášky lze podávat od 2. května do 30. června. Další informace v Knihovně UC, nám. Zachariáše z Hradce 2 nebo na tel.: 549 49 1143, mobil:
774 886 640, e-mail: martinu@rect.muni.cz, kontaktní osoba Ilona Martinů.
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Písaři GOB a SOŠ nejlepší na Vysočině
V úterý 27. března proběhlo ve vybraných
školách všech krajů České republiky krajské
kolo „Mistrovství ČR v grafických disciplínách“. Pořadatelem pro Kraj Vysočina
bylo po pěti letech GOB a SOŠ. O co nejlepší umístění bojovalo v Telči 25 soutěžících z osmi škol. V první soutěžní disciplíně,
záznam mluveného slova, zvítězila Tereza
Kupcová (4. A) před Jiřím Kučerou (sexta).
I v další disciplíně, profesionálním zpracování textu (wordprocessing), uspěl Jiří Kučera před Samuelem Tingelem (septima).
V obou předchozích disciplínách startovali
bohužel jen žáci pořádající školy. Startovní pole soutěžících v korektuře textu bylo
již početnější (10 soutěžících). Přesto první

tři místa patří domácím. Anna Bártů (kvinta) obsadila třetí místo, druhý byl Jiří Kučera a z prvního místa se těšila Tereza Kupcová. Tradičně nejvíce obsazenou kategorií
byl desetiminutový opis. Ani zde žáci GOB
a SOŠ nepřepustili soupeřům medailové pozice. S těsným náskokem zvítězil Jiří Kučera, stříbrnou medaili získala Tereza Kupcová
a pomyslný bronz vybojoval Samuel Tingel.
Výborné vystoupení domácích potvrdily pátým a šestým místem Barbora Moudrá (septima) a Klára Doskočilová (kvinta).
Soutěžící z medailových pozic postupují
do celostátního kola, kde jim přejeme hodně zdaru.
Podle textu Ladislava Nováka.

ÚSPĚŠNÍ PÍSAŘI. Na snímku Ladislava Nováka je vedle Jiřího Kučery Tereza Kupcová
a naproti němu Anna Bártů.

Folklor v máji
V sobotu 19. května se na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční tradiční akce
Folklor v máji. Od 10 hod. vystoupí domácí dětské folklorní soubory Kvíteček,
Kvítek a Krahuláček z Krahulčí. O půl
druhé proběhne ve vstupní síni radnice
prezentace putovní výstavy fotografií „Poznej světové dědictví UNESCO“. Ve dvě
hodiny půjde průvod folklorních souborů
z Bašty na náměstí a na pódiu bude slavnostně zahájen odpolední blok, ve kterém
vystoupí soubory Podjavořičan Telč, Krahuláček z Krahulčí, Kališťánek z Kaliště, Trnávka Pacov a z partnerského města Šaľa folklorní soubor Šaľan a slovenský
fujarista Martin Brxa. Po celý den bude
probíhat řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel, v podvečer ukázka kácení máje.
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Střevíček mažoretek.
Podle Pyšné princezny
V neděli 20. května začne v 10 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce další velké mažoretkové klání O střevíček z pohádkové Telče.
A nebude jen tak ledajaké. Ponese se v duchu
slavné filmové pohádky. Vždyť princeznin střevíček daly zdejší mažoretky do názvu soutěže.
V polovině dubna bylo přihlášeno k vystoupení na telčském pódiu 20 skupin, což představuje
půl tisíce soutěžících. „Uzávěrka přihlášek je až
8. května, takže se s jejich počtem určitě přiblížíme maximální kapacitě soutěže,“ uvedla pro TL
její hlavní organizátorka a vedoucí domácích
mažoretek v jedné osobě, Renata Křížková. Její hlavní přání mimo pěkného počasí: „Přivést
na náměstí místní diváky, aby domácí skupiny
Poupátka, Růžičky a Růže měly opravdu domácí prostředí.“ Podle textu Renaty Křížkové

Balada pro banditu
naposledy
Studenti telčského gymnázia zakončili
dvouletou divadelní činnost dvěma březnovými představeními na Třešťském divadelním jaru a Dni učitelů v Mrákotíně.
Naše společné úsilí se završilo na přehlídce ochotnických divadel v Třešti, kde jsme

se dotkli skutečného divadelního prostoru. Získali jsme si na svoji stranu vyprodaný sál a ustáli hodnocení odborné poroty.
„Studenti z Telče předvedli publiku nadšené studentské divadlo, kterému věnovali jistě mnoho času. Svým čistým nadšením
a zaujetím potvrdili sílu tohoto příběhu,“
uzavřela hodnocení jedna z porotkyň Alena Veliká. Přijetí hry publikem (jednou dokonce potlesk vestoje) a získaná ocenění
za herecké výkony (Michal Hink - septima a Michal Tesař - 4.A) nás těší, ale mnohem důležitější je skutečnost, že se potkali
lidé, kterým věčný příběh vstoupil do životů a ledasco v nich změnil. Vždyť školní exkurze může přinést i nečekané události a je jedno, jestli jedete k hrobu básníka,
do Babiččina údolí nebo do Koločavy. Důležité je, aby bylo co objevovat. My jsme
objevili nečekaný zájem diváků. Ti nejvěrnější neváhali a opakovaně nás svou účastí v hledišti podporovali. Za realizační tým
děkuji všem, kteří nám pomáhali.
Radek Kopečný

Zápisy
do mateřských škol
Zápisy do mateřských škol ve správním
obvodu Telče 11. a 12. května.
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ZUŠ Open 24. května
Po loňském mimořádném úspěchu celonárodního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ Open se letos představí opět i telčská ZUŠ široké veřejnosti bohatým programem v rámci jednoho společného dne ve čtvrtek 24. května.
www.zusopen.cz/zus-open/.
Lubomír Zadina, ředitel ZUŠ
Program:
9:00
Malé mořské dobrodružství
dvůr a průjezd ZUŠ
(výtvarná akce pro MŠ a 1. st. ZŠ)
10:00 Hlavní hudební program
pódium - náměstí
10:30 Koncert varhanního odd.
kostel sv. Jakuba
13:30 Hrajeme našim seniorům
Senior Home
14:00 Koncert kytarového odd.
zámecký park/zámek
14:00 Koncert pěveckého odd.
Univerzitní knihovna
14:45 Koncert TELČísla mladší
sál ZUŠ
15:30 Malé mořské dobrodružství
dvůr a průjezd ZUŠ
(pokračování dopolední akce a vernisáž)
15:30 Koncert houslového odd. + hosté
Dolní brána
16:00 Koncert akordeonového odd. + hosté
radnice-loubí
16:30 Koncert varhanního odd.
sál ZUŠ
17:00 Koncert pěveckého odd.
kostel sv. Ducha
18:00 Koncert TELČísla starší
Dolní brána
19:00 Workshop – varhaníci + veřejnost
sál ZUŠ

Přijímací řízení do ZUŠ
Ředitelství Základní umělecké školy v Telči vypisuje termíny přijímacího řízení pro
školní rok 2018/2019.
Výtvarný obor: ve středu 30. května
a v pondělí 4. června 13:00 - 17:00
Místo konání je učebna výtvarného oboru
ZUŠ v 1. poschodí.
Hudební obor: ve středu 30. května
a v pondělí 4. června 13:00 - 17:00
Místo konání označená učebna hudebního
oboru ZUŠ - v 1. poschodí.
Požadavky:
- pro výtvarný obor není nutné se zvlášť
připravovat, pomůcky poskytne škola, půjde o kresbu
- pro hudební obor doporučujeme si připravit jednoduchou lidovou píseň (např.
Pod naším okýnkem, Kočka leze dírou,
Kočka leze dolů, Pec nám spadla, Ovčáci ...). Dále se zkouší smysl pro výšku tónů - zazpívat předehraný tón a smysl pro
rytmus - zopakovat předvedený rytmický
motiv.
Optimální věk pro přípravné výchovy je 6
- 7 let (1. až 2. třída ZŠ), pro pěvecký sbor
8 - 12 let. Pro přijetí je důležitý výsledek
zjištěných předpokladů a počet volných
míst ve škole.
Pro případné starší zájemce o hudební
obor (např. zájemci o přípravu ke studiu
na střední nebo vysoké školy) jsou požadavky náročnější. Sleduje se i hlasový rozsah, schopnost přenášet tón do své hlasové
polohy, rytmickou i melodickou paměť, tonální cítění a další. Upozorňujeme na nutnost se přihlásit včas - půl roku nebo rok je
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Mimořádná příležitost
málo na zodpovědnou přípravu. Příprava
ke studiu je možná v hudebním i výtvarném oboru.
Další informace na tel. č. 567 243 533,
e-mail: info@zustelc.cz, www.zustelc.cz

Den otevřených dveří
Univerzitního centra
Telč sobota 19. května

Panský dvůr Telč
v květnu

12.00 - 12.30
Otevření prostor UCT pro veřejnost
12.30 - 13.00
Slavnostní zahájení
1. vystoupení žáků ZUŠ Telč
13.00 - 17.30
Hlavní program v budově UCT a na nádvoří – prohlídková trasa, výtvarná dílna
pro děti, ukázka historické třídy z Radkova, historická tabla SOŠ Telč
17.30 - 18.00
2. vystoupení žáků ZUŠ Telč
18.00 - 19.30
Titus Maccius Plautus: Curculio aneb
Darmojed
studentská inscenace českého překladu poslední dosud nepřeložené Plautovy komedie Curculio (Ústav klasických
studií FFMU) Vstupné dobrovolné
Po celou dobu bude otevřena kavárna
i knihovna UCT. Zajištěno občerstvení.
Sladké potěšení z kavárny a cukrárny Haas

6. 5.
Vernisáž výstavy obrazů Pavla Bažanta.
Začátek v 16 hodin
19. 5.
KOLEM TELČE
Gastro-cyklo-společenský nezávod
Květnová projížďka určená pro všechny
fanoušky čerstvého vzduchu, dobré zábavy, skvělého jídla a pití. Trasy – 50 nebo
30 km. Start v 10 hodin v Panském dvoře.
Zájemci se mohou registrovat na www.kolemtelce.cz
Více na www.panskydvurtelc.cz nebo www.
facebook.com/panskydvurtelc.cz

Architektura 1918-1938
na území Kraje Vysočina
Výstava bude věnována prezentaci vybraných staveb z období let 1918 - 1938
na území Kraje Vysočina.
10. května - 8. června
Zahájení výstavy: 9. 5. v 16 hodin
Výstava bude otevřena v pracovní dny
od 9 do 15:30 hodin. Lannerův dům.

