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Dobrá zpráva

Rozpočet schválen všemi hlasy
Na prosincovém zasedání byl hlasy všech
přítomných zastupitelů (19) schválen rozpočet na rok 2019. Novému zastupitelstvu
patří mé velké poděkování. V krátkém období po volbách jsme se dokázali několikrát sejít, vysvětlit, prodiskutovat a doplnit
jednotlivé paragrafy a shodnout se na konečné podobě rozpočtu. To je myslím pro
naše město ta nejlepší zpráva z konce loňského roku. Navíc výše rozpočtu na rok
2019 je skoro rekordní, částka 166,8 milionů korun je o 43 milionů vyšší než v loňském roce. Vysvětlení je jednoduché, díky
dotacím, které se nám již podařilo získat,
máme v rozpočtu investice za téměř 70 milionů korun. Příjmová část je tvořena daňo-

vými příjmy ve výši 91,9 mil. Kč a dotacemi na výkon státní správy a další činnosti
ve výši 54,2 mil. korun. Zbývající část
ve výši 10 mil. Kč je tvořena nedaňovými
a kapitálovými příjmy. Do rozpočtu města je zapojena i část zůstatku hospodaření
z minulého roku ve výši 10,7 mil. Kč. Jedná se převážně o schválené finance na investiční akce zahájené loni a dokončované
v letošním roce. Výdajová část rozpočtu
je tvořena náklady na činnost státní správy
a samosprávy ve výši 34,9 mil. Kč. Částka
59,3 mil. korun je určena na územní plánování, památkovou péči a opravy a investice do majetku města.
(Pokračování na straně 3)

Scola Telcz o jezuitské zahradě
Aktivity mezioborové školy s názvem
Scola Telcz pokračují i v roce 2019. Zimní seminář, který bude probíhat 22. až 27.
února, se tentokrát zaměří na zahradní
prostor bývalé jezuitské koleje, který dnes
náleží k objektu Univerzitního centra Telč
Masarykovy univerzity a objektu Stavební
fakulty ČVUT v samotném centru Telče.
Program se bude opět skládat z přednášek
odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Tyto týmy se zaměří nejen
na historii, ale zejména na vypracování
návrhů nové podoby a využití společného zahradního prostoru uvedených objektů. Zimní seminář bude završen ve středu
27. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých
týmů, které proběhnou přímo v zahradě,
a srdečně je na ně zvána i široká veřejnost. Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net a v IC
na radnici.
(Pokračování na straně 5)

Zasedání
zastupitelstva města
18. února v 16 hodin
zasedací sál zámku

NÁVŠTĚVNÍCI. Tito nebyli z kultovního seriálu Oty Hofmana, ale skuteční. K jednání
na radnici přijeli svými elektromobily, dovezli si vlastní nabíjecí stanici a po „natankování“
před radnicí mohli odjet domů. Jsme v 21. století, začíná doba elektroaut? Foto: Ilona Jeníčková

Příloha:
Kalendárium 2018
Sběrový kalendář 2019

Z jednání rady města
2. schůze - 21. listopadu
--RM vzala na vědomí průběžnou zprávu
o hospodaření příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je město, za III. čtvrtletí roku 2018.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
pozemků parc.
--6158/3 o vým. 576 m2 a pozemku parc.
--6158/6 o vým. 37 m2 v obci a k.ú. Telč.
--RM schválila vyhlášení nové veřejné zakázky „Modernizace přestupního terminálu
v Telči“, složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a návrh firem
pro oslovení.
--RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
na pozemek parc. č. st. 1263 v k.ú. Telč.
--RM schválila rozpočtové opatření pro mateřskou školu ve výši 85 tis. Kč financování
nákladů spojených s opravou havárie topení
a kanalizace.
--RM města pověřila k provádění občanských
sňatečných obřadů členy zastupitelstva Miloše Vystrčila, Evu Janouškovou, Ludmilu
Švarcovou, Petru Kujínek Polodnovou a Jiřího Pykala.

3. schůze - 5. prosince
--RM schválila uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 3 v bytovém domě ve Slavatovské
ulici čp. 137 pro ubytování praktického lékaře se společností G8 OPEN, s. r. o., na dobu určitou do 31. 1. 2020.
--RM schválila uzavření smlouvy o veřejných službách se společností ICOM transport, a.s., na rok 2019.
--RM schválila vnitřní předpis č. 3/2018
o stanovení výše příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro
oddávající.

4. schůze - 19. prosince
--RM schválila poskytnutí dotace ve výši 2.972,- Kč společnosti Fokus Vysočina,
z.ú., Havlíčkův Brod.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova“ a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
s dobrovolným svazkem obcí Oběhové hospodářství Renesance.
--RM schválila udělení souhlasu s podnájmem pozemků parc. č. 96 a parc. č. 7363
v k. ú. Telč.
--RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Sportovní areál Hradecká, Telč“ se společností RED BERRY, SE.
Všechna usnesení rady města najdete
na www.telc.eu v záložce samospráva
str. 2

2. zasedání zastupitelstva

Zastupitelé podpořili
nákup rentgenu
na polikliniku
V pondělí 17. prosince se v zasedacím sále zámku uskutečnilo 2. zasedání v novém
volebním období, kterého se zúčastnilo 19
členů. Omluveni byli pouze Pavel Dvořák
a Mgr. Petra Kujínek Polodnová.
Nejdůležitějším bodem programu byl návrh rozpočtu na rok 2019. Po předchozím
projednávání byl rozpočet s příjmy ve výši
cca 156 mil. Kč a výdaji 150 mil. Kč schválen všemi zastupiteli. Podrobněji v příspěvku starosty města v těchto TL. Na zasedání bylo schváleno podání žádosti o dotaci
na pořízení výtahu do budovy městského
úřadu Na Sádkách. Ve prospěch regionálního zdravotnictví pak zastupitelé schválili příspěvek ve výši 200 tis. Kč Poliklinice
Telč na nákup nového rentgenového přístroje. Podle vyjádření přítomného jednatele společnosti Poliklinika Telč MUDr. Jaroslava Řičánka by se bez této investice
muselo rentgenové pracoviště uzavřít k 31.
12. 2019, což by velice omezilo provoz polikliniky. Nejvíce se diskutovalo o tom, zda
zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č.
6158/3 a parc. č. 6158/6 v Květinové ulici,
o jejichž odkoupení požádal vlastník sousedního pozemku. Rada města neschválila
zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků z důvodu, že je zde dle územního plánu
zamýšlena obytná zóna a na těchto pozemcích by mohla vzniknout stavební parcela.
Nakonec usnesení, kterým by se schválilo
zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků,
přijato nebylo, neboť z přítomných zastupitelů byl pro pouze jeden, dvanáct zastupitelů
bylo proti a šest se zdrželo. Zastupitelé také
jmenovali místostarostu Pavla Komína zástupce města v Lesním družstvu Borovná,
který tuto funkci zastával již v předchozím
volebním období. V rámci tohoto bodu se
diskutovalo i o průběhu kůrovcové kalamity, která se samozřejmě nevyhnula ani lesům
obhospodařovaným družstvem.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva
města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Konzultační den rady města
středa 6. 2. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Za P. Aloisem Perničkou

28. listopadu náhle zemřel P. Alois Pernička, farář v Horní Slatině. V letech
1992 až 2010 farář a děkan v Telči. Jeho
vynikající působení v duchovní správě
zhodnotili, a ještě jistě zhodnotí jiní,
povolanější. Do historie města se nesmazatelně zapsal trvalou péčí o všechny kostely ve městě a také o jeho kulturní život. Mluví za to množství koncertů,
jejichž konání ochotně v místních kostelích umožnil. Zaslouženě mu proto
městské zastupitelstvo již v roce 2005
udělilo Cenu města za podporu kultury a péči o církevní památky. Setkání
a jednání s P. Aloisem Perničkou byla
vždy vstřícná a pro každého obohacující. Moc nám bude chybět.
Roman Fabeš, starosta města
Pavel Komín, místostarosta

Masarykova univerzita
oslaví 100 let. I v UC
Na konci ledna oslaví Masarykova univerzita v Brně sté výročí od svého vzniku.
„Samozřejmě ho připomeneme i v Univerzitním centru. Ve středu 30. ledna v 17 hodin slavnostním přípitkem a přednáškou
proděkana Filozofické fakulty MU Lukáše Fasory o historii a rozvoji univerzity v letech 1919-2019,“ uvedl pro TL ředitel UC
Jaroslav Makovec a dodal, „nebude to ale
jediná připomínka významného výročí. Postupně vás budu o dalších akcích s ním spojených informovat. Již teď bych rád pozval
širokou veřejnost 18. května na nádvoří UC,
kde se uskuteční velký koncert Symfonického orchestru MU.“
TL 1-2/2019

Radosti a starosti telčského starosty
(Dokončení ze str. 1)

Rozpočet schválen všemi hlasy

K tomu je třeba ještě přičíst 15,4 mil. korun na pohřebnictví, údržbu veřejných
prostranství, zeleně, veřejného osvětlení a systém nakládání s odpady. Financování školských zařízení přijde na 8 milionů a na sociální služby připadá 3,2 mil.
Kč. Na propagaci, kulturu a sport je určeno 27,1 mil. Kč. Z toho je 15 milionů dal-

lendárium, které je přílohou tohoto čísla,
a některé z významných událostí si připomenout. Za ně patří velké poděkování
všem spolkům a organizátorům. Dařilo se
ale i při rozvoji města. Mnozí už berou jako samozřejmost, že se v Telči každý rok
realizuje za přispění dotací řada investičních akcí. Ale ona to samozřejmost není.
Jen z rozpočtu města se toho moc postavit nedá. A u dotací se neustále komplikují

NA NOVÝ ROK S „OCHRANKOU“. Novoroční oslavu na náměstí absolvovali starosta Fabeš i senátor Vystrčil ve společnosti kickboxerky Natálie Králové, mistryně světa,
a jejího trenéra Josefa Bílka.
Foto: Ilona Jeníčková
ší splátka nového zimního stadionu. Zhruba 18,9 milionu korun je v rozpočtu města
určeno na splátky úvěrů a úroky z nich,
na DPH a další platby. Už nyní je jasné, že
hospodaření loňského roku skončí v přebytku, ale není ho ještě možné vyčíslit.
Po projednání závěrečného účtu bude tento přebytek přesunut do rezervy města.

Byl to dobrý rok

Věřím, že podobným konstatováním, jaké jsem použil v nadpise, jste hodnotili uplynulý rok 2018 i vy. Žijeme v klidu
a bezpečí, funguje ekonomika, rostou příjmy, je minimální nezaměstnanost, zkrátka máme se dobře. Celý loňský rok jsme
si připomínali 100 let od vzniku naší republiky. Ta prošla řadou dobrých i horších
období a myslím, že to nynější je jedním
z nejšťastnějších. A podobné hodnocení se
dá použít i pro naše město. Vždyť všechny naše socioekonomické ukazatele jsou
na úrovni státu, ne-li lepší. Město žilo také
bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Stačí se podívat na kaTL 1-2/2019

pravidla, mění předpisy a trefit se projektem mezi tyto mantinely je stále složitější.
Ale díky dobré práci kolegů z úřadu a spolupracujících subjektů stále patříme mezi nejúspěšnější žadatele. Rekonstrukce
Štěpnického rybníka, dostavba zázemí pro
dobrovolné hasiče, rekonstrukce věže sv.
Ducha, dokončení stezky v Lipkách a její pokračování k Roštejnu a kolem Nadymáku nebo třeba elektronizace úřadu. To
je výčet jen těch největších akcí. Mimo to
jsme ale realizovali řadu menších projektů. Pokud si chcete udělat celkový obrázek, podívejte se na web města na odkaz
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/odbor_rozvoje_a_
uzemniho_planovani/informace/akce-realizovane-v-roce-2018-2
V tom výčtu najdete i revitalizaci sportovního areálu v Hradecké ulici. To je jediná akce, kterou se bohužel nepodařilo dokončit.
Dodavatelská firma RED BERRY, SE nedodržela smluvní termín a navíc řada prací je
odvedena nekvalitně. Přestože jsme po vzájemném jednání navrhli určité kompromis-

ní řešení, firma na něj prozatím nepřistoupila a vše se nyní řeší přes právníky. I to je
bohužel realita dnešní doby. Celý areál včetně přístupové cesty do parku je tudíž stále
staveništěm a nelze ho využívat. Žádám vás
proto, abyste na hřiště nevstupovali. V době,
kdy tyto řádky píšu, se ještě zkusíme znovu
sejít a v souladu s platnými zákony najít řešení, které by umožnilo celý areál v požadované kvalitě co nejdříve dokončit.

Fond projektů

To, co jsem napsal v úvodu článku k rozpočtu, bych mohl použít i u Fondu projektů. Ten je další z důležitých dokumentů,
které zastupitelé na konci roku schválili.
Jedná se vlastně o určitý výčet aktuálních
nebo dlouhodobějších projektů a záměrů
v různých fázích realizace či přípravy. Tento dokument se každoročně doplňuje o nové akce a vypadávají z něho ty, které už
byly dokončené. Bez této strategie bychom
určitě nebyli tak úspěšní v získávání dotací. Z nejvýznamnějších letošních akcí bych
uvedl rekonstrukci Domu dětí a mládeže,
první etapu revitalizace sídliště na Markových humnech, modernizaci odborných
učeben, sociálního zařízení a vybudování výtahu v hlavní budově ZŠ Hradecká,
modernizaci počítačové učebny a vytvoření venkovní učebny ZŠ Masarykova nebo
rekonstrukci vodovodu ve Slavíčkově ulici. Zásadní pro rozvoj města by pak mělo být zasíťování parcel v ulicích Dačická a Hradecká. Připravených projektů je
ale mnohem víc. Celý dokument najdete
na webu města na odkaze https://www.telc.
eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/
odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/informace/fond_projektu_2019. Pokud byste zjistili, že vám v uvedeném výčtu nějaká
akce chybí, dejte nám vědět. Určitě se tím
budeme pro další období zabývat.
A ještě abych nezapomněl, je dobře, že
ve městě investují i jiné subjekty. Takže se
můžeme těšit na otevření nového domova
pro seniory v Batelovské ulici a na restauraci s pivovarem v Panském dvoře a očekávat, co přinese rozsáhlá rekonstrukce
telčského zámku.

