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Dobrá zpráva pro školu i region

Starosta R. Fabeš:

Velký zájem o studium na gymnáziu Revitalizace
Více než potěšitelnou zprávu mohl v polovi- vaných testů z matematiky a českého jazy- sídliště startuje
ně března poskytnout TL ředitel GOB a SOŠ ka. Jejich výsledky bude mít škola k dispo-

Stanislav Máca. Telčská škola se v příštím
školním roce nemusí obávat nedostatku studentů. Na osmileté gymnázium podalo přihlášku 59 zájemců, na čtyřleté gymnázium
pak 54. Přitom škola může do každého oboru přijmout jen 30 žáků. Potěšitelný je i zájem o studium v sekci SOŠ. Zde škola eviduje 31 podaných přihlášek. Nadcházející
měsíc bude pro jeho školu mimořádně rušný. Od 12. do 17. dubna zde budou probíhat
přijímací zkoušky formou celostátně zadá-

zici ale až na konci dubna. Ve stejné době,
10. a 11. dubna, pak studenti posledních
ročníků zasednou k maturitním písemným
pracím z českého jazyka a angličtiny. „Písemná práce z českého jazyka je pro všechny povinná. Místo maturity z angličtiny mohou maturanti zvolit maturitu z matematiky.
Z letošních 49 maturantů na gymnáziu si angličtinu vybralo 37 žáků, neprávem obávanou matematiku 12,“ připomněl ředitel Máca, sám profesí matematik.
/z/

Řadu reakcí a dotazů vyvolalo v březnu kácení některých stromů na sídlišti Na Markových humnech. Nejednalo se ale o žádné
nahodilé zásahy do zeleně, ale o kácení těch
stromů, které určila dokumentace první etapy
jeho revitalizace. A byl to vlastně ostrý start
všech prací na tomto sídlišti. Do prováděcí
fáze se tak dostává akce, která je připravována několik let. Možná se někomu bude zdát,
že příprava trvala moc dlouho.
(Pokračování na straně 3)

Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest pořádá

Konzultační den
Týmu Česko
pro podnikatele
na Telčsku

5. dubna, 9 až 13 hod., Městský úřad
Telč, místnost č. 4, nám. Zachariáše
z Hradce 10. Zájemci se musí předem
registrovat přes stránky CzechInvestu
(https://www.czechinvest.org) v sekci akce. Na stránkách naleznete i více informací k tomuto konzultačnímu dni.

Zasedání
zastupitelstva města
K zájmu o studium na gymnáziu přispívají i jeho moderní učebny, jako třeba ta informatiky na snímku.
Foto: Archiv školy

15. dubna v 16 hodin
zasedací sál zámku

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. a 25. května. Zahajujeme pravidelný servis volebních informací, které pro
TL připravuje vedoucí odboru vnitřních věcí
MěÚ JUDr. Jana Matoušková. Její pracoviště volby ve městě, a částečně i ve správním
obvodu města, po technické stránce zajišťuje.
Dnes přinášíme informace o vydávání voličských průkazů a zápisu občanů jiného členského státu EU do seznamu voličů.

Voličské průkazy

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP vedeném MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který
je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu (podrobnosti, včetně formuláře žádosti, naleznete na webových
stránkách města http://www.telc.eu, příp. bližší informace obdržíte osobně nebo telefonicky
– 567112464 a 465 – na odboru vnitřních věcí
městského úřadu). Voličský průkaz opravňuje
voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost musí být doručena MěÚ Telč
- osobně nejpozději do středy 22. května 2019
do 16.00 hod.
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email), poštou nebo prostřednictvím třetí osoby (v posledních
dvou jmenovaných případech musí být podpis
žadatele na žádosti úředně ověřen) nejpozději
do pátku 17. května 2019.
Voličské průkazy budou vydávány od 9. května 2019 do středy 22. května 2019 do 16.00
hod. Možnosti převzetí jsou osobně, prostřednictvím jiné osoby po předložení plné moci

s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo
poštou na doručovací adresu.

Zápis občana jiného členského
státu EU do seznamu voličů

Občan jiného členského státu EU, který
má právo volit do EP a je veden ohlašovnou MěÚ Telč v evidenci obyvatel, projeví
svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá na MěÚ
Telč – odboru vnitřních věcí nejpozději
do neděle 14. dubna 2019 do 16.00 hodin,
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, příp. o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů
(podrobnosti, včetně formuláře žádosti, naleznete na webových stránkách města http://
www.telc.eu, příp. bližší informace obdržíte osobně nebo telefonicky – 567112461,
464 a 465 – na odboru vnitřních věcí městského úřadu). Vzhledem ke skutečnosti, že
poslední den zákonné lhůty připadá na den
pracovního klidu, bude pracoviště MěÚ Telč
– ohlašovna evidence obyvatel, Na Sádkách
453, Telč, pro zabezpečení možnosti podání žádostí občanů jiného členského státu EU
do seznamu voličů otevřeno v neděli 14.
dubna 2019 od 9.00 do 16.00 hod.