Napsali o nás

O jezuitské lékárně v Telči
Ve Zprávách památkové péče, v příloze k roč.
77, rok 2017, vyšel obsáhlý článek pojednávající o barokní jezuitské lékárně v Telči autorky
Mgr. Anny Hamrlové z telčského NPÚ.
TL 5/2018

Vzpomínáme na 20. století

10. května 1945. Do šesti hrobů na dnešním kruhovém objezdu u sokolovny bylo pohřbeno 16 vojáků Rudé armády, kteří padli v posledních dnech války na jižní Moravě.
Neměli bychom na ně zapomínat. Za následující „trable“, které nám představitelé jejich
rodné země způsobili, ti kluci nemohou. Více o tomto pietním aktu a o pozdějším přenesení ostatků pohřbených do Jihlavy v TL 1/2014.
Foto pro tisk Roman Pokorný

Pamětní desky

Katol., ČBR., ISRAEL.
Dědictví, které nám zanechali naši předci
v podobě pamětních desek obětí I. světové,
tehdy Velké, války v předsíni farního kostela sv. Jakuba, je opravdu mimořádné. Nejen
svým výtvarným pojetím a ornamentální výzdobou malířkami Lidové malírny. Biogramy padlých či zemřelých jsou zdrojem řady
pohledů jak na Velkou válku, tak na tehdejší společnost. Již jsem popsal pozoruhodný
geografický rozměr míst úmrtí na deskách
uvedených mužů. V minulém čísle pak jejich povolání. Některá jsou na svou dobu velmi moderní, řidič ve Vídni, jiným dnes již
ani nerozumíme, deputátník na Rosičkách.
I zkratky Katol., ČBR., a ISRAEl., připomínající náboženské vyznání padlých, jsou unikátní. Pořízení desek inicioval a organizoval
bezprostředně po skončení války římskokatolický děkan P. Simeon Zapletal. Od samé-

ho počátku byla pro jejich umístění vybrána hlavní loď farního kostela sv. Jakuba. To,
že rozdílné náboženské vyznání nebylo překážkou uvedení zemřelého na desky, se dnes
zdá jako samozřejmost. Jenže v době jejich
vzniku se termín „ekumenismus“ objevoval
jen ve spisech reformních teologů. V katolické církvi se dočkal „posvěcení“ až v 60. letech minulého století papežem Janem XXIII.
na Druhém vatikánském koncilu v roce 1964.
Konstatování, že P. Simeon Zapletal předběhl tím, že na desky umístil i muže jiných vyznání, dobu o půl století, není zdvořilost, ale
velká pravda. Patří mu za to velký dík. Je
to také jeden z mnoha důvodů, abychom se
u pamětních desek v roce stého výročí konce
války na chvíli zastavili. A vzpomněli nejen
na muže na nich uvedené, ale i na organizátory vzniku ojedinělého památníku.
/z/

Den matek
v Klubu důchodců

Po uzávěrce

V neděli 6. května si ve 14 hodin v Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici připomenou Den matek. „Na programu máme
písničky Karla Hašlera za doprovodu Anežky
Kožešníkové,“ přiblížila oslavu v klubu jeho
předsedkyně Ludmila Bartošková s tím, že
na příjemné odpoledne zve i nečleny klubu.
TL 5/2018

No Name v Telči
Známá slovenská pop – rocková skupina vystoupí na bývalém zimním stadionu v Hradecké ulici ve prospěch mobilního hospice Sdílení ve čtvrtek 28. června
v 16 hodin.
Podrobněji v příštích Tl.

4. díl

1918 ►100◄ 2018
DVOŘÁK Jan
katol., svob. rolnický syn ve Volevčicích; *1891 ve Volevčicích; od 1916
u 1. prap. zákop. ●padl v září 1916
na italském bojišti
KEŠNAR František
katol., svob. zedník ve Volevčicích;
*1894 v Žatči; od 1914 u 14. zeměbr.
pl. ● padl 13. 9. 1915 na ruském bojišti
u města Ulys
ŠIMEK František
katol., svob. rolnický syn ve Volevčicích, *tam 1877; od 1914 u 81. pěš.
pl. ● zraněn 9.9.1914 na ruském
boj.,+24.9.1914 v něm. v Aradu (Uhry)
ČECH Eduard
katol., svob. krejčí ve Zvolenovicích,
*tam 1893; od 1916 u 11. pl. drag., + 8.
4. 1917 v nemocnici Beszterczi (Uhry)
ČECH Karel
katol., svob. pekař ve Vídni, *1890
ve Zvolenovicích; od 1914 u 14 zeměbr. pl. ● po válečném strádání + zemřel doma souchotinami 18. 3. 1916,
pochován u sv. Anny v Telči
VANÍČEK František
katol,, svob. tesař ve Zvolenovicích,
*tam 1893; od 1914 u zákop. ● padl 7.
10. 1915 v Srbsku, pochován na levém
břehu Dunaje proti Bělehradu
BISINGER Zdeněk
katol., svob. lesnický příručí ve Waldenfelsu, *1892 v Telči; od 1913 u 12.
zeměbr. pl. ● padl 20. 11. 1914 u Krzyvoplot u Wolbromu (Rus. Polsko)
BRÝDA František
katol., svob. řezník v Telči, * 1893 v Podažlicích u Chrudimě; od 1914 u děl.
hors. pl. ● padl v roce 1915 na Sávě
BUDEK Josef
katol., svob. zámečník v Telči, * 1891
v Telči; od 1913 u 81. pěš.pl. ● zajat
v Srbsku, tam + 6. 6. 1915 ve Valjevu
BUK Antonín
katol., ženatý dělník na pile v Telči, *1891 v Žatči; od 1914 u 24. dom.
pl. ● po 11 bitvách zajat 15. 6. 1915
v Rusku + 11. 3. 1918 souchotinami
v Samaře
BUREŠ František
katol., svob. pekař ve Vídni, *1891
v Telči; od 1912 u 81. pěš. pl. ● 1914
zajat v Srbsku +18. 2. 1916 zápalem
střev na ostrově Asinaro
BUSTA Josef
katol., ženatý řezník a hostinský v Telči, *1869 v Markvarticích; od 1916
u 12. prap. sap. ● 1916 zraněn na italském bojišti, + 17. 9. 1916 v Jihlavě,
tam pochován
pokračování příště
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Objev

Adolf Koukal. Neznámý rodák – hrdina
Tento příběh začal dotazem v radničním infocentru: Co víte o telčském rodákovi, Adolfu Koukalovi, příslušníku slavné 311. perutě Anglického královského letectva (RAF)
za druhé světové války? Nejen IC, ale i Telčské listy musely odpovědět: Bohužel nic.
Následoval sloupek v srpnovém vydání Hádanka jménem Adolf Koukal. Při jeho psaní jsme již věděli, že se opravdu narodil v roce 1915 v Telči a z několika databází o druhé
světové válce to podstatné:
KOUKAL Adolf, F/Lt, 787360 (83239),
311. Sqdn, HQ London, npor./R/pplk.,
*02/04/15, TELČ/Jihlava, Navigator
Díky Petru Dvořákovi z jihlavského archivu,
vnučce, která náhodou „otevřela“ Telčské
listy na internetu a pracovníkům Vojenského historického archivu můžeme předložit
příběh muže, na kterého rodné město zapomnělo. Ale buďme objektivní. Částečně za to
mohla jeho příslovečná skromnost a pak
okolnosti, které se patří připomínat: Byla
doba, kdy hrdinství na západní frontě ve II.
světové válce bylo stigma, které si zasloužilo
trest. Při nejmenším zapomenutí.

Foto pro tisk: Roman Pokorný

Adolf Koukal se narodil 2. 4. 1915 na telčském Podolí. Jeho otec pocházel z Nové Vsi
u České Třebové a do Telče ho přivedla služba četnického strážmistra. Maminka Anna
pocházela z telčského rodu obchodníků Růžičků. Kmotra malého Adolfa, Karla Růžičku, ještě starší generace místních dobře pamatuje. 1. září 1921 nastoupil Adolf do první
třídy chlapecké školy v bývalé jezuitské koleji
na náměstí. Jeho zájem o techniku potvrzuje
to, že ve školním roce 1930/31 ho nacházíme
jako učně, elektromechanika, u Lamberta Petrů na Podolí. Přesto v dalším školním roce dokončil také měšťanku. V té době odchází rodina z Telče. Adolf pokračuje ve studiu na tehdy
prestižní čtyřleté státní Vyšší průmyslové škole elektrotechnické v Brně. Maturuje zde v červenci 1936. A již rok nato ho vidíme ve škole
pro důstojníky letectva v záloze v Prostějostr. 10

vě. Dokončuje ji v roce 1938 a je jmenován
polním pozorovatelem u 11. letky 1. pluku letectva TGM v Praze Kbelích. Jenže. Přichází tragický 15. březen 1939. Jako většina vojáků je 30. března 1939 propuštěn z armády
na tzv. trvalou dovolenou. Vzápětí nastupuje
na místo konstruktéra do Severočeské továrny elektrotechnické v Čakovicích. Vydrží zde
devět měsíců. 9. února 1940 se vydává na velkou a nebezpečnou pouť. U Velké nad Veličkou překračuje hranice protektorátu do Maďarska. Jako mnoho jiných je zadržen tamní
policií a měsíc poznává horthyovské věznice.
S pomocí přátel se mu podaří uprchnout. 18.
března je ve vytoužené, zatím svobodné, Jugoslávii. Z Bělehradu pak putuje přes řeckou
Soluň, turecký Istanbul, egyptskou Alexandrií do Alžírska a odtud konečně do Francie.
V Marseilli je po více než měsíci. 1. května
vstupuje ve známém rekrutačním středisku
v Adge do nově se rodící československé armády. Jako ppor. letectva je zařazen do tzv. letecké skupiny. Opět jenže. Za 12 dní je Francie napadena hitlerovským Německem, 22.
června kapituluje. Adolfa Koukala čeká další transport. Zase nebezpečný. Tři dny před
potupnou francouzskou kapitulací se dočká
evakuace do anglického Falmouthu. Prochází několika jednotkami a také nezbytným školením. V březnu 1941 se stává příslušníkem
slavné 311. bombardovací perutě ve Wrethamu. Létá v řadě bojových operací jako navigátor. Při cvičném letu v září 1941 jeho letadlo havaruje. Otřes mozku a další zranění si
vyžádají několik měsíců v nemocnici. Poté
působí ve štábech leteckých jednotek na řadě
míst v Anglii. Konec války jej zastihuje jako
nadporučíka na Velitelství stíhacího letectva
v Bentley. V srpnu 1945 se vrací do vlasti. Je povýšen na kapitána letectva a ve velitelských funkcích postupně poznává letiště
v Ruzyni, Pardubicích a Chrudimi. V říjnu
1949 je jmenován velitelem letecké základny
v Českých Budějovicích. V roce 1950 vrcholí
„hon“ na vojáky „zápaďáky“. V květnu 1950
je major letectva Adolf Koukal ze dne na den
vojínem. Na štěstí neskončí ve vězení. Po řadě ústrků získává místo kresliče (!) v českobudějovických Rozvodných závodech. Po čase
s pomocí známého „povýší“. V Praze pracuje
jako revizní technik výtahů. V září 1968 podává žádost o rehabilitaci a znovuaktivování
do služeb armády. Následující normalizace to
vyřeší. Revizním technikem zůstává až do odchodu do důchodu. Nositel několika anglických a československých vyznamenání umírá
v Praze 5. listopadu 1992. Rok před tím se dočká povýšení do hodnosti plukovníka... Můžeme se vůbec divit, že o své vojenské kariéře

a zážitcích z války nevypráví ani svým blízkým? Na dlouhých čtyřicet poválečných let
mu zůstalo jediné. Rodina, kterou chtěl alespoň takto chránit. Nepřímo to zaznamenal již
autor jeho hodnocení v roce 1946, když vedle
samých kladných vojenských schopností dal do poznámky: Vede velmi uspořádaný
rodinný život.
O. Zadražil