Poděkování a přání

Doufám, že jste si všichni užili adventní
a vánoční čas. A že jste stihli navštívit některou z mnoha akcí, které se v této době v Telči uskutečnily. Opravdu nelze všechny vyjmenovat, a tak alespoň všichni přijměte mé
poděkování. A současně i přání, abychom se
ve zdraví a s úsměvem na podobných akcích
potkávali i v letošním roce.
Roman Fabeš
str. 3

Společně pro Telč - Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Nový rok už ukousl svůj první měsíc a pořád se něco děje. Máme za sebou první prosincové „řádné“ zastupitelstvo, schvalování rozpočtu na letošní rok, nominace našich
zástupců do komisí rady města, spoustu
podnětných setkání a rozhovorů s vámi občany, ale také doznívající zklamání z povolebního uspořádání.

Omluva voličům

Vážení voliči, výsledek loňských komunálních voleb naznačil možný posun v telčské
komunální politice. Náš výsledek 5 míst
v zastupitelstvu dával naději, že se budeme moci aktivně podílet na vedení našeho města. Následné povolební schůzky naznačovaly obavy kolegů z jiných stran, že
budeme příliš „radikální“. Věcně a pečlivě
jsme všem vysvětlovali naše postoje. Očekával jsem proto alespoň částečnou podporu. Průběh ustavujícího zastupitelstva města však jasně ukázal, že zastupitelé z jiných
stran s námi ve vedení města spolupracovat
nechtějí. Osobně to vůči našemu uskupení
Společně pro Telč - Piráti a Zelení vnímám
jako velký podraz. A co je snad ještě horší, brzy začaly na povrch vyplouvat ošklivé
pomluvy, které o nás někteří kolegové zastupitelé roznášeli. Nechutné, jaké praktiky
používají dospělí lidé, aby si udrželi svou
moc a vliv. Po zralé úvaze jsem se proto
rozhodl vzdát se v lednu 2019 z osobních
důvodů mandátu zastupitele, který jsem
vykonával i v minulém období, a přenechat své místo Ing. Petru Vařbuchtovi, který je dalším v pořadí na kandidátce naší
strany. Chtěl bych se touto cestou omluvit svým voličům, které jsem tímto krokem asi zklamal. Nejsem však ochoten přijímat pošklebky od vítězů voleb a dalších
představitelů ustavené vládnoucí koalice.
Dle svých možností budu i nadále v týmu
Společně pro Telč - Piráti a Zelení pracovat
a Petrovi přeji hodně sil a odhodlání při výkonu mandátu opozičního zastupitele.
Pavel Dvořák

Přebírám štafetu

Jako zvolený první náhradník na kandidátce
Společně pro Telč - Piráti a Zelení přijímám
zastupitelský mandát za odstupujícího Pavla Dvořáka. Rád bych se při této příležitosti krátce představil. Pracuji ve stavebnictví,
a to se zaměřením na stavební ekonomiku,
územní plánování a řízení projektů. Zároveň jsem doktorandem a částečně i vyučujícím na VUT v Brně se zaměřením na investice ve veřejném i soukromém sektoru. Je mi
proto blízká problematika staveb a územnístr. 4

ho plánování. Již v minulém volebním období jsem se aktivně účastnil práce našeho
uskupení a byl jsem také členem dopravní
komise. Nyní se chci zapojit do nově vzniklé pracovní skupiny pro řešení systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí. Mým
cílem je, aby Telč byla progresivním městem ve smyslu efektivních investic a zároveň rozvíjejícím se městem, se zaměřením
na vytváření vhodného prostředí pro život
mladých lidí a rodin.
Petr Vařbuchta

Veřejné projednávání

Prosincové zastupitelstvo určilo místostarostu Pavla Komína znovu jako určeného
zastupitele, který bude v celém svém volebním období spolupracovat s pořizovatelem při výkonu územně plánovací činnosti. V diskusi k tomuto bodu na zastupitelstvu
jsem přednesl podnět a požádal pana místostarostu, aby bylo občanům vždy umožněno dovědět se všemi možnými způsoby o konání jednání o změnách v územním
plánu. Posledního listopadového veřejného
projednávání Změny č. 1 Územního plánu
Telče se totiž zúčastnili pouze čtyři zastupitelé a pouze jediný občan. Je to velká škoda, neboť územní plán je zásadní dokument,
který předurčuje rozvoj města na mnoho let
dopředu a má vliv na podobu a kvalitu života v jednotlivých lokalitách. Kromě vizualizace mapových podkladů zde zazněla řada zajímavých a důležitých informací a bylo
možné diskutovat se zpracovateli. Pro úplnost musím dodat, že úplně jiná situace byla
v místní části Studnice, kde se projednávání
účastnilo několik desítek občanů. Tak malou
účast v Telči přičítám tomu, že anonce na toto veřejné projednávání nebyla zveřejněna
v aktualitách na webu města, ani v Telčských listech či Facebooku města. Oznámení bylo pouze formou povinné vyhlášky
na úřední desce fyzické a elektronické. A to
je podle mého názoru v dnešní době přesycené informacemi nedostatečné. Napadá
mě, že by bylo možné pro pozvánky využít navíc i v Telči již dobře fungující aplikaci Mobilní rozhlas, která zájemcům rozesílá SMS a emaily. Věřím, že když budeme
více informovat, bude příště i větší účast
na všech setkáních města s veřejností. I my
k tomu nabízíme pomocnou ruku.
Jiří Pykal
Další informace a termíny našeho zastupitelského klubu „Společně pro Telč - Piráti
a Zelení“ pro veřejnost najdete na facebooku a www.spolecneprotelc.cz

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Jak za volantem...
Zvu nejen seniory
Tahle nabídka se nečekaně objevila v mém
počítači. Přiznám, zvažoval jsem, jak reagovat. Různých nabídek totiž přichází víc než
dost. Někdy tolik, že kdyby je člověk všechny využil, nezbude čas na práci. Nakonec ale
mám pro vás překvapení. Zvu vás na divadlo. Jmenuje se Senior bez nehod. Vlastně
to nebude jen divadlo, ale také přednášky (to
zavání školou) a také videa (nelekejte se, autoři slibují jen ta s dopravní tematikou). Přiznám, nikdo jsme pořad, který agentura slibuje, neviděli. Podle jeho tvůrců má poučit
o tom, že život v pozdějším věku nemusí být
plný omezení, a dozvíte se, jak můžete být
i v seniorském věku aktivními řidiči. A takových je mezi námi čím dál více. Budu proto
rád, když se 20. února v 15 hodin potkáme v předsálí orlovny, kde se akce uskuteční. A moc si přeji, abyste mi za hodinu a půl,
tak dlouho má program trvat, řekli, že to nebyl promarněný čas. Na plakátech je uvedeno, že vstup je zdarma a že účastníci obdrží
dárky. To poslední je v dnešní době různých
„šmejdů s dárky“ podezřelé. Když jsem se ale
ujistil, že program Senior bez nehod nás nebude nic stát, je financován z prostředků České kanceláře pojistitelů a finančně ho podporují další pojišťovny, tak jsem si jistý, že vám
jeho aktéři nebudou nic nabízet (mimo poučení). A navíc. Podporuje ho Svaz měst a obcí, kterého je Telč členem.
Pavel Komín

Senior bez nehod

20. února v 15 hodin v orlovně
přednáška, divadelní skeče, video šoty
Jak být v seniorském věku aktivním
řidičem. Vstup volný
Financuje Fond zábrany škod České
kanceláře pojistitelů s podporou Svazu
měst a obcí ČR ad.

Volné pracovní místo

Pracovní pozice Manažer Geoparku Vysočina
Mikroregion Telčsko, jako zřizovatel Geoparku Vysočina, hledá zájemce o pracovní pozici Manažer Geoparku Vysočina.
Požadavky na tuto pozici a další informace
jsou zveřejněny na úřední desce města Telč
a na webu Mikroregionu Telčsko.
TL 1-2/2019

Dokončení ze str. 1

Muzejníci mapují stravu našich předků

Scola Telcz o jezuitské zahradě

Placky, pekáče, myši...
Jak vařily babičky?

Scola Telcz je mezioborová škola šesti
vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity
v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového
ústavu a Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR - zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví

a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy
a samosprávy, a to na příkladech řešení
úprav konkrétních objektů, urbanistických
projektů či požadavků na změny stávající
situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.
Jakub Novotný, ředitel CET Telč

V Univerzitním centru vzniká Filmový klub
Začátkem února spustí Univerzitní centrum
Telč nový projekt - Filmový klub. Začínáme 1. února a promítat budeme každý pátek
od 19.30 v historickém sále nebo knihovně. Po každé projekci bude neformální beseda na dané téma. Dramaturgem filmového klubu je student FAMU, spolupracovník
Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Jihlava David Dittrich. Naším cílem
ale není jen promítat filmy. Chceme vytvořit otevřený prostor, kde bude možné o filmech i aktivně diskutovat. V únoru se můžete těšit na několik tematických bloků, které
se budou věnovat především ožehavým celospolečenským problémům. Filmový klub
otevře veleaktuální téma Státu a dopravy,

o kterém je český dokument Dál nic, pojednávající o stavbě českých dálnic (1.2.). Další blok bude věnovaný extremismu v České
republice (8.2). Nebudeme ale pouze kritičtí či pesimističtí, v úvodních projekcích nás
čeká i blok Češi pomáhají, který ukáže, že
jsme sice malý národ, ale máme silnou vůli a smysl pro pomoc ostatním (15.2). Únorové pásmo zakončíme tématem domácího
násilí (22.2). O tom, jak budeme pokračovat
v březnu, případně i dále, rozhodnou především naši diváci. Přijďte se podívat, těšíme
se na Vás. Více informací: www.uctelc.cz,
David Dittrich, tel. +420 739 921 115, mail:
dadittr@outlook.com
Jaroslav Makovec, ředitel UC

Psali o Telči

O liturgickém stříbře kostela Jména Ježíš
Mgr. Anna Hamrlová, která v Národním památkovém ústavu v Telči spolupracuje na projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, publikovala v Průzkumech památek obsáhlý článek
„Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů“. Článek je k dispozici v knihovně NPÚ v Telči. Průzkumy památek
1/2018, roč. XXV, str. 71 – 86.
Miloslav Záškoda
TL 1-2/2019

Zajímá Vás, jak vařili a jedli naši předkové na Vysočině? Máte doma po své
mamince či babičce oblíbený recept?
Považujete některý ze svých receptů
za rodinnou či regionální tradiční recepturu? Můžete se zapojit do výzkumu tradiční lidové stravy na Vysočině. Muzeum
Vysočiny Třebíč spolu s dalšími muzejními pracovišti na Vysočině a v sousedních
regionech včetně Dolního Rakouska provádí výzkum tradiční lidové stravy a nabízí spolupráci v tomto výzkumu formou
vyplnění dotazníku o lidové stravě nebo
zasláním Vaší tradiční receptury. V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí projektu PhDr. Katinu Lisou z Muzea Vysočiny Třebíč (k.lisa@muzeumtr.
cz, tel. 568 824 658). Zájemci z Jihlavska
a Telčska mohou i etnografku jihlavského
muzea PhDr. Danu Novákovou (novakova@muzeum.ji.cz; tel. 567 573 884).
„Uvítáme také zapůjčení starých kuchařských knih nebo ručně psaných receptů,
případně jejich kopií, které by bylo možné trvale uložit a uchovat ve sbírkách muzea. Výstupem společného přeshraničního projektu budou v roce 2020 výstavy
a vydání dvojjazyčné česko-rakouské kuchařky s vybranými recepty z jednotlivých
regionů. Zvažujeme také vydání samostatné horácké kuchařky,“ napsala TL Katina
Lisá. Podrobnější leták k projektu Lidová
strava najdete v obou našich knihovnách.
Elektronický dotazník na adrese: www.
muzeumtr.cz/lidovastrava.html
Podle textu Katiny Lisé

Větrání v Lidéřovicích

O dvou bratřích
Letošní první větrání kostela a varhan
v Lidéřovicích bude v neděli 17. února
od 14,30 hodin. Jeho tématem bude zajímavý a překvapivý příběh. Návštěvníci vyslechnou reálné životní osudy dvou
bratří, z nichž jeden byl kněz a druhý učitel. Oba se zapojili do partyzánského odboje proti totalitním režimům XX. století
- nacismu i komunismu. Oba bratři zažili
roky věznění, dočkali se i návratu k rodině
a společně zahynuli při autonehodě v prosinci 1968. Vyprávění bude doprovázeno
promítáním fotografií. A jako obvykle zazní kromě slov také krásná hudba.
jj
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Policie ČR Telč
informuje
Řídil přes uložený zákaz

Ze spáchání trestného činu je podezřelý čtyřicetiletý muž, kterého policisté přistihli
v pondělí 19. listopadu ve Slavíčkově ulici
při řízení Škody Felicie. Při kontrole zjistili,
že má na základě rozhodnutí soudu od letošního července uložen mimo jiné trest řízení všech motorových vozidel na dobu tří let.
Zakázali mu pokračovat v další jízdě.

Gentleman? Napadl a zranil ženu

Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání dvou trestných činů sedmadvacetiletému muži, který na konci října v časných ranních hodinách fyzicky napadl
u zábavního podniku v Masarykově ulici
o šest let mladší ženu. Udeřil ji do oblasti
hlavy a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v jihlavské nemocnici. Napadená žena utrpěla zlomeninu
v obličeji. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

Tři kluci pod parou

V pátek 7. prosince odhalili policisté při
kontrole zábavního podniku blízko centra
v Telči tři podnapilé mladistvé hochy. Naměřili u nich přes jedno promile alkoholu.
U jednoho dokonce naměřená hodnota přesáhla jedno a půl promile alkoholu v dechu.
Policisté předali podnapilé chlapce jejich
rodičům, o případu informovali také odbor
sociálně právní ochrany dětí. Dále zjišťují,
kdo požití alkoholu osobám mladším osmnácti let umožnil a dopustil se tak přestupku.