Den senátora
Miloše Vystrčila
pondělí 15. dubna od 19 hodin,
Švejk restaurant (dolní část)

Zápis dětí do MŠ Telč pro školní rok 2019/2020
Ředitelka Mateřské školy Telč oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2019/2020 tj. s termínem nástupu 1. 9. 2019 bude probíhat ve dnech

9. 5. a 10. 5. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

v ředitelně MŠ Komenského 512 nebo na odloučené MŠ Nerudova 352, Telč v kanceláři
vedoucí MŠ. Zákonní zástupci při zápisu předloží:
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, cizinci a rezidenti povolení k pobytu.
V den zápisu se zároveň uskuteční „Den otevřených dveří“. Rodičům s dětmi i celé široké
veřejnosti bude umožněn vstup do tříd na všech pracovištích MŠ Telč (Komenského 512,
Nerudova 352, ZŠ Masarykova 141).
Výjimečně (např. ze zdravotních důvodů, z důvodu čerpání dovolené mimo Telč apod.) lze
dohodnout i jiný termín zápisu, a to přímo s ředitelkou školy na tel.: 778 773 800.
Bc. Jarmila Horníková, ředitelka MŠ Telč

Konzultační den rady města
středa 17. 4. od 15.00 do 17.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.
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Z jednání rady města
8. schůze - 20. února
--RM schválila z důvodu výpadku systému
Národního elektronického nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek
zrušení veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – I. etapa“ a současně vyhlášení shodné veřejné zakázky.
--RM schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví
„UNESCO 2019“.
--RM schválila vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 za jednotlivé příspěvkové organizace s převedením do příslušných
fondů.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova domu č.
p. 66“. Současně schválila složení komise
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek této veřejné zakázky.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy
mezi Krajem Vysočina a Městem Telč, jejímž předmětem je zajištění realizace programu Fondu Vysočiny „Obnovy venkova
Vysočiny“.
--RM schválila udělení souhlasu s uzavřením
podnájemní smlouvy v budově polikliniky
v Masarykově ulici s VOR Jihlava, z.ú.
--RM schválila uzavření smlouvy o zřízení
práva realizace stavby nad cizím pozemkem se společností MultiMarket Telč.
--RM vzala na vědomí předložený materiál o výsledcích veřejnosprávních kontrol
za rok 2018 a plán kontrol na rok 2019.
--- RM schválila změnu člena v komisi pro
sport a volný čas - místo Lukáše Mazala pana Drahoslava Feita.

9. schůze - 6. března

--RM vyhlásila konkursní řízení na místo ředitelky/ředitele ZUŠ Telč.
--RM pověřila k provádění občanských sňatečných obřadů člena zastupitelstva města
Ing. Petra Vařbuchtu.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění na www.telc.eu

Zápisy do škol
Zápisy dětí na školní rok 2019/2020
ve správním obvodu města Telče se budou konat:
do základních škol 5. 4. - 6. 4.
do mateřských škol 10. 5.
Mateřská škola Telč bude mít zápis
od 9. 5. do 10. 5.
Jaroslava Pavlů, Útvar školství MěÚ Telč
TL 4/2019

Radosti a starosti telčského starosty
(Dokončení ze str. 1)
Ale je třeba si uvědomit, že bylo zpracováno několik variant studií, které byly projednávány s obyvateli sídliště. Na základě řady
připomínek pak vznikla konečná podoba řešení, která byla opět se zástupci jednotlivých
bytových domů projednána. Zde bych chtěl
poděkovat jak obyvatelům sídliště, projektantům, pracovníkům úřadu i zastupitelům
za to, že se díky řadě kompromisů podaři-

cí, tak i na konci října dokončit. Ještě než se
s pracemi začne, proběhne začátkem dubna
další schůzka s obyvateli sídliště. Tu považuji za zásadní, protože celá akce se dotkne
jejich každodenního života. A tak je třeba
probrat harmonogram prací, obslužnost sídliště nebo přístup k jednotlivým domům, jinými slovy domluvit pravidla „života na staveništi“. Věřím, že i zde najdeme vzájemné

ho názoru je i rada města, která na doporučení kulturní a sportovní komise toto navýšení
schválila. Na podporu kulturních a sportovních aktivit ve městě tak bude spolkům rozděleno více než 2,15 milionů korun, což je
cca o 250 tisíc víc než loni. V rámci rozpočtu
města a grantových programů se tak dočkají
podpory ty subjekty, které vlastní a provozují
nějaké sportovní nebo kulturní zařízení. Dále pak kulturní a sportovní spolky dostanou
příspěvek na činnost a pořádání jednotlivých
akcí. O příspěvcích z posledního grantového
programu, který je určen pro sportující mládež do 18 let, pak budou rozhodovat zastupitelé na svém dubnovém zasedání.

Náhoda možná pomůže

Zásadní revitalize sídliště ve Štěpnici si vyžádala i nezbytné kácení stromů. Více v příspěvku starosty na první a této straně. V příštím čísle vizualizace nové podoby sídliště.