Připomínáme si letopočty 1918 a 1968

Příběh mého otce
Můj otec se narodil v roce 1896 v Lipové
u Řečice. V první světové válce byl vojákem
na ruské frontě, kde padl do zajetí. Jako zajatec se dostal do středního Ruska a byl přidělen na práci v zemědělství v malé vesnici.
Když válka skončila, bylo zajatcům řečeno,
že již nejsou zajatci, a když se chtějí vrátit
domů, tak mohou „odejít“. Domů to ale bylo přes tisíc kilometrů... Ještě s dalšími Čechy se otec vydal na cestu. Bez peněz a prací pouze za jídlo se jim po několika měsících
podařilo dostat domů. To byl rok 1918.
V roce 1968, pár dnů po začátku ruské invase jsem byl s mým otcem autem v Praze.
Před jedním mostem přes Vltavu, který jsme
potřebovali přejet, byla před námi fronta asi
dvaceti aut. Skupinka kluků na chodníku
na nás křičela: „Rusi kontroluji auta, když
máte hodinky nebo transistor (malé rádio),
schovejte je, jinak vám to ukradnou.“ Neměli jsme čas na přemýšlení. Sundali jsme
hodinky a dali je pod sedadlo. Stejně jako
malé rádio. Za moment jsme čelili dvěma
vojákům se samopaly, kteří podle vzhledu
pocházeli z asijské části Ruska. Ani s námi
nepromluvili, jen pohnuli samopaly: „Vystupte!“ Při výstupu mi voják přejel po ruce
(zda mám hodinky). Potom oba strčili hlavy
do auta, ale protože tam nic nebylo, znovu
nám ukázali samopaly: „Nastoupit a odjet!“.
Po návratu do auta otec promluvil: „Když
mně v Rusku zajali, vzali mi boty (dobré vojenské boty) a kapesní hodinky. Když Rusové
přecházeli přes naši vesnici na konci druhé
světové, ukradli mi kolo a náramkové hodinky. Teď, kdybych měl hodinky na ruce, znovu
bych o ně přišel. A to je dnes rok 1968! Co se
v Rusku změnilo za padesát let?“
Frank Mackie, San Diego
Máte své vzpomínky nebo vzpomínky
svých předků na léta 1918, 1938, 1948
a 1968? Nabídněte nám je k otištění
na adr. tl@telc.eu
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Noc kostelů. S kaplí sv. Eustacha na hradě Roštejně
Zřejmě největší překvapení v osmileté historii Noci kostelů v Telči připravili pro letošní ročník její organizátoři. V pátek 25. května se pro její účastníky otevře kaple sv. Eustacha na hradě
Roštejně. „V předchozích letech jsme v rámci Noci kostelů zpřístupnili všechny kostely ve městě, kterých nemáme zrovna málo.

Po přestavbě hradu v 16. století Zachariášem z Hradce na lovecké sídlo sloužila kaple především k bohoslužbám před zahájením
lovů v přilehlé oboře a byla zasvěcena patronu lovců sv. Eustachovi. Od 19. století sloužila jako skladiště. V letech 2017 až 2018
prošla náročnou rekonstrukcí. Správa hradu počítá v letošním roce s jejím volným zpřístupněním veřejnosti mimo zpoplatněné návštěvnické trasy. Díky tomu, že hrad Roštejn leží v katastru obce
Doupě, je kaple také nejvzdálenějším církevním prostorem v rámci telčské římskokatolické farnosti.
Pro účastníky je připravena bezplatná kyvadlová autobusová
doprava od 15 hodin z Telče (od Motorpalu) na hrad Roštejn. Její jízdní řád najdete v programu Noci kostelů, který je
samostatnou přílohou TL.
Podle TZ Noci kostelů a Správy hradu Roštejn

Jak to bude na hradě

Vloni jsme se podívali kousek za Telč, do kaple sv. Karla. Ale kam
letos? Nabídka kastelánky hradu Roštejna, Kateřiny Rozinkové,
zapojit do Noci kostelů zrekonstruovanou hradní kapli sv. Eustacha, je nejen pro mě, ale věřím, že i pro většinu účastníků Noci,
mimořádně atraktivní. Sám se na otevření tohoto málo známého
prostoru moc těším,“ uvedl pro TL hlavní organizátor telčské Noci kostelů Martin Kohoutek.

V noci i do Telčského
domu
Neobvyklé setkání s minulostí i přítomností můžete zažít v pátek 25. května v Telčském domě. V rámci Festivalu muzejních
nocí se naskytne návštěvníkům i obyvatelům Telče jedinečná možnost prohlédnout
si všechny výstavy a expozice Telčského
domu ve zcela netradičním čase - v nočních hodinách. „Na tento den jsme připravili speciální otvírací dobu, a to od 18
do 22 hodin. Také vstupné bude symbolické,“ zve na akci majitel Telčského domu
pan Jozef Navrátil.
TZ
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Podrobnosti o zapojení kaple do NK poskytla TL kastelánka hradu
Kateřina Rozinková:
Kaple bude zdarma přístupná téměř po celý den a večer částečně i formou oživených prohlídek. Celý hrad v současné době
prochází několikaletým procesem úprav a kaple tak bude úplně
prvním místem, které bude v rekonstruované podobě představeno návštěvníkům. Mimo nové podlahy, restaurovaná historická
okna a štukový oltář se budou návštěvníci moci posadit do nových kostelních lavic. Hrad bude otevřen již od 11 hodin. Volně přístupné bude hradní nádvoří spolu s kaplí, k dispozici bude
rovněž hospoda, prodej suvenýrů i sociální zázemí. Kromě služeb hradního občerstvení budou pro návštěvníky mimo jiné připraveny buřty pro opékání na ohništi v předhradí. Na nádvoří
budou volně dostupné i deskové hry pro malé a velké. Ve vlastní kapli proběhnou ve 12, 14 a v 16 hodin komentované prohlídky o její stavební historii. Ve večerních hodinách, v 19, 20,
a 21 hodin, se návštěvníci setkají s majiteli hradu z rodiny pánů z Hradce. Ti je na chvíli přenesou o několik století nazpět,
kdy snaha založit na Roštejně kapli byla pouhým snem. Na závěr
komentované prohlídky pak bude návštěvníky čekat malé překvapení. Rolí zakladatelů hradu se ujmou členové Divadelního souboru Karla Čapka z Třeště.

DDM potěšil „invalidy“
Obvyklou suchou statistiku výročních
schůzí oživili 17. března na výroční schůzi místní organizace Svazu tělesně postižených v jídelně ZŠ v Masarykově ulici žáci
DDM. „Vystoupení mimořádně zaujalo téměř 60 přítomných členů organizace a potvrdilo šikovnost současné mladé generace. Chceme jim a jejich vedoucím alespoň
takto poděkovat,“ uvedla pro TL předsedkyně organizace Ludmila Paurová. Svaz
tělesně postižených má v Telči 80 členů.
Pořádá pro ně ozdravné pobyty, zájezdy
a návštěvy kulturních podniků. Svým členům také pomáhá při jednání s úřady. /z/

Tip výlet (delší)

Šance podívat se do
zámku. Ve Veselíčku
Obec Veselíčko u Lipníka nad Bečvou připravuje výstavu připomínající 250 let od zahájení
velké přestavby tamního zámku Podstatzkých
Lichtensteinů, druhého sídla posledních majitelů telčského panství. 8. června bude možnost si
zámek, který je jinak nepřístupný, prohlédnout
ve třech termínech s průvodcem (14:00, 14:30,
15:00). Zmíněná výstava pak bude přístupná
v zámecké kapli 8. a 9. června. Další termíny
otevření výstavy jsou 6. - 7. 7. a 18. - 19. 8.
Podle TZ starosty Tomáše Šuláka
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Registrace do služby Mobilní rozhlas
Jméno a Příjmení:

Bydliště:

Telefonní číslo*:

Email:

Datum narození:

Pohlaví:

Muž

Žena

* povinná informace

Zvolte skupiny informací:
Informace z radnice

Komerční informace

Kulturní informace

Sportovní informace

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů tohoto registračního letáku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, zpracovával moje
osobní údaje v rozsahu
 jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
 telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha;
za účelem
 využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
 informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů;
na dobu provozování komunikační platformy Mobilní rozhlas nebo komunikační platformy, která tuto komunikační platformu nahrazuje.
Přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje
poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního
místa nebo trasy apod.
Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu
 provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia, s. r. o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova
42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
 provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak
ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč
Kontaktní údaje správce:
Dušan Novotný, telefon: +420728579466, email: dusan.novotny@telc.eu
Účel zpracování osobních údajů:
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR (od 25. 5. 2018)
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas. Poskytnutí jakýchkoli údajů je
dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu provozování komunikační platformy Mobilní rozhlas nebo komunikační platformy, která tuto
komunikační platformu nahrazuje, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
 máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či
nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění
neúplných osobních údajů.
 máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní
údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
ZVLÁŠTNÍ:
 máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách komunikační platformy
Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.
V ___________________ dne ____________ podpis subjektu údajů (občana) ______________________

str. 12

TL 5/2018

Zápis dětí do MŠ Telč
pro školní rok 2018/2019

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Telč, p.o., pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Telč, příspěvkové
organizace, oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2018/2019,
tj. s termínem nástupu 1. 9. 2018, bude probíhat v pátek 11. 5. 2018 od 8.00 do 12.00
hod. v ředitelně MŠ Komenského 512, Telč
nebo na odloučené MŠ Nerudova 352, Telč
v kanceláři vedoucí MŠ.
Zákonní zástupci při zápisu předloží:
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, cizinci a rezidenti povolení k pobytu.
V den zápisu se zároveň uskuteční „Den
otevřených dveří“. Rodičům s dětmi i celé široké veřejnosti bude umožněn vstup
do tříd na všech pracovištích MŠ Telč
(Komenského 512, Nerudova 352, ZŠ
Masarykova 141). Výjimečně (např. ze
zdravotních důvodů, z důvodu čerpání dovolené mimo Telč apod.) lze dohodnout i jiný termín zápisu, a to přímo s ředitelkou
školy na tel.: 778 773 800.
Bc. Jarmila Horníková, ředitelka MŠ Telč

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
• Do MŠ budou přednostně přijímány děti v příslušném školském obvodu, které mají místo trvalého pobytu
na území města Telč.
• Dítě splňuje povinné očkování podle
§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému
předškolnímu vzdělávání).
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Kritéria pro přijímání dětí stanovená
ředitelkou MŠ:
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu § 34, 34a zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, následující kritéria:
1. Děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky - povinné
předškolní vzdělávání

2.

3.

(narozeny od 1. 9. 2013).
Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně 3.
roku věku (narozeny do 31. 8. 2015),
pokud splňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
Děti mladší 3 let k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity Mateřské
školy Telč.

Doplňující informace:
• O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího
řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
• Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ
a do které třídy bude dítě přijato,
a o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ.
Bc. Jarmila Horníková, ředitelka MŠ Telč
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FLORBALOVÉ MLÁDÍ. Přípravka Florbalu Telč, z.s., na konci letošní sezóny. Zleva: Zdeněk Kubát, trenér, Ondřej Šimánek,
Valentýna Kučerová, František Masheter,
Jan Žákovský, Adriana Bachorová, Kateřina Šindlerová, Roman Roubíček, Terezka
Veselá, Petr Veselý, vedoucí mužstva. Zleva sedí: Jan Rymeš, Adam Kubát, Erik Jaroš, Karolínka Jahodová, Michaela Denková, Martin Veselý, Jiří Procházka, Adriana
Lisová, Robert Krulla.
Foto: Jaroslav Novák

BYLY VELIKONOCE. Ty opravdové si připomnělo několik desítek účastníků křížové
cesty ke kapli sv. Karla na Velký pátek 30. března.
Foto: Stanislav Bartoň
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BUDE POUŤ (2). V polovině května nás
čeká další telčská, ale hlavně krahulečská,
pouť u sv. Jana Nepomuckého. Kostel jemu
zasvěcený připomínáme kresbou Terezy
Fišerové. A také pozoruhodnou fotografií
Dušana Boušky. Díky spolupráci s učitelkami výtvarného oboru ZUŠ, Lenkou Bláhovou a Pavlou Doležalovou, postupně připomínáme všechny telčské kostely v čase
poutních slavností ve výtvarných projevech jejich žáků.
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POMNÍK RUDOARMĚJCŮ. Jako každý rok mu pracovníci Služeb Telč věnují zaslouženou pozornost výsadbou jarních květin.
Foto: Daniel Janek

MOŘE. Nová výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ ze třídy Lenky Bláhové. Práce Ondřeje Holubáře. Výstava
v mázhauzu školy potrvá do 15. června.