Vandal kontra vánoční výzdoba

Policisté pátrají po pachateli, který v době od pátečního večera 30. listopadu
do nedělního dopoledne 2. prosince poničil výzdobu kolem vánočního stromu
na náměstí Zachariáše z Hradce. Došlo
k prasknutí svárů u jednoho kovového oblouku a vznikla tak škoda necelé dva tisíce
korun. Po pachateli policisté pátrají.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

Obvodní oddělení Telč
Luční 625
GPS: 49.1787983N, 15.4538292E
tel.:974 266 721
567 243 633fax:974 266 728
e-mail:ji.oop.telc@pcr.cz
str. 6

Ztráty a nálezy
68 položek (!) na téměř třech stranách formátu A4 obsahuje seznam ztracených a opuštěných věcí, který 3. ledna zveřejnil na úřední
desce odbor vnitřních věcí městského úřadu. Seznam obsahuje jak popis nálezu, tak
místo, kde k němu došlo, datum, kdy byl nález odevzdán, a den, kdy je možné si nález
nejpozději vyzvednout na pracovišti občanských průkazů a cestovních pasů Na Sádkách, které agendu ztrát a nálezů spravuje.

Hasičské zprávy
V období od 15. listopadu 2018 do 10. ledna 2019 vyjížděla jednotka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč celkem k třiatřiceti událostem. Z toho šest se jich událo již v roce
2019. U 18 technických zásahů se převážně
jednalo o odklízení padlých stromů a větví
z komunikací, otevření uzavřených prostor
při nebezpečí z prodlení, čerpání vody, transport pacienta ve spolupráci se ZZS a také
o vyproštění vozidel z příkopů, která se vlivem kluzkého povrchu ocitla mimo vozovku. U 7 dopravních nehod hasiči vyprošťovali a ošetřovali zraněné a ve dvou případech
i transport do vrtulníku letecké ZS. Došlo také ke třem požárům, z nichž nejrozsáhlejší byl 30. listopadu požár skladu u skláren
v Janštejně, kde společně zasahovalo dalších
pět jednotek sborů dobrovolných hasičů a také výšková technika ze stanice Jihlava.
Npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice HZS Telč

Dvě cvičení hasičů
V úterý 27. listopadu jsme na GOB a SOŠ
v Hradecké ulici provedli cvičení v prvním stupni požárního poplachu. Mimo telčskou profesionální jednotku se ho zúčastnily
i jednotky sborů dobrovolných hasičů z Telče a z Mrákotína. Při cvičení bylo provedeno
zakouření prostorou kuchyně. Zaměstnanci
školy poté evakuovali žáky před budovu.
Hasiči následně zkontrolovali evakuované
prostory a nacvičovali taktické postupy při
simulovaném požáru.
Druhé cvičení se uskutečnilo ve čtvrtek 6.
prosince. Jeho cílem bylo prověřit profesionální jednotku HZS Telč při záchraně dvou
osob v bezvědomí z telčského podzemí.
Jiří Fišara

Novinka na poliklinice

Odběrová místnost
pro pacienty
Od 2. ledna byla na poliklinice v 1. patře
vedle chirurgické ambulance zřízena odběrová místnost, která by měla být novou
komfortní službou pro pacienty. Komfortní
proto, že by měla odlehčit přetíženým ambulancím praktických lékařů i specialistů,
ale hlavně pacient bude mít proveden krevní odběr okamžitě bez čekání a ve většině případů ještě týž den bude mít pacientův lékař výsledek elektronickou cestou.
Odběrová místnost funguje od pondělí
do pátku od 7 do 12 hodin a její tel. číslo je 703 873 828. Pacient se dostaví dle
pokynu svého lékaře do odběrové místnosti s papírovou žádankou. Na ty elektronické
si budeme muset ještě chvíli počkat... Odběr krve jakož analýza vzorku jsou pro pacienty bezplatné. Odběrová místnost bude
dostupná i pro pacienty „z ulice“ bez papírových žádanek, kteří požadují vyšetření v režimu samoplátce, tedy vyšetření, které není
indikováno ošetřujícím lékařem. Pacient tak
může například požadovat vyšetření krevního cukru či tuků, jaterních či ledvinných
funkcí, nádorových ukazatelů, HPV testaci
apod. Ceník těchto vyšetření v režimu samoplátce bude k dispozici v odběrové místnosti či na dožádání na výše uvedeném tel. čísle. Dle ujištění společnosti Aeskulab, která
odběrovou místnost provozuje, nepůjde nikterak o horentní sumy ruinující peněženku
pacientů. Očekáváme ale, že většinou budou
služeb odběrové místnosti využívat pacienti
s žádankou od svého lékaře. Věříme, že nová služba bude přínosem jak pro pacienty,
tak pro lékaře.
MUDr. Jan Řičánek
jednatel Polikliniky Telč, s.r.o.

Zatím bez neurologie
Informace v minulých TL o tom, že nástupcem MUDr. Hanuše Baše v neurologické
ambulanci na telčské poliklinice bude MUDr. Karel Špaček, byla příliš optimistická.
Pravda je, že o obsazení neurologické ambulance intenzivně jednáme.
MUDr. Jan Řičánek
jednatel Polikliniky Telč, s.r.o.

Katastr skončil definitivně
Katastrální úřad pro Vysočinu zrušil k 31. prosinci 2018 kontaktní místo v objektu Národního památkového ústavu v Lannerově domě. Důvodem byl malý zájem veřejnosti o jeho služby, uvedla tisková mluvčí Katastrálního úřadu Ludmila Jedličková.
TL 1-2/2019

Činnost Sdílení v roce 2018
Sdílení, o.p.s., poskytuje sociální a zdravotní
služby nejen v Telči, ale i v okolí do 20 km.
A to jak v Kraji Vysočina, tak v Jihočeském
kraji. V roce 2018 využily tyto služby stovky lidí. Mobilní hospicová péče pomohla
50 rodinám, které se chtěly postarat o svého blízkého umírajícího, a prožily zbývající
vzácný čas spolu doma. Terénní odlehčovací služba pomohla 72 rodinám při zvládání každodenní péče o své blízké. Domácí
ošetřovatelskou péči využilo 56 lidí. Do naší poradny si přišlo pro radu 1094 klientů

Sdílení:

a dalších 168 poradenství bylo poskytnuto terénní formou v domácnostech klientů.
V půjčovně bylo zapůjčeno 320 zdravotních
a kompenzačních pomůcek.
Mobilní hospicová péče funguje hlavně díky
darům nadací, firem a jednotlivců. Podpořit ji můžete zasláním daru na účet veřejné sbírky 100011997/7940. Mockrát děkujeme všem dárcům, kteří ve vánočním čase
podpořili naši činnost a pomáhají nám tak
pomáhat i v roce 2019.
Jana Bělíková, Sdílení, 737 137 004

Druhým rokem nabízíme i domácí péči
Sdílení, o.p.s., poskytuje pacientům pojištěným u VZP z Telče a dalších obcí domácí ošetřovatelskou péči. Jedná se o kvalitní
zdravotní péči v domácím prostředí, která
je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, a předepisuje ji lékař. Nejčastějšími
výkony zdravotních sester jsou rehabilitace,
lokální ošetření a odběry krve. Pokud vám je
tato péče předepsána, můžete se na nás obrátit na tel. č. 737 012 037.
Jana Bělíková, Sdílení

Píší o nás

Poliklinika Telč

Ordinace Všeobecný lékař: Změna lékařek
V ordinaci praktického lékaře pro dospělé,
kterou na telčské poliklinice provozuje společnost Všeobecný lékař, došlo od nového
roku ke změně lékaře. MUDr. Petru Zámečníkovou nahradila MUDr. Monika Vohradníková. TL o tom informovala majitelka
společnosti Olga Janovská. MUDr. Vohradníková před příchodem do Telče působila na interním oddělení a kardiologii v nemocnicích v Hradci Králové a Pardubicích.

Podle Olgy Janovské ordinace stále registruje nové pacienty a lékařka v ordinačních hodinách přijme i neobjednané pacienty, kteří
potřebují akutní ošetření. Klienti se do ordinace mohou objednat buď na místě u sestry,
telefonicky, nebo na emailu praktik.telc@
vseobecnylekar.cz. Spolu s MUDr. Vohradníkovou se o pacienty budou starat zdravotní sestry Zuzana Netoličková a Ilona Jirků.
Podle TZ

Ordinační hodiny:
Akutní a objednaní pacienti
pondělí 						
úterý			
14.00-17.00			
středa			
10.00-12.00 a 12.30-15.00		
čtvrtek			
8.00-12.00 a 12.30-15.00		
pátek 		
7.00-12.00

Pouze objednaní
7.00-12.00 (pouze sestra)
7.00-12.00 (pouze sestra)
8.00-10.00 a 15.00-18.00
15.00-17.00

Deskohrátky v orlovně
Rádi si hrajete? Přijďte si zahrát s námi. Orel a SHM Telč pro vás chystají odpoledne s deskovými hrami. Můžete se těšit na Carcassone, Bang, UNO, Osadníky, Aktivity, Dobble a dalších několik desítek deskovek známých i neznámých. Nebo si vezměte svou oblíbenou. Pravidla vysvětlíme, občerstvení zajistíme. Těšíme se na vás v neděli 17. února od 14 hodin
v orlovně. Akce vhodná pro děti i dospělé, nejlépe celé rodiny.
David Kovář
TL 1-2/2019

Server české jezuitské provincie www.jesuit.cz zveřejnil 30. 12. 2018 v rubrice Dokumenty informaci o třech nových studiích
o působení jezuitů v Telči. Jsou to práce Inventář kostela Jména Ježíš, Jezuitská lékárna v Telči a Řádoví zpovědníci. Ta
poslední, autora Jiřího Havlíka, je psaná
německy a zabývá se úlohou jezuitských
zpovědníků u českých šlechtických rodin
v šestnáctém až osmnáctém století. Všechny práce jsou výstupem evropského projektu Telč a jezuité, který garantují zdejší památkáři.

TELČSKÉ
DIVADLENÍ
2018/2019
Veroničin pokoj

sobota 9. února v 19 hodin
Psychologický thriller Ira Levin
Hraje: Divadelní spolek Kroměříž
Divadelní sál PDT
Více o představení na https://www.panskydvurtelc.cz/telcske_divadleni/
Předprodej vstupenek: TIC Panský dvůr
Telč, info@panskydvurtelc.cz, 564 403 780

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči
srdečně zvou na přednášku Pavla Jerie

Národní muzeum v Praze
a jeho obnova
25. února v 17 hodin

v obřadní síni telčské radnice
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Studenti GOB a SOŠ poznávali Waidhofen a/Th.
Poslední den projektu Přeshraniční partnerství středních škol, který je financován z programu EU Interreg Rakousko-Česká republika, strávili studenti telčského gymnázia
26. listopadu v partnerském Waidhofenu an
der Thaya. Po příjezdu byli přivítáni ředitelem waidhofenského gymnázia Mag. Rolandem Senkem a poté se vydali spolu se svými
rakouskými vrstevníky ve smíšených skupinách plnit úkoly městské hádankové rallye.
Jeden z úkolů je zavedl k voliéře, ve které je
chován vzácný ibis skalní (Waldrapp), symbol Waidhofenu. Odměnou za čas strávený

v deštivých ulicích bylo po návratu do školy občerstvení a následný zajímavý program.
Studenti navštívili waidhofenskou radnici, kde se jejich průvodcem stal pan starosta
Robert Altschach. Obdivovali velmi hezkou
obřadní síň. Z radnice odešli do cukrárny
Müssauer, aby ochutnali firemní čokolády,
perníčky a chléb a prohlédli si podzemní
prostory pod cukrárnou. Před odjezdem domů čekal na studenty chutný oběd v místní
restauraci. Se studenty se pak v budově gymnázia rozloučil pan ředitel Senk, který se jim
celý den věnoval. Akce projektu tímto dnem

skončily, ale rakouská strana plánuje další
možnosti setkávání studentů a rozvíjení partnerství obou škol i v následujících letech.
PaedDr. Věra Zadinová
Gymnázium Otokara Březiny
a SOŠ Telč
zve přátele studentského divadla
na adaptaci pohádky

MALÝ PRINC

Studenti sekundy, tercie a oktávy se těší
na setkání s vámi v aule školy

5. února v 15:30 hod.
Vstupné dobrovolné

Cesty do vzpomínek.
Se Sdílením

POZDRAVILI I WALDRAPPA. Den návštěvy Waidhofenu a/Th. studentům GOB propršel. Dobrá nálada při česko-německé konverzaci jim ale nechyběla a nevynechali ani
setkání s ibisem skalním, symbolem města.
Foto: Věra Zadinová

V loňském roce podpořila Nadace České spořitelny projekt Cestujme se seniory do vzpomínek, do kterého se zapojilo i Sdílení. Finanční prostředky od nadace, které mohly být
použity jen na výlety seniorů, umožnily třiceti seniorům z Telčska prožít společně s doprovodem, většinou dobrovolníky Sdílení, nové
zážitky spojené často se vzpomínkami na jejich mládí. Na výlety se vydali většinou lidé,
kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou jinak cestovat. Sdílení děkuje
všem, kteří se do projektu zapojili.
Podle Evy Švecové, Sdílení

ZLATÉ SVATBY. 30. listopad 1968. Do obřadní síně na radnici vstupují společně novomanželé Němcovi a Palánovi. Nevěsty, zatím ještě slečny Drahomíra a Marie Klímovy,
jsou sestry. „Krátký“ střih. Jen půl století a jeden den. Sobota 1. prosince 2018. Do obřadní síně na radnici vstupují společně manželé Němcovi a Palánovi. Zlatá svatba na druhou aneb Město šťastných lásek v reálu. Oběma párům, byť se zpožděním, blahopřejeme.