Foto: Archiv TL

lo najít přijatelné řešení. Až teprve poté se
mohlo začít pracovat na prováděcích dokumentacích a žádat o stavební povolení. To
vše se podařilo v minulém roce dotáhnout
do úspěšného konce. Druhým krokem pak
bylo zajištění finančních prostředků na vlastní akci. Celkové náklady první etapy se vyšplhají na více než 30 milionů korun. Samozřejmě jsme řešili možnosti financování
a jsem rád, že díky dotaci SVAK Jihlavsko
na vodovod a kanalizaci a dotaci Státního
fondu rozvoje bydlení na povrchy se podíl
města v konečné fázi pohybuje kolem 10 milionů korun. Díky tomu, že město v loňském
roce hospodařilo s přebytkem, budeme moci
část těchto financí použít i na dofinancování
sídliště. O tom ale musí definitivně rozhodnout zastupitelé na svém dubnovém zasedání. Třetím krokem pak bylo výběrové řízení
na dodavatele. Pro město nejvýhodnější nabídku podala firma SATES ČECHY, která
by také měla v polovině dubna práce na sídlišti zahájit, a pokud vše půjde bez komplikaTL 4/2019

pochopení a na podzim bude odměnou zcela nová tvář části sídliště. A cože se vlastně
změní? V podstatě úplně všechno. Vzniknou
nové vodovody a kanalizace, firma EON
připraví zcela nové zemní rozvody elektřiny a s tím bude vybudováno i nové veřejné osvětlení. Nové budou i povrchy vozovek
a chodníků. Co ale považuji za nejzásadnější, je, že se podařilo projektantům podstatně navýšit počty parkovacích míst s rozumným zásahem do zelených ploch. I plochy
zeleně se dočkají úpravy a místo nyní kácených stromů budou vysazeny nové. A vznikne i příjemné odpočinkové místo. Na vizualizacích vše vypadá dobře a věřím, že realita
bude po dokončení akce ještě hezčí.

Příspěvek spolkům se navýší

Když se podíváte na nabídku kulturních,
sportovních a společenských akcí ve městě,
které naše spolky organizují, a hlavně na jejich celoroční činnost, jsem přesvědčen, že
navýšení je v pořádku. A jsem rád, že stejné-

Stavba nového Domova pro seniory na Batelovské běží podle plánu a dle posledních
informací by se v polovině června měl objekt kolaudovat a v polovině července by se
do něho měli stěhovat první uživatelé. A co
bude s tím současným domovem, ptá se čím
dál víc lidí. Už dříve jsem informoval, že
po jednáních s Krajem Vysočina by se do části objektu mohlo přesunout Muzeum Vysočiny a část by sloužila místním spolkům. Ale
aby to tak mohlo být, je třeba prostory upravit, což bude vyžadovat nemalé investice.
A kde na ně vzít? Byla skutečně náhoda, že
jsem se loni na jaře potkal na semináři v rakouském Retzu s panem starostou hornorakouské obce Liebenau. On prezentoval místní rašeliniště a já náš geopark. Řekli jsme si,
že máme dost společného, že by to třeba šlo
využít, a vyměnili jsme si vizitky s tím, že třeba někdy... O to větší překvapení bylo, když
mi pan starosta v prosinci zavolal s tím, že
připravili projekt a hledají českého partnera.
A poslal prezentaci turistického využití tamních rašelinišť, která nás všechny nadchla.
Vždyť přece i v okolí Telče je řada rašelinišť.
Pak už to šlo ráz na ráz - schůzka s vedením
Kraje a Muzea Vysočina, zapojení města
a mikroregionu a dnes máme na stole libreto projektu. V prostorách domova na Starém
Městě vznikne expozice přírody našeho regionu a přednáškový sál s výstavními prostorami a zázemím pro muzeum. Z Telče přes Vanov do Řásně povede přírodní stezka pro pěší
a cyklisty se zaměřením na rašeliniště u rybníků Vlček, Smrk a Velkopařezitý. A zmapujeme i další významná rašeliniště na území
geoparku. Zapojíme školy, vědecké instituce, ale i turisty. Přeshraniční projekt je na stole a mohl by mít šanci na úspěch. Ale termín
podání je v polovině května. Je to na hraně,
ale věřím, že to stihneme...
Roman Fabeš
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Do třetice všeho uklizeného

Letos se již potřetí zapojíme do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a vyrazíme na jarní gruntování do přírody za viadukt kolem
židovského hřbitova. Dnem „D“ je letos
v celé republice sobota 6. dubna. Desetitisíce dobrovolníků se vydají udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, své
děti a čisté životní prostředí. Zároveň mohou být inspirací pro své okolí.
Přidat se můžete i Vy! Sraz je 6. dubna
v 10 hodin na bývalém autobusovém nádraží před budovou ZASTÁVky. Úklid
zakončíme u ohniště nedaleko oslednické
rozhledny, kde si společně opečeme buřty. Nezapomeňte si vzít pracovní rukavice
a dobrou náladu, zbytek zajistíme my. Pro
více informací mi neváhejte napsat na hana.hajnova@pirati.cz nebo se přímo registrujte na stránce akce: http://www.uklidmecesko.cz/event/21273.
Hana Hajnová