NA KASÁRNÁCH STOP. Po dobu výstavby kruhové křižovatky je směr Telč – Třebíč
zcela neprůjezdný.
Foto: Roman Pokorný

DEN DDM. 26. 5. na náměstí.

Foto: archiv DDM

UTĚSNĚNÉ KANÁLY. Celý měsíc prováděla odborná firma utěsnění kanalizace vedoucí
po břehu Štěpnického rybníka. Více o náročné operaci v TL 4/18 na str. 3.
Foto: Pavel Boček
TL 5/2018
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List MAS Telčsko (84)

Lidé mikroregionu

„Malý“ starosta neexistuje
Termín „malý“ starosta je vlastně protimluv. Neexistuje velký ani
malý starosta. Leda snad fyzickou výškou. Přesto Roman Neuwirt,
se kterým dnes hovořím, na něj slyší, někdy ho dokonce „vyžaduje“. To, když od domácích ve Studnicích, jediné místní části Telče, slyší: „Starosto mělo by se..., Starosto zařiď...“ Druhé volební
období je zde totiž předsedou osadního výboru. S Telčí ho spojuje
nejen tato funkce, ale také to, že více než dvacet roků je profesionálním hasičem na zdejší stanici HZS v Luční ulici. Náš rozhovor
tak bude logicky o hasičích, samosprávě a v závěru, možná překvapivě, i o telčské historii.

Jak se člověk stane profesionálním hasičem?
Po nezbytné maturitě, ale hlavně přijetím do služebního poměru
u Hasičského záchranného sboru. Dále musí absolvovat profesní
kurzy. Sám mám jak ten základní, tak také strojnický, velitelský
a řadu specializovaných... Ale hlavně musí mít zájem o toto povolání.
A jak předsedou osadního výboru?
V mém případě volbou občanů Studnic a také „zřízením“ telčského městského zastupitelstva.
Nedá mi. Proč Studnice nemají vlastní samosprávu jako jiné
obce a musí žít pod „protektorátem“ Telče?
To je pro mě těžká otázka. V roce 1990, kdy se samospráva do obcí vracela, jsem tady nežil. Tehdy se zde nenašel potřebný počet
lidí, kteří by si na svá bedra vzali i starost o obec. Nyní nám zákon
o obcích již osamostatnění neumožňuje, tak je zbytečné o tom hovořit. To, že žijeme ve svazku s Telčí, bereme jako fakt.
Svazky bývají různé. Přátelské, konstruktivní a někdy i „italské“. Jaký je podle vás ten Studnic s Telčí?
Za sebe bych použil ty první dva termíny v otázce. Přátelský a konstruktivní. Studnice pod Telčí určitě nestagnují. Je to zásluhou přístupu tamní samosprávy a hlavně starosty Romana Fabeše. Vždy
se s ním domluvím na zásadních věcech, další je pak na úřednících
radnice, konkrétně na odboru rozvoje města v čele s Vladimírem
Švecem. Roman Fabeš mě bere jako kolegu starostu, i když jsem
„jen“, jak jste uvedl v úvodu, předseda osadního výboru.
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Studnice 2018?
Žije zde 74 obyvatel, jejich počet tak neklesá. Naopak. Dvacet
procent z nich je mladších osmnácti let. Takže jsme mladá obec.
Postupně rekonstruujeme víceúčelovou budovu, ve které je společenská místnost, klubovna hasičů, kancelář osadního výboru
i místní knihovna. Změnu k lepšímu také prodělaly některé místní komunikace a veřejná prostranství. Náklady prochází telčským
rozpočtem, ale nezanedbatelná a samozřejmá je i brigádnická pomoc místních. To si myslím v „mateřské“ Telči neexistuje. Pozitivní třeba je, že administrativu, která se čím dál více valí na obce,
ať jsou velké či malé za nás vyřizuje Městský úřad Telč. Využíváme také telčský systém sběru a likvidace odpadu, zimní údržbu komunikací, naši senioři mohou používat služeb Senior taxi...
Zmínil jste místní hasiče. Předpokládám, že jste jejich velitel.
Kdepak. Jsem řadovým členem jednotky, do nedávna i jejího soutěžního družstva. Jsem ale moc rád, že hasiči ve Studnicích existují. Jejich přítomnost je pro každou obec velmi důležitá. Nejen
pro společenský život, ale hlavně pro jejich hlavní poslání. V neštěstí pomáhat druhým. Několikrát v roce se naše družstvo účastní
i hasičských soutěží v regionu, takže se vlastně zaslouží i o propagaci existence samostatných Studnic. A moc mě těší, že členy
družstva jsou stále i zdejší rodáci, kteří ve Studnicích již nežijí, ale
do rodné obce se vracejí.
Studničtí hasiči nám v rozhovoru vlastně umožnili plynule přejít k vašemu hlavnímu povolání. Co na něm považujete
za nejtěžší?
Myslím, že to je společné pro většinu mých kolegů. Ať těch profesionálních, tak dobrovolných. Zásahy, kde se potkáme s ohroženými malými dětmi. To je pro psychiku každého ta nejtěžší zátěž.
Který zásah byl pro vás nejnáročnější?
To se těžko takto „škatulkuje“. Každý zásah má svá specifika. Čtenáři jistě ví, že dnes v naší práci převládají zásahy u dopravních
nehod a dalších živelných pohrom. Určitě nejnáročnější zásahy
jsou u událostí, které provází smrt jejich účastníků. Na to si nelze
zvyknout. Před očima mám stále ten můj první.
Který to byl?
Dopravní nehoda na třeštické křižovatce s jedním zbytečným
úmrtím.
Zažije hasič také něco veselého?
Nevím, zda to lze označit za veselé, ale třeba... Volá nám paní
o pomoc proti ohrožení sršni. Na místě zásahu nám ukáže jednoho
a na dotaz, kde jsou ostatní, dostaneme odpověď: Musíte je najít...
Nemohu přejít v úvodu zmíněný exkurz do telčské historie.
Na můstku přes dřívější vodní příkop do ulice Na Parkaně
je na kamenném krytu zdí, kterého lemují, vytesáno od roku
1791 mimo jiné i jméno mistra, který na něm prováděl kamenické práce: Jiří Neuwirt.
Vidíte, to jste mě překvapil. Pradědeček byl kameník v Lovětíně.
Tak třeba... Určitě po tom budu pátrat.
O. Zadražil
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Mikroregionální střípky
Dyjice

4. 5.
KIESLOWSKI - intimní písně o životě
v podání Marie Kieslowski (piano, zpěv)
a Davida Pomahače (kytary, zpěv) Začátek ve 20 hod.
26. 5.
DALEKKO - pětičlenná kapela přiveze
své nové album na pomezí alternativního
rocku, lo-fi popu a elektroniky.
Začátek ve 20 hod.
V Kulturním domku pořádá BEZOBAV
Dyjice

Třeštice

13. 5.
Pochod na Javořici - II. ročník pochodu
z Třeštice na Javořici. Začátek v 9.00 hod
od hasičské zbrojnice, Pořádá: SDH Třeštice

Hodice

26. 5.
Dětský den na návsi - Soutěže pro všechny
děti na hodické návsi. Pořádá OS HRAD

Nová Říše

Konec křižovatky smrti
Když za mnou v roce 2014 přišel starosta Markvartic Josef Nedvěd se žádostí,
aby se již konečně něco udělalo s křižovatkou Kasárna, jenom posílil mé dlouhodobé přesvědčení, že bychom již opravdu
měli nalézt a vymoci řešení, které by zde
dalším škodám a především zbytečným
ztrátám lidských životů zabránilo. Nebudu podrobně popisovat, co jsme společně
za ty čtyři roky ohledně „Křižovatky smrti“, jak se jí také někdy říká, absolvovali. Od shromáždění statistiky nehod, přes
množství konzultací a jednání se zástupci
Policie ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic,
Státním fondem dopravní infrastruktury,
Krajem a mnoha dalšími.
E-maily a telefonické hovory nemá cenu vypočítávat. V množství jednání oceňuji pozitivní a velmi racionální přístup
paní ředitelky jihlavské správy ŘSD Marie Tesařové. Chci zde také zmínit a poděkovat alespoň jednomu z dalších velkých
pomocníků, starostovi Bohuslavic Jiřímu
Kovářovi, který nám byl v našem snaže-

ní velmi nápomocen. Jak asi mnozí ze čtenářů již zaregistrovali, letos v dubnu, tedy
po čtyřech letech od doby, kdy jsme zahájili první jednání, se začal kruhový objezd
na Kasárnách stavět. Popravdě musím přiznat, že jsem byl nejprve přesvědčen, že se
vše musí podařit mnohem dříve. Na druhé
straně byly i doby, kdy jsem již také začínal málem propadat beznaději, že toho
úředního šimla nepřekonáme. Nakonec již
vše nasvědčuje tomu, že „kruháč“ na Kasárnách vyroste a že tak dojde k naplnění více než 80 let starých slov mého dědy
Bohumila Vystrčila. Ten byl totiž soudním
znalcem pro obor strojírenství. V té době
do něj patřily i posudky škod na motorových vozidlech. Z vyprávění vím, že když
se jednou vrátil od velké nehody na Kasárnách, kde se srazil rakouský obchodník jedoucí z Vídně s italskou šlechtičnou cestující od Telče do Brna, tak prý prohlásil:
S tou křižovatkou se musí něco udělat... To
se psal se rok 1936, možná 1935.
Miloš Vystrčil, senátor

27. 5.
Koncert v klášteře od 18 hod.
Stamicovo kvarteto přednese skladby Antonína Vranického, W. A. Mozarta, ad.
V koncertním sále premonstrátského kláštera pořádá NOKUS

Vanov

12. 5.
Taneční zábava - hraje J.I.P. Band a hosté,
začátek ve 20:00 v KD

Pouť smíření: Zaniklé
vesnice nejsou němé!
V sobotu 12. května se uskuteční již 10.
setkání českých a rakouských poutníků
v nám blízkém pohraničí, které pořádají
karmelitáni z Kostelního Vydří s přáteli
z Česka a Rakouska. Pouť začne v 10 hodin v kostele v rakouské obci Reingers,
pokračovat bude v tamním muzeu „Heimatstube“, kde bude virtuální „procházka“ po české Romavě před jejím zničením
komunistickým režimem. Z další poutní zastávky v rakouské Radschin půjdou
poutníci do Čech na místa, kde stávala
vesnice Romava. Nebyla to malá vesnice,
za Rakousko-Uherska v ní žilo téměř čtyři sta obyvatel. Zde bude v 15 hodin bohoslužba na místě, kde bývala tamní kaple. K programu poutě je možno se připojit
v kterékoli její části.
Podle textu Jana Jelínka
Více na www.dacice.info.cz
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Roman Pokorný zachytil pro TL historický okamžik kasárenské křižovatky. Betonová svodidla vymezují její řízený průjezd pouze ve směru Jihlava – Znojmo. Kruhová křižovatka se stává skutečností.

Soutěž o nejlepší Land Art v Geoparku Vysočina
Akce je určena jak pro jednotlivce, tak pro
skupiny v rámci škol (ZŠ, MŠ, ŠŠ), spolků a dalších. Soutěž spočívá ve vytvoření uměleckého díla z přírodních materiálů na území Geoparku Vysočina a v jeho
okolí. Dílo je poté třeba vyfotit a zaslat
na email@geoparkvysocina.cz. Sběr foto-

grafií do 10. června 2018. Během měsíce
června budou vybrána nejlepší díla, která
budou oceněna a vystavena. Výstava fotografií nejzajímavějších výtvorů bude probíhat v době letních prázdnin v Panském
dvoře v Telči. Více informací na www.geoparkvysocina.cz nebo na tel: 606 826 775.