NEVĚSTY KLÍMOVY. Je 30. listopadu
1968.
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
140 roků

4. února 1879 se v Německém (Havlíčkově) Brodě narodil Antonín Pospíšil
(+ 10. 6. 1949, Havlíčkův Brod). Po absolvování práv na Univerzitě Karlově působil
u soudů v Jihlavě, Telči (od 1908) a později
v Moravských Budějovicích. Ve všech místech svého profesního působení se aktivně
podílel na činnosti tamních pěveckých sborů převážně jako jejich dirigent. Otec později oblíbeného pěvce Járy Pospíšila.

80 roků

FRONTA. Fenomén běžného života v 50. až 80. letech. Není podstatné zkoumat, na co je
ta na snímku před prodejnou v Horní bráně. Pamětníci si jistě vybaví. Ale patří připomenout, že fronty ve státem „řízeném“ hospodářství se stály nejen na jižní ovoce, ale občas
také na maso, televizory, jízdní kola, toaletní papír, stavební materiál, vánoční kolekce,
hygienické potřeby... Nebude chyba, když výčet uzavřeme: prakticky skoro na všechno.

Nové knihy městské
knihovny
Beletrie

Whitton: Sidonie Česká; Weir: Artemis;
Elsberg: Blackout; Rudiš: Český ráj;
Doerr: Čtvero ročních období v Římě;
Olsson: Dobro v tobě; Hughes: Dopis;
Dán: Dopis ze záhrobí; Vondruška: Husitská epopej: za časů Vladislava Jagellonského; Bryndza: Chladnokrevně; Carter:
Já jsem smrt; Weir: Kateřina Aragonská;
Maas: Krvavé ostří; Karlíková: Muslimská pomsta; Bengtsdotter: Na okraji;
Wingate: Než jsme byly tvoje; Janouchová: Ozbrojená žena; Mawer: Pražské jaro; Hrašková: Sestra; Glukhovsky: Text;
Czendlik: Uchem jehly; Delaney: Věř
mi; Bolton: Volavka; Quinn: Alicina síť;
Colgan: Kavárnička na pobřeží; Jackson:
Lži, samé lži; Slaughter: Mozaika lží;
Marsons: Pohřbená pravda; Brown: Podraz; Cubeca: Ve stínu faraona

Dětská

Flanagan: Hraničářův učeň. Klan Rudé
lišky; Chapman: Kouzelný jednorožec;
Black: Magisterium. Měděná rukavice;
Hlavinková: Projekt pes: prázdniny v Beskydech; Butler: Strašidelná knihovna. Duch
přichází v pět; Peroutková: Ukradené štěně; Webb: Vánoce s Oskarem; Hunter: Zákon smečky: Rudý měsíc; Griffiths: Ztřeštěný dům na stromě: 52 pater; Colfer: Země
příběhů: Návrat Kouzelnice
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
TL 1-2/2019

Novinky knihovny NPÚ
Švácha a kol.: Paneláci 1: padesát sídlišť
v českých zemích; Švácha a kol.: Paneláci 2: historie sídlišť v českých zemích
1945–1989; Borovcová: Z Vídně na sever: dvě páteřní železniční tratě České republiky; Dolínek a kol.: Poklady zbrojnic
na Státních hradech a zámcích ve správě
Národního památkového ústavu; Kafka:
Lidové podmalby na skle; Anderle: Devět století kláštera v Kladrubech; Štěpán:
Státní zámek Kunštát; Lunga: Zámek
Milotice
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Novinky Knihovny UC
Jungwirthová: Mezi školkou a pubertou;
Fontana: Psychologie ve školní praxi;
Grygar: Takto se mě nikdo neptal; Prouzová: Dornova metoda plus…i ty můžeš!;
Nielsen Sobotková: Rizikové a antisociální chování v adolescenci; Bílková: Kognitivní trénink pro třetí věk; Liška: České moravské a slezské zámky ve faktech,
mýtech a legendách; Vlček: 100 staletých
mostů; Holt: Vzestup raketových dívek;
Spinney: Bledý jezdec; Fárová: A pásly
by se tam ovce…; Tegmark: Matematický vesmír; Lukášová: Zámecké interiéry;
Bade: Gustav Klimt doma; Boček: Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka;
Pafko: Medicínmani a ti druzí
Pro TL připravuje Ilona Martinů

6. února 1939 zemřel v Praze Antonín
Hrůza (*28. 4. 1869, Telč). Žák telčské reálky dokončil středoškolské vzdělání maturitou na průmyslové škole v Brně. Čtyřletou
vojenskou službu vykonal u jednotek c.k.
námořnictva. Celý profesní život pracoval
jako poštovní úředník. Autor hodně čtených
lidových výchovných povídek. Nejdostupnější jsou asi v současné době jeho dva příspěvky v Památníku gymnázia z roku 1932.
Podle Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy
1996, Farní věstník 1938

Proč do Knihovny UC

Jadrné memento
V nabídce Knihovny Univerzitního centra je
od prosince práce Bernarda Pitruna SJ Jadrné memento. Mohla by se také jmenovat
Život jako na dlani. Autor v ní zajímavým
způsobem předkládá čtenáři životní osudy
našeho krajana, P. Leopolda Škarka SJ (1874
– 1968). Rodák z Mysletic byl krátce také žákem telčské reálky. Středoškolská studia ale
dokončil na gymnáziu v Jindřichově Hradci. Život mimořádně vzdělaného jezuity,
mj. profesora cizích jazyků, především latiny a řečtiny v řádových učilištích, vůbec neproběhl v klidu poslucháren. Po vzniku Československa byl v nelehké situaci postaven
do čela nově vzniklé československé provincie řádu. Za protektorátu odvážně čelil tlakům nacistů, o pár roků později ho postihla
komunistická proticírkevní politika. Bartolomějská noc proti řeholníkům, oficiálně Akce
K, ho v lednu 1950 „odsoudila“ dožít život
v internaci v Moravci na Vysočině. Telčského čtenáře v rozsáhlé práci mj. potěší Škarkova glosa o jeho komunikaci s Antonínem
Kozákem F.S.C. Ten byl v polovině padesátých let v letních měsících nepřehlédnutelnou postavou Telče, když zde u maminky
trávil dovolenou z dalekého Rangúnu v Barmě, kde od roku 1928 působil jako středoškolský profesor, misionář.
/z/
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Nový velký rybí receptář
Miloše Štěpničky
Napsat o Miloši Štěpničkovi pouze, že je to
známý český kuchař, rybář a autor několika kuchařek, ve kterých se věnuje přípravě
ryb, není zcela výstižné. Celoživotní zaujetí
pro rybí gastronomii stále obohacuje jeho
zkušenosti s úpravou tradičních i objevovaných sladkovodních ryb, ale také na českém trhu či na zahraničních dovolených
dostupných mořských živočichů.
Takto představilo v prosinci autora Nového velkého rybího receptáře, telčského
rodáka Miloše Štěpničku, v jeho současném domově ve Vodňanech tamní infocentrum. Důvodem bylo vydání jeho nové
práce. I pokračování textu J. Velkové zaujme: Osvědčené i nové recepty nepředkládá uživatelům svých kuchařek bez důkladného poučení o rybím masu ve výživě, jeho
prodeji a také skladování. Poradí s výběrem ryby i jejím zpracování. Neopomine základy stolování. Miloš Štěpnička je
zkušeným školitelem a především úspěšným propagátorem konzumace ryb. Dělá
vše proto, aby nám ryby chutnaly. Nedalo nám a položili jsme Miloši Štěpničkovi
dvě zvědavé otázky. Na tu první odpověděl
s přímostí jemu vlastní.
V jaké úpravě měli vánočního kapra
(rybu) Štěpničkovi o právě minulých
Vánocích?
Ještě nikdo nedokázal vymyslet lepší pochoutku, než je náš český smažený kapr.
Pokud se ovšem připraví správně. Je mi 72
let a během života jsem neměl na Vánoce jinak upravenou rybu. Ne z nedostatku
fantazie, ale proto, že kapr je výborný a je
to naše krásná národní tradice. Ještě když
jsem s Přemkem Podlahou vysílal v televizi o rybách, pravidelně jsme se na toto
téma dohadovali. Měl obavy, že když jednou za rok mají u nás lidé k večeři kapra,
tak se jim může přejíst. Mnohdy mě nutil, abychom vysílali recepty jiné, tzv. „odlehčené“, které většinou zasílaly pomatené
poloviční anorektičky, které zároveň vaření vůbec nerozuměly. A nedá mi. Zmíním
ještě jednu naši vánoční tradici - bramborový salát. Pokud někdo skončí na Vánoce na pohotovosti se žlučníkovým záchvatem, není to ze smaženého kapra, polévky,
nebo cukroví, ale právě z toho salátu. Je to

vlastně směs mnohdy až deseti druhů velmi chuťově silných surovin, které vlastně
ten výborný řízek sráží a kazí. Ke kaprovi o štědrovečerní večeři patří bramborová kaše s máslem. Kapr daleko lépe chutná a nikomu po večeři není těžko. Dobře
usmažený kapr je skutečnou lahůdkou,
český kapr byl svojí kvalitou vyhlášený
po celé Evropě už od středověku. A pokud
někdo napadá českou kuchyni, že je těžkopádná a nezdravá, tak to jsou většinou lidé
z rodin, kde byla maminka líná vařit.
Jste autor oblíbených kuchařek, lidé vás
znají nejen z pořadů v televizi a v rozhlasu, ale také z besed. Neuvidíme, neuslyšíme vás také „doma“ v Telči?
Pokud mě někdo pozve, tak rád. Již teď se
moc těším. Zatím bych ale nechvátal, aby
na Vysočině nebyly metrové závěje sněhu.

Miloš Štěpnička (1947) se narodil
ve Svatoanenské ulici. Dětství a mládí
ale prožil na břehu Staroměstského rybníka ve Furchově ulici. Vystudoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech, které
se mu staly celoživotním domovem. Navíc
se také vyučil kuchařem. Po roce 1989
zde dvacet roků provozoval vlastní prodejnu ryb. Napsal a vydal více než deset
knih, kuchařek, ve kterých dominuje rybí
gastronomie.
/z/

Kniha, kterou byste neměli přehlédnout

Stavba století.
Ve Velkém Pěčíně
Výpravná publikace encyklopedického
charakteru Stavby století Čech, Moravy
a Slezska 1918–2018 přináší kritický výběr toho nejlepšího, co bylo v českých zemích za posledních sto let postaveno. Jejím
velkým přínosem je popularizace novodobé

a současné architektury (i umění) 20. a počátku 21. století. Čtenář TL si jistě položí
otázku, zda se do prestižní publikace dostala některá stavba z regionu. Z toho širšího
v ní najde dvě třebíčské, budovu Spojených
uměleckoprůmyslových závodů na křížení
Sušilovy a Dobrovského ulice a říční lázně
Polanka, postavené dle projektu Bohuslava
Fuchse. Z Jihlavy je to pak asi všem známý
Dům kultury (odborů) manželů arch. Machoninových. Za další prestižní stavbou nemusíme ale cestovat do sousedních okresních měst. Ta nejbližší leží těsně za hranicí
správního obvodu Telče na konci Velkého
Pěčína. Rodinný dům čp. 18, který míjíme
při cestě do Dačic na konci obce vpravo,
prošel již řadou pochvalných recenzí v různých časopisech. Publikace je k dispozici
v knihovně NPÚ v Telči.
Podle textu Miloslava Záškody
Rodinné stříbro – Památky kolem nás
Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Krecl, nebo PRIOR?
Proměny Masarykova náměstí
v Jihlavě
přednáší: Mgr. Jiří Neubert

20. února v 18 hodin

Sokol Telč zve děti na tradiční dětský karneval,
který se bude konat v neděli 24. února od 14:30 hod v sokolovně.
Tanec, soutěže, loutková pohádka.
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v Univerzitním centru (jezuitská kolej)
Přednáška v březnu:
Telčský kostel Jména Ježíš
přednáší Ondřej Hnilica
TL 1-2/2019

Dětem v lesním klubu zima nevadí
Typický letošní lednový den. Teplota okolo nuly, mírně sněží, trochu fouká. V sadu na dohled od lesíka Punčošky se okolo modré maringotky pohybuje asi desítka
dětí. Více je slyšet kluky. Janku, Oli... hlas
dvou dospělých zaniká... Lesní klub Na Větvi, který provozuje stejnojmenný místní
spolek tři dny v týdnu pro děti předškolního
věku, tak vidím v reálu. Nevadí zima, sníh
a ani ten vítr. A tak se nabízí na Lucii Váchovou, vedoucí klubu a předsedkyni spolku v jedné osobě, zdánlivě logická otázka.

Jsem rodič a chtěl bych dát potomka
do lesního klubu. Co mám vykonat? Stačí napsat na email navetvispolu@gmail.
com nebo zavolat 728 102 291 a domluvit
se na schůzce. Po osobním setkání, kdy si
vzájemně vysvětlíme, co od docházky potomka do klubu čekáte, jaké jsou v případě
jeho přijetí vaše povinnosti a naše možnosti, by mohl nastoupit na několik zkušebních
dnů. Nyní se blížíme k naplněné kapacitě,
zapsala bych si vás na jaro, případně podzim a pozvala vás na Den otevřených dveří.