Ptejte se nás, na co chcete…

...my co budeme vědět, odpovíme. Rádi se
s Vámi opět setkáme osobně na našem zastupitelském klubu pro veřejnost. Přijďte v pátek 12. dubna v 17 hodin na radnici, místnost č. 4.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková, Petr
Vařbuchta
Reflexe jednání o online přenosech
z únorového zastupitelstva
Pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstev a jejich archivace jsou
dnes v 21. století, ve věku digitální techniky, zcela běžnou praxí. A také standardem
v řadě měst stejně velkých jako Telč. Ta
měla přinejmenším šanci se jim vyrovnat,
šance však byla rozhodnutím zastupitelstva
ze dne 18. 2. 2019 promarněna. Zaznívaly
hlasy pro a proti. Diskuse by byla pro občany nepochybně zajímavá, dozvěděli by se
tak alespoň o názorovém rozpětí jimi volených reprezentantů. Jenže bez záznamu
se k této diskusi nelze dostat. Je historicky
pohřbena. Rád bych se zastavil u argumentů „proč ne“. Je třeba uznat, že kamerový
záznam může být pro některé nepřijatelný
a limitující, např. z hlediska jejich vyjadřovacích schopností. Nicméně každý zastupitel se svobodně rozhodl na základě svého
přesvědčení přijmout roli „veřejného občana“ a zvládnout ji včetně prezentace názorů a jejich obhajoby. Má-li pak strach zveřejňovat svou tvář, nabízí se otázka, zda by
neměl příště zvážit svou kandidaturu. Tastr. 4

ké svým veřejným jednáním je odpovědný
voličům, kteří jedině tak mohou činit kontrolu, zda je jejich hlas slyšet, jak si představovali.
Oceňuji vystoupení zastupitele a senátora
Miloše Vystrčila, který se pokusil shrnout
argumenty pro a proti. Zároveň mě překvapila jeho reakce, když se obával dlouhých diskusí. To je irelevantní, zvláště při
uvážení, že je zvyklý na dlouhá politická
vyjednávání v Parlamentu České republiky. Diskuse mohou být dlouhé i krátké bez
ohledu na pořizování záznamů. To záleží
jen na samotných zastupitelích, zda povedou rozumnou a slušnou diskusi, na jejich
kultivovaném vystupování a schopnostech. Názor, že záznamy sleduje málo lidí, je v podstatě racionální. Nezapírejme,
že jejich vliv je leckdy přeceňován. Avšak
je morální povinností tuto službu občanům
nabídnout. Je to symbol otevřenosti, průhlednosti a umění obhájit se v očích občanů. I kdyby záznam zhlédl jediný člověk,
který se nemůže fyzicky účastnit zasedání
zastupitelstva, tak to má smysl. Další argument, který je třeba odmítnout, je údajné vyšší riziko „házení bláta“. Nelze to vyloučit, ale nejvíce bláto zapáchá tam, kde
je nedostatek informací. Díky mé slábnoucí paměti a také díky absenci záznamu
již nevím, kdo co přesně řekl. Pak vzniká
prostor pro konflikt neověřených tvrzení.
Nevím (po dvou hodinách od jednání), kdo
řekl, že elektronická komunikace odlidšťuje. Odlidšťuje to, co není transparentní, co
nemůže být pod kontrolou občana. Jaký je
význam reprezentace? Jako kolektivní těleso zastupitelé reprezentují všechny občany
Telče, v podstatě zpřítomňují jejich názory či zájmy na jednání. A mají-li možnost
zpřítomnit co nejvyšší počet občanů, mají
tak učinit. Audiovizuální záznamy lze považovat za agoru digitálního věku. Jsou-li
správně uchopeny, jsou vynikajícím prostředkem demokratické kontroly. Jestli se
někteří zastupitelé báli o svou tvář, ti, kteří
hlasovali proti či se zdrželi, ji přede mnou
již ztratili. Přál bych si, aby v budoucnu
úvodní věta telčského starosty zněla: „Vážení zastupitelé, přítomná veřejnosti, veřejnosti přítomná doma u svých obrazovek, je
mi ctí, že co nejvíce z vás je účastno našich
rozhodnutí…“
Miloslav Záškoda, politolog a příznivec
uskupení Společně pro Telč – Piráti a Zelení
Další informace na facebooku
a www.spolecneprotelc.cz