Roštejnský hodokvas
V sobotu 12. května odpoledne ožije předhradí hradu Roštejna středověkým tábořištěm
v rámci pravidelného Roštejnského hodokvasu. Ten se letos uskuteční, vzhledem ke stavebním úpravám hradu, pouze v prostorech mimo hrad. Příští rok se určitě vrátí i do vlastního hradu.
TL 5/2018

25 let Farní charity
Před dvaceti pěti lety, v roce 1993, se
v Telči objevila nová občanská aktivita.
Farní charita. Tenkrát i dnes stojí v jejím
čele Jaroslav Kadlec.
Připomeňte, co je Charita a důvod vzniku Farní charity.
Charita, dobrovolné dobročinné akce
na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým
nebo třeba nemocným,
má v křesťanském světě staletou tradici. Pro
činnost současné Farní charity je podstatný rok 1992, ve kterém
byla na území brněnské
diecéze znovuobnovena biskupem Vojtěchem Cikrlem charitní činnost. Ještě v tom
samém roce byly na telčské faře pořádány
sbírky pro potřebné na území rozpadající
se Jugoslávie. A hned v následujícím byla
z podnětu tehdejšího děkana P. Aloise Perničky založena Farní charita, která se stala
součástí Oblastní charity v Jihlavě.

Kdy jste začali s pravidelnými humanitárními sbírkami?
V roce 1997. Inicioval je tehdy Ing. Jan
Bartošek ml.
Vaši spolupracovníci?
Nerad bych na někoho zapomněl. Ale bez
pomoci pí Jaroslavy Jiráskové, Ludmily
Bartoškové, Marie Truhlářové a Aleny Kadlecové si naši činnost nedovedu představit. Do nedávna k nim také patřila zemřelá
paní Roubínková.
Vaše statistika?
Za 18 ročníků Tříkrálové sbírky se vybralo v Telči 1 153 331 Kč. Při humanitárních
sbírkách se sebralo odhadem přes 215 tun
materiálu pro potřebné.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky jde část
zpět do regionů. Na co se díky jí v Telči přispělo?
Nejvyšší částkou, 634 480 Kč, byla podpořena výstavba nízkoprahového zařízení
ZASTÁVka. Ta také z TKS získala téměř
50 tisíc na provoz. Na akci „sousedská výpomoc“ bylo přiděleno 58 530 Kč, na pro-

Z části výnosu Tříkrálové sbírky přispěla Charita na stavbu nízkoprahového zařízení ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici.
Foto: Ilona Jeníčková
Důležité milníky?
Pořádali jsme ozdravný pobyt běloruských
dětí, začali s kurzy ošetřovatelské služby
pro dobrovolníky, oblastní charita převzala pečovatelskou službu ve městě, spolupracovali jsme na vzniku DPS na Starém
Městě, který od samého počátku oblastní
charita provozuje... Hodně nás zaměstnaly povodně v roce1997 a 2002, kdy jsme
zajišťovali konkrétní pomoc v postižených oblastech a také samozřejmě finanční
a materiální sbírky včetně odvozu.
TL 5/2018

vozní náklady DPS přišlo 119 734 Kč.
Orlovna, kterou využívají také klienti ZASTÁVky, dostala na rekonstrukci sociálního zařízení 88 200 Kč.
Činnost Farní charity v dalším období?
Chceme nadále spolupracovat se sociálním
odborem radnice při pomoci potřebným
spoluobčanům. Bude-li zájem a skladovací prostory, počítáme i s pokračováním
sbírek textilu a samozřejmě s organizací
Tříkrálové sbírky.
/z/

Sloupek nejen pro ženy píše pro TL
Miluše Nechvátalová

Jak se zbavit
nezvaného hosta
Takže asi tak, milá chřipko. Já se k tobě
chovala slušně deset dnů, dostávala jsi nejlepší čaje, domácí med a poctivě jsem s tebou ležela v posteli a nic jo? Tak ok, jak
chceš. Začínám tě ignorovat! A klidně si
pšíkej a ucpávej mi nos, mne nedostaneš.
Válení v posteli končí a jdu s tebou ven, budeme totiž dneska sázet kytičky. A že jsi mi
vzala hlas? Tak to mi vůbec nevadí, stejně
jsem nechtěla nikomu zpívat. Bohužel finta
s kytičkami nevyšla, pustila jsi mne pouze
k záhonku a rychle mne se zimnicí vrátila
do postele. Takže bojujeme dále.
Podle babských rad jsem snědla, vypila
a rozžvýkala snad všechnu kořenovou zeleninu. Zalila vařící vodou vše, co kdy kde
kvetlo a rostlo. Pila jsem mléko s česnekem,
zázvor s křenem a čaj se slivovicí. Protože
jsem měla ucpané dutiny, necítila jsem žádnou chuť a vše mi tak nějak chutnalo stejně.
Jen po té slivovici mi bylo více teplo a začalo být naprosto jedno, že nestíhám termíny na odevzdání práce. Chtěla bych usnout
a vzbudit se za pár týdnů bez tebe, má věrná kamarádko. Jenže jak usnout, když mne
tvůj příbuzný kašel nenechá v klidu ani minutu. Přišly na řadu snad všechny léky, které existují. Po přečtení příbalových letáků
a možných nežádoucích účinků, při jejich
užívání, jsem vlastně papírově mrtvá. Protože nespavost, deprese a bušení srdce je
tak asi nejmenší komplikace, která by mne
mohla potkat, ty složitější nebudu ani raději
vypisovat. V této chvíli dostává běžné přání
„Hodně zdraví“ zcela jinou váhu a v tu chvíli, když ho nemáte, si uvědomíte, jak je důležité. Takže vážení, hodně zdraví a těším se,
že se příště sejdeme u veselejšího, již prázdninového tématu.
Aktuální sloupkem Miluše Nechvátalové
snad končíme letošní chřipkovou epidemii, která pro návštěvy „zavřela“ většinu nemocnic a třeba i Domov pro seniory na Starém Městě.

Přijedou Cadillaci
26. května v době od 12 do 14 hodin zavítá do Telče kolona kultovních amerických vozů Cadillac vyrobených v letech 1960 až 1975.
Vzhledem k tomu, že se v tento den na náměstí
Zachariáše z Hradce koná Den DDM a zároveň
po celý den probíhají Farmářské trhy, budou
vozy parkovat v horní části náměstí v prostoru
před mariánským sloupem naproti pizzerii.
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Veteránská revue 2018 Příležitostné razítko
V sobotu 5. května se na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční již 11. ročník oblíbené a pro návštěvníky atraktivní Veteránské revue. Sjedou se příznivci historických
automobilů, motocyklů, velocipedů, traktorů a jiné dopravní techniky. Jako v minulých ročnících vystoupí i dobrovolní hasiči z Hodic, kteří předvedou požární útok
historickou technikou. Následovat budou
i jízdy elegance a soutěž o nejstarší, nejvzdálenější a nejatraktivnější vystavovaný
exponát. Nebudou chybět již tradiční módní přehlídky. Pro kostýmované účastníky
bude na pódiu otevřena dobová kavárna
s občerstvením zdarma. Bohatý kulturní program bude doprovázet telčský J.I.P.
Band s hosty. Revue začne v 10 hod příjezdem účastníků. „Co nesrdečněji zvou pořadatelé - Spolek telčských velocipedistů,“
uvedl pro TL Jiří Holubec.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči
srdečně zvou na přednášku
Adély Jůnové Mackové a Libora Jůny

Velká cesta Afrikou v roce 1931
Obřadní síň radnice

21. května v 17 hodin
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás
1918 – 1938:

1868. Zlatá kaplička

Přednáška o Národním divadle
Pavel Jerie

16. května v 18 hodin

Univerzitní centrum MU v Telči

M. Herálecké
bodovalo

80. výročí svého založení připomněl v loňském roce telčský Klub filatelistů nejen
pozoruhodnou výstavou v radniční síni,
ale dal o něm také vědět filatelistům na celém světě příležitostným razítkem, které

zdejší pošta používala od 2. do 7. listopadu 2017. A razítko filatelisty, Telč a jeho
autorku, Marii Heráleckou, zviditelňuje
i letos. „Časopis Filatelie 4/2018 uveřejnil
vyhodnocení ankety České pošty a časopisu Filatelie o Nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 2017. Mezi 60 razítky se to ,naše´ umístilo na skvělém čtvrtém
místě,“ informoval TL předseda Klubu
Bohuslav Makovička. Více bodů než telčské razítko získaly v hodnotící anketě razítka propagující Filatelistickou výstavu
Praga Picola, Vánoce v Brně a Adventní
věnec Božího Daru.
/z/

Dny českého teriéra

3. až 5. května

Od 4. do 6. května se v hotelu Antoň uskuteční celostátní Dny českého teriéra. Pořadatelem třídenní akce je Klub chovatelů
českého teriéra.
sobota 5. 5.
9.00
oficiální zahájení
14.00 - 17.00
Memoriál J. Bierhanzla
a další soutěže
17.00 - 18.00
ukázka úpravy srsti ČT
a rozbor standardu
20.00 vyhlášení výsledků soutěží
neděle 6. 5.
8.30 - 9.00
přejímka psů
9.30
Klubová výstava se zadáváním
KV, Nejlepší chovatelská skupina, Soutěž
dítě a pes, Vyhlášení Klubových šampionů,
Memoriál Fr. Horáka, Cena českého teriéra
14.00 Bonitace zvířat
Vice na www.ceskyterier.cz

Otevřou se hasičské
stanice
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V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriána, patrona hasičů, kominíků a všech dalších profesí, které mají co do činění s ohněm, se široké veřejnosti otevřou od 3.
do 5. května brány všech jedenadvaceti stanic profesionálních hasičů v Kraji
Vysočina. Stanice, včetně telčské v Luční ulici, budou otevřeny od 8 do 17 hodin. Návštěvníci se budou moci seznámit s prací hasičů a prohlédnout si zázemí
stanic a jejich vybavení technikou. Školy
včetně mateřských mohou tuto akci využít
k preventivně výchovné činnosti.
Více na www.hzscr.cz/vysocina

Poznej světové dědictví
UNESCO
Již po šestnácté se od 2. do 27. května
uskuteční v přízemí radnice putovní výstava fotografií Poznej světové dědictví UNESCO. Autorský projekt Mileny
Blažkové představuje v nové kolekci fotografií slovenské památky pod ochranou
UNESCO. Výstava tak také připomíná
100 let od vzniku Československa, společného státu Čechů a Slováků. Slavnostní
prezentace výstavy se uskuteční za účasti autorky v programu Folklor v máji 19. května ve 13:30 hodin. Mimořádným zážitkem prezentace bude vystoupení
slovenského umělce Martina Brxy, hráče
na fujaru, která je zařazena na Seznam nehmotného dědictví UNESCO. Vedle pódia
na náměstí se návštěvníci mohou zastavit
u stánků UNESCO s propagačními materiály o cestování za památkami UNESCO.
Více o výstavě www.unesco-mediain.cz
Více o památkách Slovenska www.slovakia.travel

Pozvánka na přednášku

Ve Velké Lhotě
vzpomenou R. Smetanu
Spolek přátel Muzea české reformace zve
v sobotu 26. května v 18 hodin do horního kostela ve Velké Lhotě na přednášku a vernisáž výstavy o hudebním vědci prof. PhDr. Robertu Smetanovi, DrSc.
(1904 - 1988), jehož rodina pochází z osady Poldovka. R. Smetana mimo jiné sbíral
místní lidové a kramářské písně, kterým
věnoval svou disertační práci O melodických idiomech v lidovém zpěvu evangelíků velkolhoteckých z roku 1934. Přednášející Josef Kovalčuk, profesor JAMU
a divadelní dramaturg (Husa na provázku,
HaDivadlo, Národní divadlo). Výstava bude poté neustále veřejně přístupná v budově bývalé márnice u tzv. horního kostela.
Lenka Brychtová