Foto: Kateřina Dejmková

Který z kluků bude Amundsen a který
třeba Robert Peary?
Možná bychom se jich mohli zeptat, na co
si hrají. V průběhu našeho rozhovoru totiž
postavili iglů. Třeba také pokračují v debatě o tom, kdy se kdo narodil a v které části
kalendáře to je. U nás děti zažívají změny
v přírodních rytmech na vlastní kůži. Ta nepohoda jim dodává sebevědomí.
O Lesním klubu Na Větvi, alternativě
k mateřské škole pro předškolní děti,
jsme již v TL psali. Jenže to svítilo slunce, bylo sucho.
Vidíte, že to jde i za zcela jiných podmínek.
Děti snesou nepohodu daleko lépe než dospělí. Jen...
Vysvětlete to „jen“.
Tady se nabízí motto lesních školek: „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“ Nyní, v zimě, je opravdu důležité,
jak jsou děti oblečené. Nesmí jim být zima,
oblečení jim musí dovolit se hýbat a nesmí
hned promoknout. To jsou takové podstatné požadavky.
TL 1-2/2019

Připomeňte den dětí v lesním klubu.
Začínáme v 8:00 a končíme v 15:30 hodin.
Děti jsou převážně celý den venku. S průvodkyněmi, jak říkáme vedoucím skupiny,
děti je oslovují jmény, provozují různé poznávací aktivity ve vztahu k přírodě, hrají hry, tvoří z přírodních materiálů... Dobu
oběda a opravdu extrémního počasí tráví
ve vytápěné maringotce, kde si čtou, vyprávějí příběhy, malují apod.
Zmínila jste dobu oběda. Jak ho máte
zajištěný?
Zatím to je tak, že oběd a odpolední svačinu připravují maminky dětí, které se
ve vaření střídají. Kdybychom našli někoho, kdo by nám stravování zajišťoval,
bylo by to pro nás jednodušší. Třeba i tento rozhovor přispěje k tomu, že někoho takového najdeme.
Máte nějaké speciální požadavky?
Máme. Ale to je na delší povídání. Všeobecně upřednostňujeme zdravou a vyváženou stravu, lokální zdroje a domácí
produkty.

Zvědavá otázka. Stále uvažujete o stavbě altánku pro klub, nebo ho nahradila
zmíněná maringotka?
Maringotka ho nenahradila, ta je s námi
od počátku. Pravdou je, že při plné kapacitě je prostě malá. Hlavně teď v zimě, kdy
se znásobilo oblečení. Potřebovali bychom
ji nafouknout. Altánek či nějaký další zastřešený prostor pořád plánujeme a na jaře
na něj snad přijde řada. Díky participativnímu rozpočtu Pirátské strany jsme získali
část peněz, za což jsme velice vděční, ale
čeká nás ještě další hledání sponzorů.
Pozemek dřívějšího sadu Hospodyňské
školy, kde klub dnes sídlí, vám vyhovuje?
Určitě. Jsme v přírodě, máme blízko do lesa. Věřím, že za rok zde děti budou potkávat na vycházkách obyvatele nového
domova seniorů. Setkávání generací považujeme pro přirozený vývoj dětí za velmi důležité. Je na místě, abych poděkovala vedení města, že naši aktivitu podporuje
a poskytlo nám tento pozemek. Moc si toho
vážíme a máme v plánu ho postupně zvelebovat a otevírat veřejnosti.
Poslední otázka. Asi nejen pro mne. Jaký je rozdíl mezi lesní mateřskou školou,
o kterých se více hovoří, a lesním klubem?
Lesní mateřská škola je označení pro takovou školu, která je zapsána v rejstříku
Ministerstva školství a její provoz je hrazen z dotací. Ostatní jsou tedy nazývány
lesními kluby a o dotace žádat nemohou.
Ovšem většina lesních školek i klubů plní
jednotné standardy Asociace lesních mateřských škol.
/z/

Spolek Na Větvi
připravuje
•
•

Den otevřených dveří 6. 4.
Divadlovník - divadelní kroužek pro
děti od 6 do 10 let - první hodina 29.
1. v 15:00 hodin
• ženské kruhy 1.2., 8.3., 5.4., 10.5.
• seminář Výchova bez poražených,
trénink efektivního rodičovství (březen, duben)
• „HRAnice v nás“ - cyklus přednášek
a besed ve spolupráci s Univerzitním
centrem Masarykovy univerzity
Více informací:
navetvispolu@gmail.com/ 728 102 291
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TAKTO BUDE VYPADAT. Nový bytový dům firmy Starkon na sídlišti Radkovská. Více
o něm na str. 13.

Vizualizace Ing. Václav Ondráček

VZPOMÍNKA NA LÉTO. Letní pohodu vystřídala v lesním klubu Na Větvi u Punčošky ta zimní. Střídání počasí děti nezaskočí.
Více o životě lesního klubu pro předškolní děti na str. 11.
Foto: Pavel Boček

Foto: Ilona Jeníčková

RODÍ SE HVĚZDA? Telčský rodák a donedávna hráč zdejšího
SK Lukáš Svoboda obsadil v republikovém žebříčku stolních tenistů 2018 v kategorii mladších žáků třetí místo.

HÁDANKA NEJEN PRO HISTORIKY. Zkratky s letopočty 1703 a 1872 na soklu kostela Jména Ježíš. Odpověď, co znamenají, potěší nejen zastupitele Jindřicha Kaupu, který
nám snímek poslal. Můžete volat na 774 584 841 nebo psát na tl@telc.eu
str. 12

STROMEČKY DĚTÍ TELČSKÝCH
ŠKOL. Někdy pod sněhem, někdy v dešti.
Ale vždy budily pozornost.

Foto: Marek Svoboda

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Nepřálo
mu moc počasí, ale tradičně přízeň veřejnosti.
Foto: Ilona Jeníčková
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TL hovořily s Jiřím Kovářem

29 nových bytů na Radkovské
Do konce srpna se bytový fond města
zvětší o 29 nových bytů v bytovém domě
na sídlišti v Radkovské ulici. Na otázky,
které zajímají jak širokou veřejnost, tak
případné zájemce o byty, odpověděl Telčským listům ten nejpovolanější, předseda
představenstva firmy Starkon Jiří Kovář.
Ta je investorem zmíněného bytového
komplexu. „Na podzim loňského roku
jsme zde započali výstavbu čtyřpatrového bytového domu s výtahem. Nabízíme

v něm 29 bytů o dispozici 1+kk až 3+kk.
Součástí každého bytu je velká, prosklená lodžie, která prosvětluje prostor bytu,
a zděná komora na patře. V ceně bytu je
i rezidenční parkovací stání přímo u domu. Dům navrhl jihlavský architekt Tomáš
Novák a splňuje všechna náročná kritéria moderního bydlení včetně nízkých nákladů na provoz bytů. Nyní již máme postavené přízemí domu a začínáme stavět
další patra. V této fázi mají ještě zájemci

možnost individuálních změn, aby byl byt
postaven co nejvíce podle jejich představ.
Zájemci si mohou koupit byty do osobního vlastnictví, kdy jim naše firma zajistí kompletní právní servis včetně financování. Rezervace bytů je možná již nyní
na telefonu 736 689 226 nebo mailu bydlenistarkon@email.cz“ Podle Jiřího Kováře je to na nějakou dobu poslední příležitost, jak získat nový byt v bytovém
domě v Telči.
/z/

Rozvodna Rovné pole. Staví se nová služebna
Na pozemcích přilehlých k rozvodně E.ON
v Rovných polích vyrůstá nová služebna.
TL to potvrdila tisková mluvčí společnosti
Božena Herodesová a dodala: Naši technici
a montéři v ní najdou nové zázemí, sklady
a garáže. K přízemnímu objektu bude současně přistavěna samostatná dvojgaráž pro
autoplošinu a jedno lehké užitkové vozidlo. Investice za 20 mil. Kč má být dokončena do konce srpna letošního roku. Stavbou služebny tak bude dokončena celková
modernizace rozvodny, která si v předchozích etapách vyžádala náklad více než 45
mil. Kč. Výše investice odpovídá významu rozvodny, resp. rozsahu jejího služeb-

ROZVODNA V ROVNÝCH POLÍCH.
Do konce roku zde vyroste nová provozní
Foto: Pavel Boček
budova.

ního obvodu. Ten je mimořádně rozsáhlý.
Zahrnuje nejen celé území správního obvodu ORP Telč, ale elektrická energie je z ní
distribuována až do příměstských částí Jihlavy (Popice, Vílanec, Čížov), samozřejmě
do Třeště a jejího okolí včetně Batelova,
na východě do Hor u Předína a Dlouhé Brtnice, na jihu do Velkého Pěčína, Červeného
Hrádku, ale také třeba do relativně vzdálených Štěpkova či Radkovic u Budče. Pokud by pozorný čtenář hledal příbuznost
tohoto obvodu se správním obvodem historického velkého okresu Telč a někdejším
významem telčské městské elektrárny, tak
se příliš nemýlí.
/z/

Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Od roztrpčení v Česku (nejen) až po lavičky v zimě
Tak tu máme zase začátek roku a s ním obvyklé otázky. Jaký bude rok 2019? Co nám
přinese? Začátek se jeví pozitivně. Hospodářství, zdá se, šlape, zvýšeny byly důchody i jiné příjmy, například léta jen slibované platy ve školství. Přesto nevládne
obecná spokojenost. Někteří ekonomové
prorokují brzkou krizi, další kritizuji malé
investice, jsme svědky skoro v celé Evropě včetně Česka rozsáhlých protivládních
demonstrací. Naše společnost je rozdělena. Často nesmiřitelně. Jedni mluví hanlivě až pohrdavě o kavárenských povalečích,
druzí o provládních zkorumpovaných posluhovačích. I v rodinách jsou znát rozdíly
v chápání společnosti. Takové spory existují dokonce i v malých městech, jako je to
naše. Nemohu a nechci tyto rozepře soudit,
každý má svou pravdu, absolutní a jednoznačné pravdy existují jen málokdy. Ale
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mrzí mě nedostatek pochopení pro ty druhé, pro vnímání jiných názorů, ba jen snahy o to vnímání právě odlišných pohledů.
Třicet let po sametové revoluci slýchávám
nebo čtu projevy plné nenávisti nebo nevraživosti, kdy jsou s pohrdáním vyslovovány termíny, jako je „pravdoláskáři“ nebo
„havloidi“ nebo „pché - plyšák“. Zdaleka
ne vše se po revoluci povedlo, ne se vším
jsme spokojeni. Ale místo listopadového
nadšení tolik zlosti a pohrdání? Nemohu
tomu uvěřit. Jde jen o hloupost a nevzdělanost, nebo přímo o zlo a zášť? Raději se
vrátím k běžným „malým“ občanským starostem. O svátcích nás po čase navštívila
má dcera s rodinou a překvapila mě otázkou: „Proč tu nikde nemáte v zimě lavičky,
v jiných městech je běžně vídám, a když
si děti hrají na hřišti, i využívám? Kde si
mají především staří lidé, ale i návštěvníci

Telče při svých pochůzkách nebo procházkách odpočinout?“ Vlastně jsem si toho
také nedávno všimnul, když jsem si chtěl
na náměstí sednout a jen tak dívat a rozjímat. Na to máme my, starší lidé, čas a snad
i právo. Prý se lavičky ztrácejí - tedy je někdo krade!? To zní až neuvěřitelně. Ale je to
snad řešitelné jinak než schováním laviček.
Nebo je možný kompromis - uklízet lavičky jen na prosinec až únor? Na druhé straně musím pochválit zavedení „senior taxíků“. To je dobré a potřebné opatření. Ale
posadit se, odpočinout si nebo jen podumat
a potěšit se pohledem na naše město i v období zimy snad také můžeme? Zvláště když
rozmarné počasí nám v různých obdobích
nabízí i velmi rozdílné dny. A i v zimě občas i slunečné a příjemné. A v souvislosti s předchozím textem nám všem k tomu
přeji také vlídné sousedské úsměvy.
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Orlovna ožívá. Budíček díky Santini
Turbulentní historie

Letos tomu bude přesně devadesát roků,
co byla v Jihlavské ulici stavebně dokončena orlovna. Ve své době moderní kulturní a společenský stánek. Velký společenský sál, malý divadelní sál, tělocvična,
knihovna s čítárnou, byt domovníka, zahrada s kuželnou... Svou velikostí přesně odpovídal potřebám přibližně třetině
obyvatel města. Stojí to za připomenutí.
Svému účelu bohužel sloužila sotva deset roků. Za protektorátu vojenský lazaret, po válce krátký návrat k původnímu
poslání. A potom. Nejdříve „slavná“ městská konference KSČ v roce 1949 a vzápětí
sklad obilí. Mezitím také občas škola nebo školka. Od konce padesátých let kino.
S ním přišly stavební zásahy. Ty nejviditelnější a nejproblematičtější: zazděná okna
hlavního sálu. V roce 1992 byl objekt navrácen původnímu vlastníku Jednotě Orel.
Kino zde pak fungovalo, spíš přežívalo, až
do roku 2008.

členka výboru Orla. V říjnu 2015 přivedla do orlovny benefiční koncert pěveckého
sboru Santini s jednoznačným cílem. „Vyzpívat“ peníze na návrat oken do hlavního
sálu. Prostředí koncertu nebylo sice ideál-

v tom, že veřejnost hojně navštěvovala akce, které byly v orlovně pořádané. Výtěžek ze vstupného či finanční dar pomohl
k zázraku, kterým je podle ní proměna sálu
do současné podoby. Nejvíce o něm podle

KONCERT SANTINI V ROCE 2015. Jako v atomovém bunkru, židle každý pes...

Ztichlá orlovna?

V následujících letech se zde zdánlivě nic
nedělo. Co také ve tmavém nevětraném sále připomínajícím atomový bunkr? Předchozímu tvrzení oponuje současný starosta Orla Jaroslav Kadlec: Vůbec to nebyla
ztichlá orlovna. Pravdou je, že k původnímu poslání měla ale daleko. Začal zde svoji činnost hudební klub PROSTOR. Přísálí bylo používáno ke sportovním činnostem
- stolní tenis, florbal malých dětí, později
bikerová rampa. Po zániku kina jsme začali sál navracet do původního stavu. Odstranily se již nevyhovující sedačky, stupňovité hlediště, obložení stěn... Srovnala se
podlaha a vytvořil štěrkový podklad podlahy. I v těchto provizorních podmínkách
hrála mládež divadelní představení. Jejich výtěžek byl věnován orlovně. Za pomoci brigádníků se opravil byt domovníka, sociální zařízení v přízemí, přísálí. A to
za velké finanční pomoci jihlavské Charity.