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Pomoc nabízí i VOR
Sociální odbor radnice, úřad práce, Sdílení,
Charita... Posláním a hlavním úkolem všech
výše uvedených úřadů či organizací je pomáhat. Popisovat komu a jak by byl dlouhý výčet jejich činností. Myslím si, že je rámcově
většinou znáte. Nakonec všechny sídlí v Telči
a pravidelně o své činnosti či službách informují v Telčských listech. Pokrývají ale všechny složité situace, které život přináší? Nelehká otázka a ještě těžší odpověď. Sám jsem se
o tom přesvědčil, když jsem se seznámil s činností a aktivitami sdružení VOR Jihlava, z.ú.,
které již více než deset roků působí v krajském
městě. Představit ho, nechám na paní ředitelce ústavu Evě Kantorové: Naším posláním je
pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli
naplňovat své osobní i společenské potřeby.
Nabízíme individuální podporu při zvládání
zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci... A to nejen jim, ale
i jejich rodinám. Když jsme se na radě města nad výše uvedeným zamysleli, bylo snadné
rozhodnout o tom, že město využije nabídku
ústavu na zřízení jeho konzultačního místa
na poliklinice v Masarykově ulici. Zatím to
bude jen každý čtvrtek od 10:30 do 14 hodin. V jiné době pak můžete využít kontaktní
telefon 773 175 716, 567 514 594 (pondělí pátek od 8:00 do 16:00). A ještě dám prostor
paní ředitelce Kantorové, která na otázku, jak
o pomoc VORu požádat, odpovídá: Zavoláte na kontaktní telefon a pracovník se s vámi
dohodne na dalším postupu. Přijdete osobně
na udanou adresu. Na osobní návštěvu se nemusíte nijak připravovat. Pohovoříme si s vámi o tom, co vás trápí, a poté vám nabídneme
různé možnosti řešení vaší obtížné situace. Tuto nabídku můžete nebo nemusíte využít. Nic
neplatíte, odnesete si radu. Aby má informace
byla úplná, níže je kontakt na VOR a na jeho
internetové stránky, kde se dozvíte více:
Ing. Eva Kantorová, ředitelka ústavu
Tel: 567 213 700 mobil: 775 680 987
Email: e.kantorova@os-vor.cz
www.os-vor.cz
Budu rád, když mi časem napíšete, nebo při
osobním setkání řeknete, jak jste byli s pomocí VORu spokojeni.
Pavel Komín
Vše o sdružení VOR Jihlava, z.ú.

www.os-vor.cz

VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST
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Den senátora Miloše Vystrčila
Na jiném místě informujeme o Dnu senátora Miloše Vystrčila v pondělí 15. dubna
od 19 hod. Ještě před ním ochotně odpověděl na otázky TL.

Budete se na setkání nějak speciálně připravovat?
Příprava na taková setkání je docela složitá, neboť dopředu většinou nebývá jasné, jaké téma bude dominovat. Ale samozřejmě
jakési základní shrnutí výsledků mé práce
za uplynulý rok si dohromady dávám. Jinak

mě na setkání baví právě jejich bezprostřednost a s tím související improvizace.
Nechci účastníkům Dne nijak napovídat,
ale prozradíte, které telčské téma podle
Vás na setkání určitě otevřou?
Obvykle se vždy alespoň krátce bavíme o parkování na náměstí, také některé zajímá odchod úřadů z města a jeho příčiny, nově to třeba může být sucho nebo kůrovec. Uvidíme.
V Telči to nejde jinak. Jste zde vnímán
nejen jako senátor, ale také jako současný
zastupitel, bývalý starosta a hodně často
jako spolužák, spoluhráč či soused... Co
považujete za téma číslo jedna, které zastupitelstvo řeší, nebo ještě konkrétněji,
které by mělo vyřešit a jak?
Věřím, že se konečně podaří připravit k prodeji stavební parcely na Dačické a také bych
si velmi přál, aby se nám podařilo více společně dbát na čistotu města a úpravu zeleně.
Asi je to způsobeno i věkem, ale možná Vás
překvapím, když napíši, že za úplně zásadní úkol pro budoucnost považuji zvládnout
kvalitní poskytování péče a služeb zejména
našim seniorkám a seniorům.
/z/

Máme 50 Dobrých andělů
Mezi obyvateli Telče najdeme téměř 50
Dobrých andělů. Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl
a prostřednictvím pravidelných finančních
příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální
stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace
a další potřebné terapie, napsala TL Markéta
Křížová z této nadace a dodala, „celkově již
dárci pomohli více než 6 tisícům rodinám,
z nichž tři pochází z Telče.“

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen
ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce,
který se zaregistruje na www.dobryandel.cz,
i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100
nových žádostí o pomoc a celkem odesílá
příspěvky do více než 3 400 rodin.

Pozvánka na besedu

Sdílení informuje

Neboj se vrátit domů

Nové sběrné místo
čistírny oděvů

Setkání se spisovatelem Alešem Palánem
a Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí v ČR v pondělí 29. dubna
v 17:30, v Knihovně Univerzitního centra
MU. Akce je součástí kampaně Kniha ti sluší,
kterou každoročně organizuje Svaz českých
knihkupců a nakladatelů na podporu a propagaci české knižní kultury. Letos chceme upozornit na problematiku paliativní péče.
Dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch Sdílení, o.p.s.
TL 4/2019

Markéta Křížová
nadace DOBRÝ ANDĚL www.dobryandel.cz

Nově můžete v prostorách Sdílení na poliklinice v Telči využít sběrné místo pro čistírnu, prádelnu a čistírnu peří. Otevírací doba: pondělí 8 - 16 hod., středa 12 - 17 hod.,
stačí zazvonit na zvonek na dveřích. Bližší informace získáte na tel. č. 734 594 155.
Zisk z činnosti bude použit na financování
provozu mobilní hospicové péče.
Jana Bělíková