Z nabídky
Informačního centra
Helena Grycová Benešová, Lubomír Procházka – Telč a okolí, edice Zmizelá Morava; TIM edice – České kuriozity II –
tipy na zajímavá výletní místa; Kolektiv
autorů – Vlastivěda moravská Dačicko,
Slavonicko, Telčsko
Připravuje Jana Nováková
TL 5/2018

O Lesním klubu pro předškolní děti

Na Větvi. Představte si, že sedíte na větvi a máte čas...
Již třetím rokem působí v Telči a okolí zapsaný
spolek Na Větvi, o jehož aktivitách jsme již několikrát informovali. Na webových stránkách
se spolek sám prezentuje jako sdružení rodičů,
které vytváří otevřený prostor pro vzdělávání,
setkávání a prožitky rozvíjející kladný vztah
k přírodě, k sobě samým a ke společnosti.
V květnu připravuje každoroční festival, který
bude věnovaný těhotenství, porodu, šestinedělí, péči o miminko, výchově a vzdělávání. Mimo to provozuje spolek každé pondělí a úterý
Lesní klub pro děti od 3 do 7 let. Ten se inspiruje konceptem lesních mateřských škol. Děti v něm tráví v přírodě podstatnou část dne,
od 8:30 do 16 hodin. Předsedkyně spolku Lucie Váchová ho představuje jako variantu pro
děti, které nenavštěvují mateřskou školu, ale
i pro ty, které do mateřské školy chodí, ale rodiče jim chtějí zpestřit týden jedním, nebo více dny v přírodě. Jako o každou novinku se TL
o Lesní klub více zajímaly následujícím rozhovorem s Lucií Váchovou.

ně oblečené. Hlavně v zimě. Lesní školky
mají takové motto: „Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení.“
Kolik dětí je maximálně v jedné skupině
Lk?
12 dětí.
Děti v mateřských školách jsou pojištěny
proti úrazům. Hodně se teď hovoří o problematice pojištění pedagogů, příp. celých
škol, v případě nějaké nehody v době, kdy
rodiče svěří potomka škole. Jak je tato
otázka ošetřena v Lk?
Lesní školky, tedy i náš Lesní klub, mají pojištění odpovědnosti za škodu i úrazové pojištění.
Jak je zajištěno stravování dětí v Lk?
Pro děti z Lesního klubu vaří nyní dvě maminky, které se střídají. Používáme lokální
produkty a záleží nám především na kvalitě
surovin.
Jak děti oslovují personál Lk?
Děti oslovují personál jménem.

Kde v současné době Lesní klub (Lk) provozujete?
Nyní má zázemí v bývalém sadu u Punčošky,
kde můžete již vidět jeho maringotku.
Co mají udělat rodiče, kteří chtějí svého
potomka do Lk přihlásit?
Stačí napsat email na navetvispolu@gmail.
com nebo zavolat 728102291 a domluvit se
na schůzce. Po osobním setkání může dítě
i s rodičem využít variantu zkušebních dnů.
Vyžadujete nějakou speciální prohlídku
pediatra u budoucího žáka Lk?
Žádné speciální vyšetření ani potvrzení nevyžadujeme. Důležité je, aby rodiče souzněli
s celým konceptem klubu.
Děti v Lk musí mít asi náhradní oblečení?
Ano, v batůžku si nosí náhradní ponožky, tepláčky. A v maringotce máme i náhradní botky
nebo mikiny. Je důležité, aby děti byly vhod-

Jakou kvalifikace vyžadujete pro personál
(učitelky) v Lk?
Nejdůležitější je pro nás to, aby učitelka, říkáme jí průvodkyně, dokázala dávat dětem
čas, uměla je vyslechnout a respektovat. Personál by se měl neustále vzdělávat. Důležitá
je pro nás důvěra v proces učení. A to jak dospělých, tak dětí.
To hlavní, co mělo zaznít jako první otázka. Popište den dítěte v Lk.
V 9 hodin začíná ranní kroužek. Děti hrají různé pohybové hry. Dopoledne probíhá
v duchu poznávání a tématu, které navazuje na téma měsíční a zapadá do celého roku.
Děti dělají různé aktivity, které jsou v souladu
s přírodními cykly. Při hrách venku se učí nalézat své hranice, poznávají sebe sama, tvoří
a zkoumají. Jsou venku celý den, až na výjimky extrémního počasí, kdy se chodí ohřát
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do vytápěné maringotky. Za velmi cenné považuji to, že mají děti prostor a čas. Čas jen
tak být a hrát si, být přijímán a respektovat zároveň pravidla skupiny.
Čas a důvěra. To by mohla být taková
charakteristika našeho klubu. Zkuste si
představit, že sedíte na větvi a pozorujete
svět. Máte čas sám na sebe a učíte se být
člověkem. Dobrým člověkem.
Za odpovědi poděkoval /z/

Za vším hledej ženu.
Vlastně ženy
Když před pěti lety hledala Alice Grünwald,
tehdy učitelka výtvarného oboru telčské
ZUŠ, netradiční prostor pro absolventskou
výstavu prací svých žáků, našla „poklad“.
Byly jím zrestaurované prostory Knihovny Univerzitního centra, kdysi refektáře
zdejší jezuitské koleje. „Knihovnu jsem
vlastně objevila i pro sebe. Zajímavý, občas tajuplný prostor s bohatou historií, plný krásných knih,“ říká po letech. Uskutečnění prvotního nápadu provázela i další
šťastná okolnost. Byla jí podpora a pochopení vedoucí knihovny Ilony Martinů. Celý příběh neskončil jen zmíněnou absolventskou výstavou. Letos pokračuje již
pátým výstavním projektem, který Alice
Grünwald zde připravuje. Každý další pak
posunuje laťku úrovně a významu výstav
výše. Ten letošní, výstava věnovaná 110.
výročí Lidové malírny, ji posouvá hodně
vysoko. Je to dáno jak věhlasem malírny,
tak vzájemnou shodou celého kolektivu,
který výstavu připravuje. Vedle Heleny
Grycové Benešové ze zdejšího muzea a Jiřím Lukasem z Muzea hlavního města Prahy je to samozřejmě opět i Ilona Martinů.
Hodnocení, že „malírenská“ výstava je vrcholem výstavních aktivit v Knihovně UC,
přijímá Alice Grünwald s výhradou: „Každá z předešlých výstav byla svým způsobem jedinečná. Sto let staré školní práce
žáků reálky připomněly nejen jejich nadání a kreslířskou vyspělost, ale také pozdější, často složité osudy některých z nich.
Byl to vlastně reálný výlet do historie minulého století. Podobně jako výstava Krása ornamentu ze sbírky mistra malíře – natěrače Jiřího Klimeše. Připomněla umění
starých řemeslníků a podívali jsme se díky
jí i do interiérů našich předků.“
/z/
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Zimu vystřídalo léto

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 3. do 18. 4. 2018.

Březen v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak: 		
Srážky: 18 mm
Max. teplota: 		
			
Min. teplota: 		
			
Max. rychlost větru:

0,7°C
1008,1 hPa
13,3°C, 10. 3.
ve 13:59
-15,4°C, 1. 3.
v 1:19
25,6 km/h, 18. 3.

Počasí v Telči

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

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.
• Soukromé lekce hry na violoncello. Tel. 603 856 062.
• Koupím STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234.
• Pronajmu byt 2 + 1 v Telči u Štěpnického rybníka. Nájemné 3.000,- Kč + poplatky. Telefon: 774 210 868
• Poliklinika Telč, spol. s r.o. hledá ZDRAVOTNÍ SESTRU, požadujeme min. SŠ v oboru,
bezúhonnost, empatii, nabízíme dobré platové podmínky, práci na HPP. Kontakt: kochankova@poliklinikatelc.cz
• Nabízím seno z mé zahrady, nutné posekat, sekačku mám, sušit pomohu. Tel. 721 820 653
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Když se „jako“ stane skutečností

Skutečné telčské pivo se vaří v bývalé mlékárně
Pivo a my (Češi). Téma, které vydá ne na několik publikací, ale velkou knihovnu. Otvírat
ho v Telčských listech? Po loňském létě určitě
ano. Telči a telčskému pivu jsme se sice v TL
již několikrát věnovali, ale pokaždé to bohužel bylo „jako“. Zachariáš se vařil v Jihlavě a ani další piva, o kterých jsme psali, se
v Telči „neuvařila“. Na bohatou pivovarnickou, vlastně sladovnickou tradici města, která bohužel skončila v roce 1919, navázal vloni Pavel Trojan. Zdánlivě kuriózně. Pivo vaří
v bývalé mlékárně v Myslibořské ulici. První
otázka na něj tak nemůže být jiná.

ské „zahrádce“ jich může sedět až 100.
Zatím jsme se vyhnuli tomu nejpodstatnějšímu. Jaká piva vaříte?
Piva vaříme podle původních receptur a zachováváme tradiční sladovnické postupy.
Všechna naše piva jsou nefiltrovaná a nepasterovaná. Proto si zachovávají výjimečnou vůni a chuť.
Pro místní není tajemstvím, že nejste původním povoláním sládek. Kdo za kvalitou vašeho piva stojí?
Vystudovaný a zkušený sládek Marcel Hofman.

Napadlo mě, že asi mnoho čtenářů ve skutečném pivovaru nikdy, jako třeba já, nebylo. Nenabídnete jim prohlídku?
Samozřejmě. Možnost exkurze máme v nabídce od samotného počátku provozu. Je ale
nutné se na ni objednat předem.
Funkční pivovar je tedy další lákavý a nepříliš běžný cíl pro návštěvníky města. Co
jim ještě nabídnete?
Na léto připravujeme na pivovarské zahrádce
kulturní programy s hudbou, mohou si také
zakoupit naše sklo se znakem pivovaru.
Přání nebo poděkování na závěr?
Využiji obojí. Chtěl bych poděkovat domácím, kteří se k nám vracejí, a poděkovat jim
za všechny ohlasy. Vážíme si jich, protože
pozitivně ovlivňují rozvoj pivovaru.
/z/

S Českými drahami na kole

Na Vysočině vede Telč

START PIVOVARU. Vloni v létě ho uvedli do života Marcel Hofman a Pavel Trojan,
první a druhý zleva. Požehnali mu bývalí telčští duchovní, děkan P. Alois Pernička
Foto: Archiv Pavel Trojan
a P. Ing. arch. Jiří Jeniš.
Mlékárna a pivovar. Jde to vůbec dohromady?
Ano, oba provozy jsou potravinářskými obory. Pro pivovar jsem se snažil využít nemalou část bývalé mlékárny. Od velkých rezervoárů vody, sklepů, kotelny až po venkovní
přístřešek. I z úcty k jejím někdejším stavitelům. Třeba zmíněné zásobníky na vodu byly
zhotoveny velmi profesionálně z mimořádně
kvalitního betonu.
Jak velkou plochu z bývalé mlékárny jste
pro pivovar využil?
Asi 300 m2.
Můžete čtenářům provoz blíže přiblížit?
Ve vlastní varně je instalována moderní technologie dodaná KP – Kovo Hořepník, která
se skládá ze 4 měděných kotlů, kde samotný
proces vaření piva začíná. Následně mladina
putuje na spilku, kde probíhá proces kvašení
pivovarskými kvasinkami. Následuje přesun
piva do ležáckých tanků. K varně samozřejmě patří nezbytné technologické a technické
zázemí. Součástí pivovaru je posezení přímo
ve varně pro 50 hostů. Na venkovní pivovarTL 5/2018

Hovoříme spolu v době, kdy pivovar má
za sebou již téměř rok existence. Proto je
na místě představit současný sortiment.
Telčské výčepní je světlá desítka, jejímž základem je hanácký slad a žatecký chmel.
Měšťanský ležák a Lékárníkova jedenáctka jsou ležáky, které mají základ v českých
sladech a žateckém chmelu. Tmavý ležák
Hrabě je připravený z českých a bavorských
sladů a svrchně kvašený speciál OSCAR je
kořeněný americkými chmely a prokvašený
americkými kvasinkami. V průběhu roku vaříme také sezónní speciály. Jako třeba teď nedávno tmavé pivo na oslavu Velikonoc, Vídeňský ležák či pšeničný MAZHAUS.
Všechno pivo se vypije v pivovarské restauraci?
Kdepak. Stále rozšiřujeme náš distribuční rajón. Jak v samotné Telči a jejím okolí, tak pivo dodáváme i do restaurací v Praze a v Brně.
Pivo nabízíme jak v sudech, tak ve skleněných a PET lahvích. Rádi vidíme místní zákazníky s tradiční konvičkou, tedy spíš se
džbánem.