Budíček vyhlásil Santini aneb
Za vším hledej ženu

„Uvědomila jsem si, že takhle orlovna nemůže dále fungovat,“ říká Jana Křížková,
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ní, ale zájem, který u veřejnosti o orlovnu
vzbudil a také její ochota na okna finančně přispět, překvapil. „Vyzpívali jsme sice
jen na jedno okno, ale do konce roku jsme
shromáždili finance na osazení všech. Ještě ten rok, opět za velké pomoci brigádníků, přišlo do hlavního sálu orlovny světlo,“ připomíná.

Probuzení spícího prince aneb
Velký krok

V loňském roce se partě okolo Jaroslava
Kadlece podařil udělat velký krok na cestě, aby orlovna byla opět důstojným a vyhledávaným
centrem
společenského
a kulturního života ve městě. Z nedobrovolného spánku se „probudil“ hlavní sál.
Jeho honosná prvorepubliková podoba se
ale nestala díky kouzelnému proutku. „Nepočítali jsme, kolik hodin bylo na jeho rekonstrukci odpracováno. Všichni, kdo pomáhali, pracovali dobrovolně a zdarma,“
zdůraznila Jana Křížková, která byla opět
u toho a dodává, „nikdy by se takové dílo nepodařilo, kdybychom na něj byli sami.
V září 2017 byl klíčový benefiční koncert
Jana Smigmatora, po kterém jsme mohli začít finální opravu sálu. Pomohly další
benefiční koncerty, divadla, besedy a soukromé akce - srazy, narozeniny... Spousta lidí přišla pomoci, když bylo zapotřebí. Moc nám pomohlo i zapůjčení různých
přístrojů, lešení, vyrobení garnýží, ušití závěsů a opony...“ Velkou pomoc vidí také

ní ví rodina Kadlecova, Dan Janek a Vojta
Křížek. „Těm se nejspíš o orlovně i zdá,“
říká J. Křížková, když se ohlíží za uplynulým rokem.

Kdy bude v orlovně teplo?

V orlovně zatím není topení, a tak v zimních měsících je možné využívat jen přísálí, klub PROSTOR, kde se topí. Na otázku,
kdy se celá orlovna topení dočká, má Jaroslav Kadlec lakonickou odpověď. Až seženeme 300 tisíc korun. Cestu k nim popisují oba hlavní protagonisté rekonstrukce
orlovny společně. Oslovíme sponzory, pokusíme se získat dotaci. Ale tou nejjistější
je opět brigádnická pomoc. A také pomoc
každého, komu není osud orlovny lhostejný. Třeba návštěvou zde pořádaných akcí
či uspořádáním besed, rodinných oslav nebo i třídních srazů.

Tajemství úspěchu?

To nejdůležitější si J. Kadlec a J. Křížková nechali na závěr, povídání o orlovně.
„Chceme touto cestou poděkovat všem, kdo
jakkoliv pomohli. Vážíme si každé, byť malé
pomoci, protože každá pomoc je důležitá.“

Budou bez starostí? Kdepak!

Ani když se v celé orlovně za čas „zatopí“,
nebude vedení Orla bez starostí. Na větší opravu čeká střecha, venkovní fasáda,
hřiště...
S Jaroslavem Kadlecem a Janou Křížkovou hovořil /z/
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HLAVNÍ SÁL ORLOVNY NA KONCI ROKU 2018. Skoro jako Opera ve Vídni včetně židlí.

ROSTOU. Bytový dům Starkonu na sídlišti Radkovská a domov pro seniory v Batelovské ulici u Punčošky.

Foto: Pavel Boček
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NEJKRÁSNĚJŠÍ. V Mikroregionu Telčsko, tedy ve více než padesáti obcích v nikdy nevyhlášené soutěži „NEJ VRATA“,
by podle nás zvítězila ta na snímku z Dolní Vilímče. Pokud se podle vás mýlíme,
pošlete nám snímek svého „favorita“
na tl@telc.eu nebo nás na něj upozorněte.

OZDOBA KRAJINY. I díky programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
který v našem případě administruje Město Telč, byla vloni opravena kaplička při
silnici z Bohuslavic do Rozseče. V Památkovém katalogu NPÚ uvádí památkáři její zasvěcení P. Marii. Podle místní tradice
a nakonec i sošce v kapličce je ale zasvěcena sv. Antonínovi.

Foto: Jan Procházka
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Malý oznamovatel

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

• 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.
• PROVEDEME TĚŽBU A VÝKUP DŘEVA, PŘEPRAVU DŘEVA, vytěženou hmotu vyplatíme v hotovosti před odvozem. Informace na tel. 774 532 901, 608 902 420.
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Byl advent a Vánoce
Vánoce na VŠPJ.
Pro ZASTÁVku

12. prosince se v prostorách Vysoké školy polytechnické v Jihlavě uskutečnila tradiční charitativní akce školy Vánoce na VŠPJ, která podpořila NZDM
ZASTÁVku Telč ve Slavíčkově ulici. Dárky, které klienti ZASTÁVky obdrželi, pořídili jednotliví studenti a zaměstnanci VŠPJ.
Za dárky pak poděkovala Monika Smejkalová z jihlavské Charity. Ocenila i to, že

z mnoha sociálních zařízení v regionu vybrala jihlavská vysoká škola právě telčské
zařízení. ZASTÁVku provozuje jihlavská
Charita a Monika Smejkalová je zde v současné době zástupcem vedoucího.

Školáci v Senior Home

V předvánočním čase přišli potěšit naše klienty DZR Senior Home ve Štěpnici školáci
ze Základní školy v Masarykově ulici. Pod
vedením paní učitelky Mikešové zazpívali
známé vánoční písničky a koledy. Děkujeme za milou návštěvu, napsala TL Zdeňka
Škarková, vedoucí sociálního úseku DZR.

Filmy J. Ambrože
se do KD vrátí

S velkým zájmem se opět setkalo 8. prosince promítání cestopisných snímků
ing. Josefa Ambrože v Klubu důchodců.
A tak se s ním vedení klubu hned domluvilo na promítání dalších snímků ještě v průběhu ledna.

Vánoční hit hasiče

Nejhezčí svátky, videoklip profesionálního hasiče Jiřího Pařila z telčské stanice, měl na kanálu YouTube celou adventní
a vánoční dobu mimořádnou sledovanost
a pronikl i do vysílání některých rádií. Zasloužený úspěch Jiřího Pařila, ale i skvělá propagace města. Na stejném kanálu má
také svou první píseň Pavel Dorotka.

Dárek v San Diegu

V San Diegu byl zvolen prezidentem tamní
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Česko-Slovenské asociace Frank Mackie,
telčský rodák František Macků. Asociace
provozuje ve městě na jihozápadním pobřeží USA Česko - Slovenský dům, který o víkendech pravidelně navštěvuje 200 návštěvníků. Prý nečekaný dárek... V San Diegu mj.
sídlí hlavní štáb amerického námořnictva.

Horácké koledy zněly
zámkem

Nejen Živý betlém, ale také horácké koledy v podání souborů Podjavořičan, Kvítek

a Kvíteček přivedly na nádvoří zámku 15.
a 16. prosince několik stovek posluchačů.

1000 +

Více než tisíc posluchačů měly čtyři adventní koncerty v kostele Jména Ježíš.

Unikátní betlém

130 kreslených figur měl unikátní betlém
žáků výtvarného oboru ZUŠ v mázhauzu
školy na náměstí. Více o něm na str. 26.

Srdíčko pro Afriku.
16 500 Kč!

30. prosince v kostele Jména Ježíš na velmi dobře navštíveném koncertu dětského pěveckého sboru Srdíčko se pro sirotčinec v Loumbile (Burkina Faso) vybralo
16 500 Kč. Poděkování patří všem dárcům
a studentkám Martině Jankové, Pavle Bočkové a Ludmile Krejčové, vedoucím Srdíčka, které celý program připravily.

Hokejisté. Dárek až po...

Až po vánoční nadílce si hokejisté SK sami nadělili dárek. 5. ledna porazili favorizovanou Hlubokou nad Vltavou v její Kuki
aréně pod tamním zámkem 9 : 6. Telčský Jiří Lander zazářil osmi ( 4+ 4) kanadskými body.

Zpěv i basketbal

Vánoční čas zakončil koncert Pěveckého
sboru Smetana a jeho hostů v kostele Jména Ježíš. Ten sportovní Tříkrálový turnaj
basketbalistů v hale ZŠ Hradecká. O něm
více na str. 23

Přeshraniční církevní
turistika
Druhým rokem letos pokračuje v rámci programu INTERREG stejnojmenný projekt
spolupráce mezi Biskupstvím brněnským
a Diecézí St. Pölten v Dolním Rakousku. Jeho cílem je jak prezentace nabídky církevní
turistiky na obou stranách společné hranice,
tak zvýšení vzdělání průvodců v kostelech
a rozsáhlejší zpřístupnění církevně kulturního dědictví. Podrobnosti najdete na www.cirkevnituristika.cz. Již teď se dá hovořit o mimořádné propagaci našeho regionu. Mezi
zveřejněnými 16 poutními trasami najdeme
také cyklotrasu propagující poutní místa telčského děkanství. Vede od Slavonic (kostel
Božího Těla) přes Monseratt, Dačice (kostel sv. Vavřince), klášter v Kostelním Vydří
do Telče. Zde autoři trasy navádí cyklopoutníky ke kostelu Matky Boží na Starém Městě,
kapli sv. Karla u Vanova a ke kostelu sv. Jana
Nep. u Krahulčí. Cyklopoutní trasa pak končí u kostela sv. Jáchyma mezi Mrákotínem
a Dobrou Vodou. Vedle poutních míst na cyklotrase server v nejbližším okolí Telče ještě
propaguje kostely P. Marie na Humberku
u Krasonic a sv. Vojtěcha u Studnic.
/z/

Výstava, kterou si nemůžete nechat ujít

F. M. Nágl v Jihlavě
Až do 10. března máte možnost zhlédnout
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (výstavní prostory na Masarykově náměstí čp.
24) velkou výstavu obrazů, zejména akvarelů, malíře Františka Mořice Nágla, rodáka z Kostelní Myslové (1889). Podle kurátorky výstavy Jany Bojanovské budou
vystaveny Náglovy práce jak s motivy Telče a jejího okolí, tak také z terezínského
ghetta, kam byl v roce 1942 s celou rodinou deportován. F. M. Nágl, žák telčské reálky, zahynul v roce 1944 v Osvětimi.

Výroční zpráva
Muzejního spolku 2017
Z obsahu:
● O. Zadražil: Druhý dodatek biografického slovníku osobností Telčska
● H. Grycová: Náhrobní kameny a další
práce kamenosochařské dílny rod. Foitů
● Z. Vaníčková: Otazníky z historie hradu Roštejna
● J. Kaupa: Boží muka
● J. Richter: Pohřební štíty Podstatských
- Lichtensteinů
K dostání v Informačním centru radnice
a v Městské knihovně Telč.
TL 1-2/2019
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Lidé mikroregionu

Helena Novoveská: V poslání pečovatelky pomohlo i kotě
Pečovatelství se věnuje již od roku 1989. V právě uplynulém roce získala v celostátní soutěži Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Národní cenu - Pečovatelka roku 2018. V dalším díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme paní Helenu Novoveskou, pečovatelku
Charitní pečovatelské služby Telč.
Na co jste vloni 21. listopadu na Novoměstské radnici v Praze při
přebírání Národní ceny Pečovatelka roku myslela?
Přiznám, že na samém počátku skoro na nic. Tréma udělá své. Ale
po čase, díky příjemné atmosféře, to byly vzpomínky na radostné i smutné chvíle, které mě ve službě potkaly. A také na ty, kdo mě
do Prahy „dostaly“. Paní vedoucí Irenu Pejšovou a mé kolegyně. Přála
jsem si, aby tady byly všechny se mnou.
Připomeňte své začátky v Pečovatelské službě.
Připadá mi to strašně dávno. Ony to byly vlastně i začátky Pečovatelské
služby v Telči. Jen pár roků před mým nástupem začala ve městě fungovat jako pracoviště Okresní správy sociálních služeb. S dnešním rozsahem služby to snad ani nejde srovnat. Snad jen rozvážení obědů. I když
i tady se hodně změnilo. Tehdejší hliníkové jídlonosiče a ty dnešní... Navíc. Někdy je paní Pavlů nebo Nováková rozvážely na kole.