Senátor Miloš Vystrčil:

Jak se vlastně máme?
Na začátku února jsem se zúčastnil v Senátu
veřejného slyšení, jehož tématem bylo posouzení situace ve strukturálně postižených
regionech. Jak to stručně napsat? I za přítomnosti pan premiéra jsme diskutovali
o tom, jak je možné, že rozdíly v životních
podmínkách a kvalitě života v jednotlivých
krajích narůstají. Přestože se stát i za pomoci evropských peněz již více než 10 let
prostřednictvím dotací a dalších intervencí snaží rozdíly mezi kraji snižovat, opak je
pravdou. Rozdíly v průměrné mzdě, čistotě
životního prostředí, kriminalitě, střední délce života apod. mezi krajem Karlovarským
a Ústeckým na jedné straně a například Prahou, krajem Jihomoravským nebo Středočeským narůstají. Asi první otázka, která vás
napadne, je, jak je na tom Vysočina nebo třeba Jihočeský kraj? Mojí odpovědí je otázka.
A který ukazatel vás zajímá? Pokud se ptáte na čistotu životního prostředí nebo kriminalitu, tak úplně nebo téměř nejlépe. Pokud
se ptáte na průměrnou mzdu, tak průměrně,
a pokud se ptáte na investice do vědy a výzkumu, tak velmi špatně nebo nedobře. Více
výše uvedené rozebírat nechci. Cílem mého
článku je spíše poukázat na to, že není vůbec jednoduché se shodnout na tom, jak se
vlastně máme. Pro někoho je důležitý plný
žaludek, pro někoho čisté životní prostředí
a pro někoho třeba svoboda nebo bezpečí.
Co ale určitě platí, je, že když někdo říká,
jak se má, měl by také říci, která kritéria jsou
pro něho nejdůležitější. Pokud to nebudeme
dělat, a na celostátní úrovni a v mezikrajském srovnání to bohužel zatím neděláme,
tak celá debata o tom, jak se nám v tom kterém místě daří, ztrácí do velké míry smysl.

Velikonoční jarmark
Sdílení
V sobotu 20. dubna pořádá v areálu zámku
od 10 do 16 hodin obecně prospěšná společnost Sdílení ve spolupráci se Státním zámkem Telč a Městem Telč tradiční velikonoční jarmark. Během celého dne bude možné
zakoupit rukodělné výrobky, dát si výborný mošt a další občerstvení, prohlédnout si
dravce v zámecké zahradě a užít si krásnou
velikonoční atmosféru. Ve 14 hodin vystoupí oblíbený folklórní soubor Krahuláček.
Po celý den se můžete informovat o zdravotních a sociálních službách nabízených Sdílením či přispět na jejich provoz.
Jana Bělíková, Sdílení, o. p. s.
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Město Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Rada Města Telče vyhlašuje konkurs

na pracovní místo ředitelky/ředitele
Základní umělecké školy Telč
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitelky/ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) občanská a morální bezúhonnost,
4) organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
1) přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail)
2) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
(tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady
o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
3) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně
pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem
(možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání
– pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
4) strukturovaný profesní životopis,
5) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
6) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
7) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
8) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti
k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
9) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován s předpokládaným
nástupem do funkce:
1. srpna 2019
Obálku označte slovy: „Konkurs ZUŠ - neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 26. 4. 2019 do 12:00 hodin vč.
Adresa: Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Město Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO 00286745 zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
záměr města

pronajmout na dobu neurčitou od 1. 5. 2019

nemovitost č.p. 388 u rybníka Roštejn,
vč. uzavřeného dvorku u nemovitosti (část pozemku parc. č. 7150/18)
vše v obci a k.ú. Telč, k účelu turistického ubytování.
Podmínky pronájmu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce
na adrese: http://www.telc.eu/uredni_deska
Nabídky zasílejte na adresu:
Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč.
Lhůta pro podání nabídek je do 12. dubna 2019 do 12 hod. na podatelně
Městského úřadu Telč.

Bližší informace obdržíte na finančním odboru MěÚ Telč u Ing. Lenky Komůrkové (tel. 567112451).
Město Telč si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky,
neuzavřít nájemní smlouvu se žádným žadatelem a záměr pronájmu zrušit.
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Bude v květnu
5. 5.
Den matek v klubu důchodců
8. 5.
O Štamberského krále
Lhotka u Mrákotína, závod horských kol
11. 5.
Veteránská revue
výstava historické dopravní techniky s doprovodným programem,
www.velocipedy-telc.cz
11. 5.
Proti proudu
vodácká vyjížďka po Ulickém a Štěpnickém rybníku
12. 5.
Den matek na náměstí
18. 5.
Folklor v máji
setkání folklorních souborů a řemeslný trh, kácení máje
18. 5.
Den otevřených dveří UCT
koncert symfonického orchestru MU Brno
18. 5.
Kolem Telče
gastro cyklo společenský nezávod, večerní posezení v Panském dvoře
www.kolemtelce.cz, www.panskydvurtelc.cz
19. 5.
O střevíček z pohádkové Telče
soutěž mažoretek, www.mazoretkytelc.cz
24. 5.
Noc kostelů
kulturní program, koncerty, www.nockostelu.cz
25. 5.
Den Domu dětí a mládeže
vystoupení zájmových kroužků, www.ddmtelc.cz
25. 5.
Farmářské trhy
31. 5. - 1. 6.
ZUŠ open, koncerty … www.zustelc.cz
Vzpomínková akce k 77. výročí seskoku paraskupiny