V sobotu 30. března otevřely České dráhy
na svých nádražích novou sezónu půjčoven jízdních kol. V celé republice jich národní dopravce provozuje 91, z toho pět
v Kraji Vysočina. Konkrétně v Novém
Městě na Moravě, Telči, Světlé nad Sázavou, v Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
„V loňském roce jsme na Vysočině zaznamenali 330 výpůjček, z toho nejvíce v Telči, 145. Tedy téměř polovinu krajské statistiky,“ uvedla pro TL tisková mluvčí ČD
Radka Pistoriusová. V celé republice pak
České dráhy půjčily kolo 9 222 cestujícím.
Největší zájem o tuto službu je, dáno terénním profilem, v Jihočeském a Jihomoravském kraji, ve kterých se uskutečnila
více než jedna třetina výpůjček z celostátní statistiky. Cyklopůjčovny budou letos
v provozu do 31. října. Více o cyklopůjčovnách ČD na https://www.cd.cz
Podle TZ

Jazykové kurzy angličtiny

13. až 18. srpna
Univerzitní centrum Telč
(jezuitská kolej)

Více informací, přihlášky
+420 603 241 692
pilarova@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/jazykovka
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Počasí v březnu
Březen se tentokrát nemohl rozhodnout, zda
už bude jaro, nebo si ještě počkáme. Převažovala velká oblačnost, ale sluníčko zasvítilo
téměř každý den. Začátek března byl velmi
studený, dokonce mrazivý jako zimní měsíc. Začali jsme jej se sněhovou pokrývkou
o výšce 5 cm. Do 6. března denní maxima zůstávala hluboko pod nulou. Začátkem měsíce
to bylo kolem -8°C, ale postupně se oteplovalo. Srážky byly časté, ale většinou slabé.
V mrazových obdobích padal sníh, v teplých
to byly srážky tekuté. Nejvíce nového sněhu
připadlo 6. 3., a to 6 cm, takže 7. 3. ráno bylo
celkově 11 cm. Protože následovalo oteplení
a déšť, sněhová pokrývka 10. 3. úplně zmizela. Noční minima se také zvedala od počátečních mínus 16°C, až se od 10. 3. dostala nad nulu. Denní maxima od 7. 3. kolísala

Farmářský
a řemeslný trh v Telči

26. května

od 9 do 15 hodin,
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● masné
výrobky a uzeniny ● ovoce a zeleninu
● sušené ovoce ● med a medovinu
● ovocné šťávy a sirupy ● koření
● výrobky z rakytníku
● domácí oplatky● kávu● 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

Hokejové dozvuky

Zuzka Martinů je mistryní
republiky. S pražskou Slavií
Hokejistky pražské Slavie potvrdily svou
dominanci v nejvyšší tuzemské soutěži.
Poté, co si ve finále dvakrát poradily s Karvinou, připsaly si čtvrtý triumf za sebou.
Poprvé s nimi slavila také telčská Zuzana
Martinů. A hned byla platnou posilou Pražanek. Asistencí se podílela na jedné ze tří
branek, které Slavie ve dvoukolovém finále vstřelila ze hry.
HC Slavie Praha - SK Karviná 3:2 p s.n.
SK Karviná - HC Slavie Praha 1:2 p s.n.
http://www.hokej.cz
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Nezaměstnanost v březnu
mezi +3 a +13°C. 8. 3. se poprvé ozval skřivánek a 10. 3. se na komín bývalé Biovety
vrátil čáp. Ale zimě ještě nebyl konec. 18.
a 19. 3. opět udeřily mrazy a maxima zůstala
jen na -5°C. Noční minima od 17. 3. klesala
na mínus 5 až -9°C, ale i když měla trend postupného oteplování, udržela se v záporných
teplotách téměř do konce měsíce. V tomto
období se přechodně ještě vytvořila sněhová
pokrývka do 3 cm výšky a vydržela od 18.
do 21. 3. Po této ledové periodě se už denní
maxima udržovala nad nulou v rozmezí +2
až +13°C. Na komín bývalého Interieru se
čáp vrátil až 25. 3. Asi čekal, až bude tepleji. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako
slabě podnormální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Dětský den plný florbalu
Florbal Telč, z.s., pořádá v sobotu 26. května ve sportovní hale ZŠ Hradecká od 9
hodin Dětský den. Pro všechny děti jsou
připravené dovednostní soutěže ve střelbě na bránu, slalom s míčkem, dribling
a přesnost střelby. V rámci Dětského dne
proběhne společné setkání všech dětských
a mládežnických mužstev. Od 10 hodin
proběhne nábor nových členů spolku, který stále hledá hráče na doplnění týmu dorostu a juniorů (ročníky 2000 až 2004).
Jaroslav Novák

Krajská liga Jihočeského kraje

Vyhrály Strakonice
V krajské lize Jihočeského kraje zvítězil
tým HC Strakonice, když 1. dubna porazil
ve třetím finálovém zápase 4:3 s.n. Slavoj
Český Krumlov. Hokejisty SK Telč může
těšit (nebo mrzet), že oba finalisty v základní části soutěže dokázali porazit. Přeborníka ze Strakonic 6:4 na domácím ledě
a Český Krumlov dokonce na jeho zimním
stadionu 4:3 PP.

Florbal Telč uspěl
v Obratani
29. března se tým Florbalu Telč, z.s., zúčastnil silně obsazeného turnaje v Obratani. Mezi deseti mužstvy nenašel přemožitele a s jednou remízou turnaj vyhrál.
„Největší pochvalu si zaslouží gólman Lukáš Trkola. V osmi zápasech musel pouze
devětkrát vytahovat míček ze své branky,“
zhodnotil vystoupení telčských florbalistů
předseda spolku Jaroslav Novák.

ČR
březen 3,5%; únor 3,7%, leden 3,9%
Kraj Vysočina
březen 3,4%; únor 3,7%, leden 3,8%
Správní obvod Telče
březen 4,1%; únor 5,3%, leden 5,5%
Telč
březen 4,3%; únor 5,1%, leden 5,2%
Obce správního obvodu Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci března: Olšany (6,7), Olší (7,7), Rozseč (7,3), Řásná
(8,3), Strachoňovice (5,5), Vanov (7,1), Vápovice (14,8), Vystrčenovice (8,5), Zdeňkov
(5,9), Žatec (6,1)
Zdroj: Statistiky ÚP

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

21. 5.
22. 5.

IV.
23. 5.
V. - VI. 24. 5.

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

Florbalový turnaj
Orel Telč zve všechny příznivce florbalu v sobotu 5. května na turnaj starších žáků (do 16
let) do haly za sokolovnou. Turnaj bude probíhat v dopoledních hodinách od 9:00.
David Kovář

O Štamberského krále
Veřejný závod na horských kolech 8. května
ve Lhotce vede převážně po lesních cestách
v okolí obce. Délka okruhu je 2,6 km, převýšení 95 m. Start a cíl je u Penzionu pod Štamberkem. Přihlášky od 9.00 hod. v kanceláři
závodu v Penzionu pod Štamberkem. Závod
začíná nejmladšími účastníky i na odstrkovadlech v 9.50 hod.
Pořádá Eurofoam sport team,
Penzion pod Štamberkem a obec Lhotka.
Informace na www.eurofoam-sport.cz

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
TL 5/2018

Sport

Telčské trio Šmach, Doležal, Novák je u toho

Příprava na Dakar? V písku šejků

Fotbal

Tabulka krajské I. A třídy v době uzávěrky vydání
1. Žirovnice
17 47:20 36
2. Světlá n.S.
16 37:21 34
3. Kamenice n.Lipou
18 31:23 32
4. Dobronín
17 55:31 31
5. Třešť
17 46:38 30
6. Leština u Světlé
17 36:27 29
7. H. Brod B
18 24:35 24
8. Telč
18 29:29 23
9. Pacov
16 21:27 22
10. Chotěboř B
18 21:30 22
11. Bedřichov
17 34:42 20
12. Kostelec
18 30:41 20
13. Mírovka B
17 28:47 14
14. Havlíčkova Borová 18 10:38 6

Sedmý muž letošní Rallye Dakar, jihlavský
jezdec Martin Prokop, našel novou motivaci. Úspěšně startuje ve Světovém poháru FIA v cross country rallye. Třetí závod
seriálu, Abú Zabí Desert Challenge rallye,
vyhrál a posunul se tak po třetím závodu
do čela celkového pořadí. Pro tento závod
vyměnil Prokop navigátora Tománka známým motocyklovým jezdcem Davidem
Pabiškou. Do písečných dun Arabských
emirátů ho ale doprovázelo jeho stabilní telčské trio mechaniků, Martin Šmach,

Jan Doležal a Petr Novák. „V dalších závodech SP, kterých se Martin Prokop zúčastní, se budeme v péči o soutěžní speciál
Ford F-150 střídat. Takže do Kataru poletí
Petr Novák a šéfmechanik Martin Šmach,
který si tak vynahradí neúčast (z rodinných
důvodů, pozn. red.) na Dakaru,“ popsal
situaci v týmu Martina Prokopa, který se
chce letos zaměřit na vytrvalostní závody,
Jan Doležal. Můžeme jen spekulovat, že se
tak jedná o promyšlenou dlouhodobou přípravu Martina Prokopa na Dakar 2019. /z/

Stolní tenis

Divize Vysočiny
Konečná tabulka soutěže 2017/2018
1. H. Brod
22 204:103
2. Pelhřimov
22 190:126
3. Jihlava
22 196:127
4. Žďár n. S. B
22 177:159
5. Polesí
22 172:170
6. Třešť
22 161:172
7. Světlá n. S.
22 150:178
8. Chmelná
22 154:166
9. Třebíč
22 165:181
10. Bystřice n. P.
22 148:193
11. Telč
22 136:199
12. Chotěboř
22 118:197

77
68
67
54
54
49
49
49
48
43
38
32

5. 5.
9.00
hala Masarykova
Orelcup
4. ročník florbalového turnaje starších žáků
(týmy holek a kluků od 12 do 16 let), finálové zápasy od 12 hodin
Pořádá Jednota Orel Telč
12. 5.
9.00
hala Masarykova
Závody v moderní gymnastice
Pořádá oddíl gymnastiky Sokola Telč
a DDM Telč
12. 5.
15.00
hala Masarykova
Sportovní akademie u příležitosti XVI.
všesokolského sletu 2018
Pořádá Sokol Telč ke 100. výročí založení
Československa
24. 5.
u rybníka Roštejn
Slavata triatlon tour
Triatlonový závod pro děti ve věku od 4
do 18 let. Registrace od 15 hod. Zahájení závodů v 16 hod.
www.slavatatriatlontour.cz
TL 5/2018

V depu závodu v Abú Zabí zleva Martin Šmach, Petr Novák a Jan Doležal.