Z KOTĚTE JE JIŽ KOCOUR. Paní Novoveská na návštěvě
Foto: Ilona Jeníčková
u klientky Charity.
Práce pečovatelek tehdy a dnes?
Vlastní práce je těžko srovnatelná, ale její smysl je stále stejný. V práci pečovatelky bylo běžně nošení uhlí a dříví do domácnosti, dělání
třísek, zatápění. Těch uhláků, co jsme ze vzdálených sklepů klientům
nanosily! Abychom vše stihly, musely jsme při nákupech „předbíhat“
fronty v obchodech. K tomu patřilo i vyslechnutí nepříjemných poznámek... Ale stejně jako dnes bylo i tenkrát posláním naší práce pomoc
klientům, vyslechnout jejich starosti, a snad to tak mohu říci, přinést
do jejich domácnosti trochu pohody.
Již před třiceti roky tedy fungoval dovoz obědů. Ale co osobní hygiena? Přece nestál Dům s pečovatelskou službou.
Tomu budou mladší čtenáři sotva věřit. V bytovém domě čp. 246
ve Špitální ulici byl upravený jeden dvoupokojový byt. Název měl
honosný: Středisko osobní hygieny. V jedné místnosti byla automatická pračka na praní prádla, druhá byla upravena na koupelnu. Bez jakýchkoliv pomůcek pro obtížně se pohybující. V kuchyni, proměněné
na malou kancelář, se vyřizovala nezbytná administrativa.
Změny ve kvalitě a rozsahu služeb jsou nesporné. Ale co klienti?
TL 1-2/2019

Změnili se také?
To je těžká otázka. Přijde mi, že ti před třiceti lety byli daleko vděčnější za každou maličkost. Ono to je pochopitelné. Většina z nich pocházela ze skromných podmínek. Ti dnešní jsou logicky náročnější. Ale
zase. Tenkrát i dnes byli a jsou rádi za vlídné slovo a příchod pečovatelky, pokud žijí osaměle.
Zažije pečovatelka vůbec něco veselého, radostného?
Určitě. Je to stejné jako v životě rodiny. Asi největší radostí v naší práci, jejím oceněním, je to, když klient a jeho rodina začnou považovat pečovatelku za svého člena. Domlouvají s ní program klienta, radí
se s ní nejen o běžných, ale i těch mimořádných situacích, které život každému z nás přináší. Takový vztah pečovatelskou službu nejen
zkvalitňuje, ale také usnadňuje.
Uvedete nějaký neběžný příklad z této oblasti?
Matka klientky, která po dlouhé nemoci zemřela, osaměla ve své domácnosti. Nepřerušila jsem s ní kontakt, ale viděla jsem, jak je pro ni
samota těžká. Nakonec pomohl malý dárek z mé strany.
Prozradíte jaký?
Kotě od naší kočky. Mám tak o další důvod více se za starou paní zastavit a popovídat si s ní.
Nedá mi to. Z osobní zkušenosti vím, co přináší za nepříjemnosti
v kontaktu se starší osobou stařecká demence a příbuzné nemoci.
Neměli bychom tento problém zmínit?
Jsem ráda, že jste toto téma otevřel. Označila bych ho za nejtěžší a nejsložitější, s čím se v naší práci setkáváme. Tahle nemoc přichází nenadále a může potkat kohokoliv. Často ji dříve poznají pečovatelky než
nejbližší rodina. Pokud si začne klient stěžovat, že mu soused rozebírá
komín, tak to je ještě „dobré“. Ale když začne stížnostmi z osobního
života, typu ztratil se mi kožich, tak to je pro pečovatelku hodně složité období, než si jeho postižení uvědomí či poznají jeho nejbližší. Jeho
překonání závisí na důvěře mezi rodinou a pečovatelkou. Ale i tak to
je někdy hodně těžké.
Připomeňte služby, které Charitní pečovatelská služba klientům
nabízí.
Vedle těch „běžných“, jako je pomoc v domácnosti, zajištění nákupů
a zmíněný dovoz obědů, které má většina čtenářů s naší službou spojené, bych ráda připomněla ty, které v Telči poskytujeme jedinečně. Již
jsem zmínila středisko osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou na Starém Městě. Je vybavené vanovým zvedákem, který usnadňuje koupel i obtížně se pohybujícího klienta. Po dohodě do něj klienta
dovezeme, nebo ho může dovézt rodina. Je to tak, že dnešní koupelny v rodinných domech jsou sice krásné, ale na imobilního koupajícího nepamatují. Stejně tak to je s dostupností praní a žehlení prádla. To
k vyprání převezmeme v domácnosti klienta a vyprané tam v dohodnutém termínu doručíme.
Jaké jsou radosti Heleny Novoveské, pokud není ve službě?
Opravila bych vás. Myslím, že každá pečovatelka je v mysli u svých
klientů neustále. Ale abych odpověděla: vnoučata a v létě zahrádka.
Oldřich Zadražil
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Tříkrálová sbírka 2019

Štědrý region
Letošní tříkrálové koledování provázelo
pravé zimní počasí, se kterým se i malí koledníci zdárně vyrovnávali. V Telči získalo 18 skupinek Tří králů, posílených o koledníky ze Studnic a Nové Říše, rekordních
118 836 Kč. To je o 2 287 Kč více než vloni. V Řásné například doprovázela zpěv Tří
králů i kytara. Setkali se s vlídným přijetím
v domácnostech a vybrali v obci rekordní částku, rovných 7 tisíc Kč, napsala TL
Radka Jeníčková Vítů. Zcela mimořádná
je pak anonymní štědrost ve Vápovicích.
V obci se sotva 40 obyvateli vybrali Tři
králové více než 50 tis. Kč. V Telči se mezi
koledníky objevilo i sedm klientů zařízení
ZASTÁVka, se kterými jste se mohli setkat

na sídlišti Radkovská. Sbírce se obětavě věnovali za nepříznivého počasí až do pozdních večerních hodin, pochválila koledníky
zástupkyně vedoucího ZASTÁVky Monika Smejkalová. „Štědrost obyvatel regionu dokazují vyšší dary ve většině obcí,“
zhodnotil letošní průběh TKS vedoucí telčské Farní charity Jaroslav Kadlec a dodal, „každá skupina koledníků má jiné podmínky, a tak je nerad hodnotím podle výše
vybrané částky. Přesto letos musím zmínit
skupiny rodin Hercíkových a Adámkových,
které vybraly každá více než 10 tisíc Kč.“
Na závěr pak Jaroslav Kadlec poděkoval
nejen všem dárcům, ale také všem koledníkům a jejich doprovodům.
Podle TZ

Foto: Radka Jeníčková Vítů

Charitní pečovatelská služba Telč nabízí:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy, dovoz obědů
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc rodinám pečujícím o svého rodinného příslušníka,
který má sníženou soběstačnost z důvodu stáří nebo nemoci.
Kontakt
Špitální 611, Telč - Staré Město, 588 56 Telč
tlf. 730 571 167, e-mail:chps.telc@jihlava.charita.cz
Více: https://jihlava.charita.cz/chps/telc/
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Telč
118 836
Vápovice *
52 107
Nová Říše*
34 667
Stará Říše**
Mrákotín
20 612
Sedlejov
12 010
Mysliboř
10 091
Urbanov
9 750
Nevcehle
9 450
Vystrčenovice*
9 210
Krasonice*
8 830
Knínice*
7 780
Rozseč*
7 710
Radkov
7 506
Bohuslavice*
7 461
Řásná
7 000
Černíč
5 660
Dolní Vilímeč*
5 390
Zadní Vydří
4 850
Krahulčí
4 700
Žatec
4 050
Lhotka
3 830
Ořechov
3 788
Rozseč*
7 710
Zdeňkov*
3 910
Řídelov
3 708
Mysletice
3 580
Myslůvka
3 517
Dobrá Voda
3 484
Olší
3 356
Studnice
3 280
Jindřichovice*
3 010
Volevčice
2 341
Dolní Dvorce
2 280
Doupě
1 983
Strachoňovice
1 973
Borovná
1 909
Dyjice
1 720
Dyjička + Rozsičky
1 229
Slaviboř
1 200
Stranná
664
* v označených obcích nezajišťovala TKS
Farní charita Telč. Údaje dle www.jihlava.
charita.cz k 16. lednu
** v době uzávěrky vydání jsme výsledek
TKS ve Staré Říši a okolních obcích neznali

Mikroregionální střípky
Dyjice

22. 2. - Barbora Mochowa
Zpěv za doprovodu klavíru, BEZOBAV
Dyjice, Kulturní domek ve 20 hodin

Hodice

16. 2. - Hasičský bál
Od 20 hodin v KD
24. 2. - Dětský karneval s kašpárkem
Kubou a Marťou
Od 14:30 v KD

Nová Říše

9. 2. - Školní ples v KD od 20 hodin.
Hraje GdeGdo

Stará Říše

23. 2. - Masopust
Sraz masek v 11 hodin před radnicí
TL 1-2/2019

Nezaměstnanost
v listopadu a prosinci
ČR
prosinec 3,1%, listopad 2,8%
(říjen 2,8%, září 3%, srpen 3,1%)
Kraj Vysočina
prosinec 3,0%, listopad 2,6%
(říjen 2,6%, září 2,8%, srpen 2,8%)
Správní obvod Telče
prosinec 4,7%, listopad 3,0%
(říjen 2,6%, září 2,7%, srpen 2,7%)
Telč
prosinec 4,4%, listopad 2,9%
(říjen 2,7%, září 3,0%, srpen 3,1%)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci listopadu: Doupě (5,1), Olší (8,0), Strachoňovice (5,2), Svojkovice
(6,3), Vanov (5,3), Vanůvek (7,7), Zadní
Vydří (6,7)
na konci prosince: Borovná (6,3), Doupě (5,1), Horní Myslová (6,7), Hostětice
(8,3), Lhotka (5,3), Mrákotín (10,8), Olší
(14,0), Radkov (6,5), Řídelov (7,1), Sedlatice (5,6), Svojkovice (6,3), Vanov (7,0),
Vanůvek (7,7), Vápovice (7,1), Vystrčenovice (5,7), Zadní Vydří (6,7), Zdeňkov
(5,6), Žatec (6,0)
Zdroj: Statistiky ÚP

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města. V únoru je prohlídka možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel.
567 112 407, e-mail info@telc.eu
TL 1-2/2019
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Zima: sníh, déšť, sníh, déšť

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 11. 2018 do 15. 1. 2019 .

Listopad v číslech

Průměrná teplota: 3,9°C
Průměrný tlak:
1021,5 hPa
Srážky: 		
17,8 mm
Max. teplota:
14,4°C, 2. 11. ve 13,29 hod.
Min. teplota:
-8,3°C, 29. 11. ve 3,59 hod.
Max. rychlost větru:24 km/h, 26. 11.

Prosinec v číslech

Průměrná teplota: 0,6°C
Průměrný tlak:
1020,9 hPa
Srážky:		
39,8 mm
Max. teplota:
9,4°C, 7. 12. ve 14,19 hod.
Min. teplota:
-6,6°C, 13. 12. ve 4,19 hod.
Max. rychlost větru:36,8 km/h, 23. 12.

Počasí v Telči

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

Počasí v listopadu a v prosinci
Po celý listopad převažovalo počasí se skoro
nebo úplně zataženou oblohou. Několik slunečných dnů se ukázalo jenom kolem poloviny a koncem měsíce, jinak sluníčko vykouklo
jen sporadicky. Významnější srážky byly začátkem měsíce a v jeho druhé polovině. Maximální teploty do poloviny měsíce byly 15
až 7°C s tendencí ochlazování. Proto i srážky
počátkem měsíce byly ještě tekuté. Po polovině měsíce se významně ochladilo, maxima
už byla jen do +4°C, minima až -5°C a ojediněle byl i ledový den, kdy maximum ani
nevystoupilo nad nulu. V souvislosti s ochlazením také 18. až 20. listopadu napadlo několik centimetrů sněhu, který však vydržel
jen do 21. Po slabém oteplení a dešťových
srážkách potom další sníh padal až posledního listopadu v noci. V závěrečných listopadových dnech byly celodenní mrazy, minima až
-8°C a přízemní minima -10°C. Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadnormální,
srážkově mírně podnormální.
Prosincové počasí bylo jako na houpačce. Jak teplotně, tak srážkově. Počátek měsíce vypadal jako zimní. Sněžení však brzy
přešlo do mrznoucího mrholení a přidala se
i mrznoucí mlha. Tyto jevy vytvořily ledovku a námrazu. Celková vrstva však dosáhla síly jen do 1 cm a již 3. prosince opadla.
Srážky po oteplení přešly do nemrznoucího
deště, který zlikvidoval sněhovou pokrývku. Po několika dnech se situace opakovala. Od 10. 12. se začala opět tvořit sněhová
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pokrývka. Při vydatném sněžení od 12. padal lepkavý sníh, který obalil stromy vrstvou až kolem 35 mm. Příroda vypadala úplně pohádkově. Nejvyšší sněhová pokrývka
byla 12. 12., a to 19 cm. I když potom sníh
připadával, celková výška postupně ubývala, až 22. 12. pokrývka skončila. Od 18. 12.
maximální teploty vystupovaly občas slabě
nad nulu, noční minima byla do -5°C. Obvyklé vánoční oteplení přišlo 22. 12. Denní
maxima byla až +8°C, noční minima zůstala několikrát i nad nulou. Ve srážkách se sice
občas nějaká sněhová vločka ukázala, ale jinak byly většinou tekuté. Těsně po Štědrém
dnu se trochu ochladilo a 29. 12. i chvíli ležel
na zemi sníh. Denní maxima však zůstávala do +6°C a noční minima klesala jen slabě
pod nulu. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově jako mírně nadnormální.
Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

http://www.in-pocasi.cz/
Aktuální data z meteostanice ČHMÚ Kostelní Myslová. Některé měřicí přístroje stanice jsou umístěny na katastrálním území
Telče! Také historická data o počasí v Telči
od 1. února 1952!

Prosincové houbaření
V sobotu 29. prosince se ve Velké Lhotě konal již patnáctý ročník prosincového
houbaření. Sešlo se 51 účastníků a tři psi.
Našli jsme nejčastější zimní houby, hlívu ústřičnou, pařezník pozdní a penízovku sametonohou, informoval TL o nepříliš obvyklé zimní aktivitě pan Vratislav
Hes a dodal: „Nejde samozřejmě jenom
o houby, ale i o to, že se koncem roku lidé sejdou na asi pět kilometrů dlouhé procházce, během které je samozřejmě několik občerstvovacích zastávek.“ Houbařské
dopoledne skončilo ve Velké Lhotě tradičně na tamním hřišti u silnice na Poldovku
a netradičně dršťkovou polévkou z hlívy
ústřičné z kuchyně paní Solařové. K závěru setkání patřilo vzájemné přání do nového roku a poděkování obětavé kuchařce. Fotografie z prosincového houbaření
na str. 26.
Vratislav Hes

Napište nám
● Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě?
●Připravujete nějakou společenskou nebo
sportovní akci?
●Přijede k vám Karel Gott nebo „jen“ známý rodák?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku máme vždy 15. v měsíci
TL 1-2/2019

Sport

Klasický benčpres

David. Kolikátý mistr?