OUT DISTANCE
k 74. výročí konce 2. světové války

OŘECHOV u TELČE
sobota 27. dubna
Výstavy:
Současná výstroj a výzbroj armády ČR ● Historická technika, výstroj a výzbroj ● ukázky z výcviku Armády ČR (seskoky, slaňování, bojová umění
- podle počasí)
13.00 pietní akt u pomníku npor. Adolfa Opálky
Kulturní doprovodný program:
The Rebel Pipers (skotští dudáci) ● Lubošou – k poslechu i tanci
Pořádají: Obec Ořechov, 43. výsadkový prapor Chrudim, ČSOL Brno,
kluby vojenské historie
občerstvení zajišťuje SDH Ořechov
změna programu vyhrazena

TL 4/2019

Policie ČR Telč informuje
Opilec se dobýval tam, kde nebydlí

V sobotu 9. února zasahovali policisté
v obci na Telčsku, kde se značně opilý
muž snažil za použití lopaty dostat do domu, kde nebydlí a žije v něm jeho bývalá
žena s dětmi. Svého jednání zanechal až
po opakované výzvě policistů. Policisté
muže zajistili a při dechové zkoušce mu
naměřili 2,04 promile alkoholu. Třiačtyřicetiletý výtečník nebyl schopen srozumitelné komunikace, ani samostatné chůze
a proto ho policisté odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Ukradené auto našli, zloděje dopadli

Policisté objasnili v krátké době závažnou
krádež, ke které došlo v Telči. Muž odcizil vozidlo v ceně cca 400 tisíc Kč. Dvaatřicetiletý muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl obviněn ze spáchání tří
trestných činů a na podaný návrh byl vzat
do vazby. V pondělí 4. února zaparkoval
kolem sedmé hodiny ráno řidič Opel Insignia ve dvoře firmy a z místa na chvíli
odešel. Příležitosti využil pachatel, který
s automobilem odjel. Precizní práce policistů je přivedla již 7. února na stopu
odcizeného vozidla, které pachatel stihl
značně poškodit a odcizit z něj řadu věcí.
V okolí pak vypátrali i podezřelého muže.
Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestné činnosti zadrželi a umístili ho
do policejní cely. Za spáchanou trestnou
činnost lze uložit trest odnětí svobody až
na pět let.

U Vápovic Hyundai kontra Felicie

V pátek 18. ledna došlo před devátou
hodinou dopoledne na silnici mezi Starou Říší a Vápovicemi ke střetu Škody Felicie, která dostala v zatáčce smyk,
s protijedoucím Hyundai. Při nehodě se
zranil řidič Felicie a spolujedoucí v Hyundai. Oba byli převezeni ZZS na ošetření do jihlavské nemocnice. Řidiči Felicie
naměřili policisté 0,72 promile alkoholu
a na místě nu zadrželi řidičský průkaz.
Dechová zkouška u řidiče Hyundaie byla negativní.

Řídila auto, ale...

V pátek 1. března zastavili policisté
na ulici Jana Žižky po deváté hodině večer Ford Focus. Při kontrole zjistili, že řidička nevlastní řidičské oprávnění. Dechová zkouška u ní byla negativní, test
na zjištění ovlivnění návykovou látkou
byl ale pozitivní na amfetamin. Lékařskému vyšetření se řidička odmítla bezdůTL 4/2019

vodně podrobit a dopustila se tak dalšího
přestupku. Policisté ženě zakázali pokračovat v další jízdě. Řidička je podezřelá
ze spáchání přestupků na úseku dopravy,
které policisté šetří.

Pomohli mladé ženě

Ve čtvrtek 7. března přijali policisté na tísňové lince 158 po jedenácté hodině večer
opakovaná oznámení od ženy, která byla značně rozrušená, uváděla různé zmatené informace a vzniklo podezření, že
by si mohla chtít sama ublížit. Policistům
se podařilo zjistit místo, kde se nachází.
Do obce na Telčsku vyjela policejní hlídka, která ženu nalezla u telefonní budky.
Měla drobné řezné poranění na předloktí
a byla značně opilá. Policisté jí poskytli
pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Žena byla ve špatném psychickém stavu, neboť se aktuálně nacházela ve složité životní situaci. Při dechové
zkoušce jí policisté naměřili hodnotu 1,8
promile alkoholu. Zdravotníci mladou ženu odvezli na ošetření do nemocnice.