U Roštejna 24. května

Závod pro všechny
kluky a holky
24. května se u rybníka Roštejn uskuteční další ročník závodu dětského triatlonu
Slavata Triatlon Tour. Je určen pro všechny děti od 4 do 18 let. Registrace na závod
proběhne od 15 hodin. Triatlonová tour dává šanci každému dítěti. Snažím se spojit
dva rozdílné světy, které naše společnost
oddělila, a přitom si každý zasluhuje dostat rovnocennou šanci. Na závodě je možnost si zapůjčit kolo a vybavení, čímž dávám šanci i dětem z rodin, které si třeba
nemohou kolo dovolit, ale přesto by chtěly, aby si jejich děti mohly triatlon vyzkoušet. Všechna startovní čísla jsou slosovatelná se šancí vyhrát horské kolo Author,
uvádí v propagaci závodu hlavní organizátor Tour Tomáš Slavata. Pro telčský závod
je kontakt případně další informace na tlf.
č. 608 771 999 nebo na mazall@seznam.cz
www.slavatatriatlontour.cz
Podle TZ

Foto: Archiv JD

Sokol:
Akademie k výročí
TJ Sokol Telč zve na Sportovní akademii u příležitosti XVI. všesokolského sletu
a k poctě 100. výročí vzniku Československé republiky 12. května v 15 hodin v hale Sokola. K významnému výročí se také
uskuteční 26. května v Třebíči župní slet,
na kterém vystoupí telčští cvičenci ve skladbách Méďové, Noty, V Peřině a Ženobraní.
Přijeďte je povzbudit.
Emilie Drdácká, starostka Sokola

Nela a Daniel uspěli
V anketě Sportovec Jihlavska 2017 zvítězili v kategorii Domu dětí a mládeže Jihlava Nela Šedová a Daniel Menšík,
reprezentanti Elvis klubu Jihlava v akrobatickém rokenrolu.
Nelu Šedovou, žákyni telčské ZŠ Hradecká, jsme blíže představili v březnovém vydání TL.
str. 25

Kulturní kalendář
Akce

4. - 6. 5.		
Hotel Antoň
Dny českého teriéra - Celostátní akci pořádá Klub chovatelů českého teriéra, www.
ceskyterier.cz, úplný program na str. 20
5. 5.		
náměstí
Veteránská revue - Výstavu historické dopravní techniky s doprovodným programem
pořádá Spolek telčských velocipedistů, www.
velocipedy-telc.cz, více na str. 20
13. 5. 13.30
náměstí
Den matek - Vystoupí Telčské mažoretky, Telčská dechovka a žáci a studenti ZUŠ
Telč, skákací hrad pro děti
19. 5. 10.00 - 17.00
Folklor v máji, více na str. 7

náměstí

19. 5. 12.00 – 19.30
Den otevřených dveří v Univerzitním
centru Telč, více na str. 8
20. 5. 10.00
náměstí
O střevíček z pohádkové Telče - Soutěž
mažoretek pořádá spolek Telčské mažoretky, www.mazoretkytelc.cz, více na str. 7
25. 5.
Noc kostelů - Od odpoledních hodin až
do půlnoci se pro veřejnost opět otevřou
telčské kostely. Pro příchozí je připraven
pestrý kulturní program, koncerty, prohlídky, scénky, přehlídky, program duchovního
charakteru. www.nockostelu.cz
26. 5. 13.30
náměstí
Den Domu dětí a mládeže - Prezentace
a představení zájmových kroužků telčského Domu dětí a mládeže, www.ddmtelc.cz

Koncerty

10. 5. 19.00
sál ZUŠ
M. Pěruška (housle) a M. Kozák (klavír),
Listina mladých umělců
Na programu jsou díla skladatelů W. A.
Mozarta, B. Smetany, R. Schumanna, F.
Waxmana

3. 6.
13.30
náměstí
Telčská dechovka a Rožmitálská venkovanka - Setkání dechových hudeb a vystoupení mažoretek na náměstí

do 27. 9. Knihovna Univerzitního centra
a prostory Cukrárny-Kavárny Haas
Lidová malírna v Telči - Výstava k 110.
výročí založení Lidové malírny v Telči.

Přednášky

Trhy

16. 5.		
Univerzitní centrum
1868: Zlatá kaplička - přednáší Pavel Jerie
V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás
21. 5. 17.00
radnice
Velká cesta Afrikou v roce 1931
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku
Adély Jůnové Mackové a Libora Jůny

Výstavy

2. - 27. 5.
vstupní síň radnice
Poznej světové dědictví UNESCO
Výstava fotografií památek UNESCO
Mileny Blažkové. Prezentace na Folkloru
v máji v sobotu 19. 5. ve 13.30 hod.
od 6. 5.
Panský dvůr
Výstava obrazů Pavla Bažanta
Vernisáž 6. 5. v 16 hod.
10. 5. - 8. 6.
Lannerův dům
Architektura 1918-1938 na území Kraje
Vysočina, vernisáž 9. 5. v 16 hod.

náměstí

Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit
www.panskydvurtelc.cz
19. 5.
Kolem Telče
Květnová projížďka okolím Telče
www.kolemtelce.cz
19. - 20. 5.
Respekt Telč
Světový týden respektu k porodu
Festival o mateřství a rodičovství - přednášky, workshopy, bazárek …

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka

Krteček

do 8. 5.
mázhaus ZUŠ
Absolventská výstava výtvarného oboru
ZUŠ Telč

Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče
s dětmi v orlovně každé úterý 9 - 12 hod.
Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření
a cvičení. Tel. 775 219 362, www.krtecek.
org, www.facebook.com/centrumkrtecek

14. 5. - 15. 6.
mázhaus ZUŠ
Moře - Výstava prací třídy Lenky Bláhové
Vernisáž 24. 5. v 15.30 hod.

Klub důchodců

28. 5. - 21. 6.
vstupní síň radnice
Historie pitné vody na Vysočině
u příležitosti 30letého výročí dokončení
vodního díla Nová Říše
Vernisáž výstavy v pondělí 28. 5. v 16 hod.
31. 5. - 23. 7.
Galerie Hasičský dům
Křik - Výstava kovových soch Davida
Habermanna
Vernisáž ve čtvrtek 31. 5. v 16 hod.

24. 5.		
náměstí
ZUŠ Open, koncerty, výstavy …
Více na str. 8

do 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.

28. 5. 19.00
sál ZUŠ
Daniel Forró Japonské imprese
Výběr ze skladeb různých stylů inspirovaných
japonskou hudbou a kulturou, improvizace.
Po koncertě následuje beseda o Japonsku.

do 31. 8.
Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvizit
z filmové pohádky. Výstava přiblíží zajímavosti z příprav filmu a z natáčení.

str. 26

26. 5. 9.00 - 15.00
Farmářské trhy

6. 5.
14.00
v budově polikliniky
Den matek
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

13. 5. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel.
567 112 407, e-mail info@telc.eu
TL 5/2018

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
25. – 26. 5. - Na jednom břehu / 16th World Music Festival - Letní kino Širák. Kultovní hudební festival zve umělce world
music. Pouliční umělci, klubové kultury,
programu pro děti až k hlavním hvězdám
evropské world music.

CHEB

24. 5. - Katapult Tour 2018 „šťastné narozeniny“ - Koncert legendární rockové
kapely - Areál Krajinné výstavy v Poohří
(Cheb) - přírodní amfiteátr, od 19:00 hod.

JINDŘICHŮV HRADEC

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

KUTNÁ HORA

26. 5. - Gastrofestival v Kutné Hoře
11:00 – 18:00 - Přijďte si užít dobré jídlo
i pití k Jezuitské koleji a chrámu svaté Barbory. Ochutnejte speciality z celého světa
i lokální bio potraviny, piva a vína. Hudební
program i dílničky pro děti.

LITOMYŠL

4. - 6. 5. – „Kuděj, voni nás nenuděj“
Májový víkend se Zlým dědkem z Krabatiny aneb se spisovatelem, tulákem a bohémem Zdeňkem Matějem Kudějem ve městě
jeho trvalého odpočinku.

POLIČKA

25. – 26. 5. – Poličské rockoupání
Oblíbený rockový festival na poličském
koupališti – Garage and Tony Ducháček, DOTT, Poletíme?, Už jsme doma, Jiří
Schmitzer, Fast Food Orchestra a další

TELČ

19. 5. - Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů a jejich hostů. Po celý den řemeslný trh, v podvečer kácení máje. Den otevřených dveří
Univerzitního centra Telč.

TŘEBOŇ

26. 5. - Otevírání lázeňské sezóny
Žehnání slatině, průvod městem, Třeboňští pištci, Patrola Šlapeto, Aneta Langerová, Monkey Business, ohňostroj, celodenní
program zdarma!
TL 5/2018

5. 5.
so
18.00
6. 5.
ne
7.30
		9.00
		10.30
12. 5. so
18.00
13. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
19. 5. so
18.00
20. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
26. 5. so
18.00
27. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

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

každou neděli v 8.30 hod.
kostel 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

Policie ČR k chodcům
V loňském roce řešili policisté v Kraji
Vysočina celkem 109 dopravních nehod
s účastí chodců. Při těchto nehodách bylo šest osob usmrceno, čtrnáct utrpělo těžké zranění a 85 chodců bylo zraněno lehce. Počet dopravních nehod chodců se sice
meziročně mírně snížil, ale zvýšil se počet
tragických nehod, při kterých chodec zemřel. Proto policie před nadcházející sezónou připomíná některá základní pravidla,
která by měl chodec v silničním provozu dodržovat. Všechna si je můžete přečíst v Listárně TL na http://www.telc.eu.
Tím relativně novým (od 2016), a hodně
důležitým, je povinnost mít na sobě, pokud
se chodec pohybuje mimo obec za snížené
viditelnosti, prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.
Podle TZ

Uzávěrka příštího čísla

15. května 2018 ve 12:00 hod.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Markéta Ekrtová, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Novák, Horní Myslová
a Adéla Holoubková, Libina

Opustili nás

Mgr. Mir. Chocholouš, Znojmo
Jan Vyvadil, Krahulčí
Zdeňka Hamerníková, Štěpnice
František Plucar, Nevcehle
Marie Pazderová, Podolí

50 let
64 let
64 let
87 let
86 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).

Kdo ví více?

Neznámý Jan Šána
Rodák z Volfířova Jan Šána (1903 –
1970) maturoval na telčské reálce v roce 1921. Poté vystudoval Chemickou fakultu ČVUT v Praze. Vzápětí nastupuje
jako odborný asistent na Vysoké škole
báňské v Příbrami, obhajuje dizertační
práci a získává v té době ojedinělý titul
doktora technických věd. Jestli bylo jen
šťastnou náhodou, že rektorem této vysoké školy byl další absolvent reálky Václav Macka (1873 – 1929) se již asi nedozvíme. Vedle svého profesního věhlasu
a působení, později u firmy Sigmund
Pumpy v Lutíně u Olomouce, je Jan Šána
považován za jednoho z největších sběratelů mincí a medailí ve své době. Díky své profesi chemika zpracoval dodnes
aktuální práci Čištění a ochrana mincí a medailí, kterou po jeho smrti v roce
1974 vydala Česká numismatická společnost. Mimo výše uvedené ještě víme, že
v období protektorátu byl Jan Šána vězněn gestapem a přišel tak o celou svou
jedinečnou sbírku, která se po válce nikdy nenašla. Děkuji za případné doplnění
strohého životopisu téměř zapomenutého absolventa reálky na tlf. 774 584 841
nebo na tl@telc.eu
/z/
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24. 5. ZUŠ Open

19. 5. Den otevřených dveří UC

13. 5. Den matek, 3. 6. dechovky

20. – 22. 5. Přehlídka trofejí, 4. – 6. 5. Dny českého teriéra

3. – 5. 5. Dny otevřených dveří HZS

20. 5. O střevíček z pohádkové Telče
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