Stolní tenis

Krajský přebor I. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bystřice n. P. A
Kamenice n. L. A
Chotěboř B
Jihlava B
Lhotky A
Žďár n. S. B
Nížkov A
Nové Město n. M. A
Humpolec A
Telč A
Náměšť n. O. A
Moravské Budějovice A

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11

Hokej

108:82
112:88
105:91
105:85
109:82
87:90
90:100
88:101
93:106
100:99
73:105
67:108

38
37
34
33
33
29
28
28
27
27
16
13

Krajská liga Jihočeského kraje - muži
2. 2. 16:30 Telč – Č. Krumlov
16. 2. 16:30 Telč – Pelhřimov B
Tabulka v době uzávěrky TL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Český Krumlov
Veselí nad Lužnicí
Hluboká nad Vltavou
Strakonice
Vimperk
Milevsko
Humpolec
Jindřichův Hradec
Tábor B
Spartak Soběslav
Radomyšl
SK Telč
Pelhřimov B

18
18
17
17
16
18
17
17
17
18
17
17
17

87:51
99:64
84:65
89:67
60:52
83:73
63:65
69:64
51:52
73:84
72:81
69:94
45:132

41
37
34
33
28
27
26
25
25
23
21
12
4

Sportovní utkání bez záruky

Basketbal

Tradiční Tříkrálový
turnaj
5. ledna se uskutečnil již 19. ročník basketbalového turnaje, který pořádá domácí oddíl
Žabaři Telč. Letos se vedle pořádajícího týmu
a mužstva telčských volejbalistů na palubovce haly ZŠ Hradecká objevila mužstva z Protivína, Brna, Nové Bystřice, Jihlavy, Studené a jeden zahraniční účastník. Basketbalisté
z rakouského Gmündu. Pořádajícím Žabařům se nedařilo a skončili v turnaji poslední. Čest Telče zachraňovali volejbalisté, kteří podlehli až ve finále v napínavém souboji
mužstvu Jihlavy. Konečné výsledky: 1. Jihlava, 2. volejbalisté, 3. Nová Bystřice, 4. Protivín, 5. Studená, 6. Brno, 7. Gmünd, 8. BK
Žabaři Telč.
Podle textu Milana Malečka
TL 1-2/2019

Dvojnásobným úspěchem skončilo 8. prosince v Jihlavě mistrovství republiky v klasickém benčpresu pro Davida Lupače. V kategorii +120 kg zvítězil výkonem 243 kg a stal
se tak mistrem republiky a také absolutním
vítězem šampionátu. Současně také vytvořil nový český rekord. Pro telčského siláka
je to již x tý mistrovský titul. Kolikátý? To
ví jen jeho osobní archiv. V Jihlavě startoval
David v barvách Powerlifting Jihlava. Jak
po mistrovství prozradil novinářům, byl to jeho poslední start za vysočinský klub. Nadále ho budeme na závodech potkávat v dresu
klubu, který letos založil v Praze a do kterého
logicky plánuje přestup. Doma jsem ale stále v Jihlavě a hlavně v Telči, potěšil své příznivce výrokem na tiskové konferenci na závěr mistrovství.
Více Ronnie.cz

EXTRALIGOVÝ VOLEJBAL V TELČSKÉM PODÁNÍ. 7. ledna Liberec - Brno.
Na jedné straně Honza Štokr, na druhé Luboš Pospíchal.

Foto: Zdena Jechová

Stolní tenis
V republikovém turnaji ve stolním tenise
v Blansku 17. listopadu získal telčský rodák
Lukáš Svoboda v kategorii mladších žáků
dvě medaile. Ve dvouhře fantastický bronz
a ve čtyřhře se probojoval až do finále a získal
stříbrnou medaili. Donedávna žák ZŠ Masarykova a člen telčského SK, dnes hráč ligového HB Ostrov Havlíčkův Brod, který hostuje
v divizi dospělých ve Stavingu Studená. Lukáš vstoupil skvěle i do nového roku. 5. ledna
na republikovém turnaji v Liberci. Ve čtyřhře
zde vybojoval stříbrnou medaili.

Florbal
Florbalové turnaje ve sportovní hale ZŠ
Hradecká v únoru
2. 2. 2. liga juniorů (13. kolo)
Od 9 hodin za účasti mužstev Orel Nové
Město n. M., Snipers Třebíč, Juvenis Přibyslav, Bohemia Světlá n. S., ASK Bystřice n.
P., Florbal Telč
17. 2. Krajská liga mladších žáků (14. kolo)
Od 9 hodin za účasti mužstev Hippos Žďár n.
S., TJ Centropen Dačice, ASK Bystřice n. P.,
Florbal Telč.
Jaroslav Novák

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

UČILI SE U MISTRŮ. Hned dvakrát se
v prosinci vydali členové Florbalu Telč
do O2 areny v Praze na Mistrovství světa
ve florbalu. Nejenže fandili nejlepším florbalistům světa, ale také se od nich učili.

Foto: Archiv Florbal Telč
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Únor v Univerzitním
centru

Kulturní kalendář
Akce

2. 3.
náměstí
Masopust s folklorním souborem Podjavořičan. Od deseti hodin přijďte na vepřové hody
s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, košilky, tlačenky. V 11 hodin přijďte do průvodu
masek se souborem Podjavořičan. Sraz masek
Na Parkaně v 10.45 hod. Program vyvrcholí
„pochováním basy“. O příjemnou atmosféru se
postará hudba Antonína Kernstocka.
24. 2. 14.30
sokolovna
Dětský karneval
Sokol Telč zve děti na tradiční dětský karneval, soutěže, loutková pohádka

Plesy

1. 2.
20.00
KD Krahulčí
Horácký bál Podjavořičanu
15. 2. 20.00
KD Sedlejov
Školní ples ZŠ Masarykova
Hrají JIP band a hosté, předtančení žáků
školy, překvapení večera - pohled do minulosti, bohatá tombola, doprava autobusem

Divadlo

Telčské divadlení 2018 / 2019 v Panském
dvoře
9. 2.
19.00 hod.
Veroničin pokoj - Hraje Divadelní spolek
Kroměříž. Psychologický thriller / Ira Levin / 70 minut / divadelní sál PDT /

Koncert

7. 2.
19.00
sál ZUŠ
Pěvecký recitál - Jan Hnyk (bas)
a Ahmad Hedar (klavír)

Přednášky

20. 2. 18.00
Univerzitní centrum
Krecl, nebo PRIOR?
Proměny Masarykova náměstí v Jihlavě
Přednáší Mgr. Jiří Neubert (ÚOP Telč)
25. 2. 17.00
radnice
Národní muzeum v Praze a jeho obnova
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku Pavla Jerie

Výstavy

4. 2. - 28. 2.
vstupní síň radnice
Zimní pohádka
Fotografie květin Adriany May
Vernisáž v pondělí 4. 2. v 16 hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ
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4. 3. - 28. 3.
vstupní síň radnice
Soukromý život kamenů
Fotografie Jarmily Včelové
Vernisáž v pondělí 4. 3. v 16 hod.

Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit, www.
panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/
panskydvurtelc.cz

Krteček

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

ZASTÁVka Telč

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

Klub důchodců

v budově polikliniky
3. 3.
Masopust v klubu důchodců
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ●
Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ●
Pěvecko-dramatický kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé

10. 2. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Pro koho byl šťastný
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu
publikací o Telči některou knihu, mají naději
na pěkný dárek z Informačního centra MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech prodejních paragonů vylosovány tři, jejichž majitelé si mohou vybrat jednu publikaci dle
domluvy na informačním centru.
Čísla šťastných paragonů:
18PH02461 z 18. 12. 2018
18PH02467 z 20. 12. 2018
GHD/002/2018 z 18. 12. 2018
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději
do 28. února na Informačním centru městského úřadu.

V lednu bylo:
• Výjezdní zasedání Asociace univerzit
třetího věku ČR 9. - 11. ledna
• Výjezdní zasedání Lékařské fakulty 11. 13. ledna
• Zimní škola Centra jazykového vzdělávání, 30. ledna
• 100 let MUNI, přednáška proděkana FFMU
Lukáše Fasory Historie a rozvoj Masarykovy univerzity 1919-2019, 30. ledna
• Filmový klub Univerzitního centra, každý
pátek, zahájení 1. února v 19:30 v Historickém sále nebo knihovně UCT, program na www.uctelc.cz
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
Pro TL připravuje Jaroslav Makovec

Orlovna v únoru
8. února v 18 hod.
Na motorce až na Bajkal
Dušan Gregor - beseda
16. února ve 14 hod.
Farní karneval
pro děti a mládež a doprovod
20. února v 15 hod.
Senior bez nehod
divadelní přednáška
17. února ve 14 hod.
Deskohrátky
odpoledne nejen pro děti
24. února v 17 hod.
Návštěva Samoi
Karel Adamec - beseda
1. března v 18 hod.
Barevné Maroko
Marie Gregorová - beseda
Vše ve vytápěném předsálí orlovny
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
použit na vytápění v hlavním sále.

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 40
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

Sobotní mše sv. v únoru vždy
v 17,00 v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v únoru
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

Evangelické

9. – 10. 2. - Festival cyklocestování
Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice.

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

CHEB

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

Do 3. 2. 2019 - Tono Stano - Go West
Art Centrum Galerie 4
Tono Stano se proslavil zejména svými
portréty a akty. Na výstavě představí své
aktuální práce nejen z oblasti fotografie.

JINDŘICHŮV HRADEC

9. 2. - Charleston - taneční večer
ve stylu 20. a 30. let
Od 20:00 hodin, Kulturní dům Střelnice

KUTNÁ HORA

23. 2. - Kaňkovský masopust
Kutná Hora - Kaňk - tradiční masopustní
průvod s doprovodným programem.

LITOMYŠL

24. – 26. 2. – Nakopněte svoji školu!
Zámecké návrší
Festival vzdělávání, prostor pro inspiraci
a sdílení zkušeností

POLIČKA

Do 31. 3. 2019 – Šárka Hrouzková
– Výběr z tvorby 2008 – 2018
Výstava obrazů výtvarnice, pedagožky,
členky Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů KK3
Šárky Hrouzkové.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

TELČ

4. – 28. 2. - Zimní pohádka
Výstava fotografií květin Adriany May
ve vstupní síni radnice
Vernisáž výstavy v pondělí 4. 2. v 16.00
hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ

TŘEBOŇ

23. 2. – Třeboňský masopust
od 10 hodin na Masarykově náměstí
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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Adventisté

Církev Slovo života

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

K pohřbu P. Aloise Perničky

Poděkování
Všem, kteří jste doprovodili na poslední
cestě P. Aloise Perničku, a tak jste vyjádřili vaši vděčnost tomuto vzácnému člověku za vše, čím pro nás byl. Poděkování také patří těm, kdo se jakýmkoliv způsobem
zapojili do příprav pohřebního obřadu a vytvořili zázemí kolem kostela pro účastníky
pohřbu. Velké poděkování patří navíc Městu Telč, které prostřednictvím Služeb Telč
zajistilo dopravní obslužnost přilehlých ulic
ke kostelu Matky Boží na Starém Městě
a ve spolupráci s Charitou poskytlo prostory v DPS pro oficiální hosty pohřbu.
Vděční farníci

Poděkování a omluva
do cukrárny Haas
V listopadových TL jsme omylem nepoděkovali správnému každoročnímu sponzorovi Drakiády u Roštejna. Nádherný dort pro
nejhezčího doma vyrobeného draka byl dílem cukrářek Cukrárny – kavárny Haas.
Camp U Roštěnky

Uzávěrka příštího čísla
pátek 15. února

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Dominik Dvořák, Štěpnice
Josef Cvrček, Štěpnice
Anna Brůžičková, Staré Město

Opustili nás

Jiří Peška, Mrákotín
Jan Marek, Štěpnice
P. Alois Pernička, Horní Slatina
Marie Vejmělková, Staré Město
František Krejčí, Studnice
Marta Mácová, Krahulčí
Milada Kučerová, Podolí
Karel Terbl, Staré Město
Marie Havlíková, Řásná
Anežka Pízová, Podolí
Milada Svobodová, Krahulčí
Milada Volfšicová, Stará Říše
Václav Mejdrech, Staré Město
Alois Vlach, Podolí

69 let
64 let
70 let
95 let
77 let
72 let
86 let
71 let
86 let
91 let
97 let
69 let
74 let
78 let

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

Smutná zpráva
z Brna
30. listopadu zemřel v Brně pan František Stříbrný. V Telči se narodil, navštěvoval základní školu a v roce 1963 složil
zkoušku dospělosti na zdejším gymnáziu.
Vysokou školu technického zaměření studoval v Brně, kde po jejím ukončení již
zůstal. Ve svém srdci však zůstal Telčanem. Stále se sem vracel nejenom na hrob
svých blízkých, ale každé léto trávil dovolenou na Dobré Vodě a navštěvoval
místa svého dětství, mládí... Byl odběratelem a pozorným čtenářem Telčských
listů, jejichž prostřednictvím si udržoval stálý kontakt s Telčí a děním ve městě. František zemřel náhle, bez varování,
ve věku 72 let. Kdo jste ho znali, věnujte
mu vzpomínku.
Helena Grycová Benešová
Telčské listy 1-2/2019 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR
E 20681, 9. 3. 2012
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Masopustní průvod již v 11 hod.!

PROSINCOVÝ ÚLOVEK. Ne kapr, ale hlíva ústřičná na buku pod Hradiskem u Velké Lhoty. O prosincovém houbaření čtěte na str. 22.
Foto. Vratislav Hes

MASOPUST. V sobotu 2. března na náměstí. Více na str. 24.

Foto: Ilona Jeníčková

KAM S NÍM. Krajina na přelomu roků 2018/2019 vejde do historie i těmito pohledy. Více o lesní kalamitě v regionu v TL 12/2018.

UNIKÁTNÍ BETLÉM. Jen ti, co ve vánoční době zavítali do mázhauzu ZUŠ (čp. 71) na náměstí Zachariáše z Hradce, viděli betlém,
který by v budoucnu mohl být vyhledávaným cílem návštěvníků města. 130(!) jeho kreslených figur je společným dílem takřka všech žáků výtvarného oboru ZUŠ ve věku od 6 do 19 let. „Jeho základem je plátno 6 x 2 metry s motivem narození Ježíška, které jsme vytvořili
pro loňské vánoční vystoupení TELČísel na popud sbormistra Pavla Saláka,“ popsala vznik ojedinělého díla učitelka Pavla Doležalová.
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