Kradla v drogerii

Ze spáchání trestného činu je podezřelá
třiačtyřicetiletá žena z Jihlavska, která se
v Telči dopouštěla od listopadu do začátku ledna opakovaných krádeží v prodejně s drogistickým zbožím a způsobila tak
celkovou škodu přes 11 tis. Kč. Na základě oznámení zaměstnanců zahájili policisté prověřování, zjistili totožnost ženy
a shromáždili důkazy, na jejichž základě
jí poté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Vloupání do Felicie

Policisté pátrají po pachateli, který se
v Janštejně vloupal v době od 8. do 10.
března do zaparkované Škody Felicie.
Odcizil z ní čelní panel autorádia a flash
disk. Majiteli způsobil celkovou škodu
necelé 4 tis. Kč.

Poctivý řidič autobusu

V pátek 1. března dopoledne oznámil řidič autobusu, že na autobusovém nádraží
nalezl kabelu s notebookem. Nalezené zavazadlo převzala policejní hlídka. Přibližně po hodině na tísňovou linku 158 volala
žena, která uvedla, že její dcera zapomněla na autobusové zastávce v Telči tašku
s notebookem. Díky poctivému nálezci
mohli policisté ženu uklidnit dobrou zprávou, kde zapomenuté zavazadlo je. Ještě
ten den si ho majitelka, po ověření že se
jedná skutečně o majitelku věcí, převzala.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

Policisté pomohli zoufalému muži

Příběh s dobrým
koncem
Telčští policisté pomohli řidiči z Pardubicka,
který na Vysočině zabloudil, dostal se do zoufalé situace a nedokázal se vrátit zpět do svého
bydliště. Muže vypátrali, poskytli mu pomoc
a zprostředkovali jeho setkání s příbuznými.
Na počátku případu stála všímavost občana.
Ten zaregistroval v Krahulčí vozidlo, ve kterém delší dobu někdo seděl. Informaci předal
ve středu 6. března policistům a ti ihned jeli
na místo. Automobil stál na parkovišti a v něm
byl starší muž. Policisté ho oslovili a zjistili jeho totožnost i nešťastnou situaci, ve které se nacházel. Jednalo se totiž o pohřešovaného pětašedesátiletého muže, po kterém bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. O dva dny dříve
totiž odjel na Žďársko se svým blízkým příbuzným za účelem nákupu vozidla. Automobil muži pořídili a každý z nich se jiným vozidlem ve večerních hodinách vydali na cestu
zpět domů. Starší muž, který u sebe neměl
mobilní telefon ani žádné věci, ale na silnicích
Vysočiny zabloudil a do svého bydliště nepřijel. Jeho příbuzní o něho měli obavu, obrátili
se na policii a policisté začali pohřešovaného
muže hned hledat. Ten mezitím najel stovky
kilometrů, a když mu pohonné hmoty došly,
zůstal stát v Krahulčí a čekal na pomoc, která
také následně přišla. Policisté mu poskytli jídlo
a pití, kontaktovali jeho příbuzné a pohřešovaného muže i s vozidlem přepravili na obvodní
oddělení. Muži poskytli potřebnou péči a následně si pro něho přijeli jeho příbuzní.
Luboš Pavlík

Policie varuje

Pozor na levnou techniku na internetu
Zvláštní tiskovou zprávou, kterou celou najdete v Listárně TL, varuje policie před nákupem zemědělské techniky na internetu.
V poslední době totiž prověřují dva případy, kdy pachatelé na různých internetových
inzertních portálech nabízejí k prodeji zemědělskou techniku za velmi výhodné ceny.
Ve skutečnosti jen vyčkají, zda jim nějaký zájemce předem pošle na bankovní účet peníze
a rázem komunikaci přeruší. Při nakupování
přes internet buďte velmi obezřetní. Zvláště
při platbách za zboží či služby, které jsou vyžadovány předem prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimořádné opatrnosti, píše v obsáhlé zprávě policie.
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Hasičské zprávy
Od 14. února do 15. března vyjížděla jednotka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč,
k čtyřiadvaceti událostem. Hasiči zasahovali u tří požárů. V Nové Říši společně
s místní jednotkou SDH u požáru osobního
automobilu, v Dolní Vilímči u požáru lesa
a v Zachariášově ulici v Telči u požáru kotelny. Bohužel také vyjížděli i ke třem planým poplachům. 15. února byla jednotka
vyslána k dopravní nehodě osobního au-

tomobilu u Studnic, která se naštěstí obešla bez zranění. Nejčastěji, 20x, prováděli hasiči tzv. technický zásah. Například
otevření uzavřených prostor při nebezpečí
z prodlení, nebo spolupracovali se ZZS při
transportu pacienta. Od 9. do 14. března
odstraňovali v 11 případech následky silného větru, vyvrácené stromy a jejich části
z komunikací.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

PRAVDA JEN Z POLOVINY. V minulém čísle jsme uveřejnili následující text
a snímek pomníku na pražském náměstí
Pod Emauzy. MRÁKOTÍNSKÁ STOPA
II. Do 15. února byla v sídle památkářů
v Lannerově domě putovní výstava POMNÍKY VELKÉ VÁLKY. Představila 28
monumentů z různých míst republiky, kterými naši předci vzpomněli oběti I. světové
války. Z připomenutých děl nám byl překvapivě nejbližší pražský pomník na náměstí Pod Emauzy s názvem Praha svým
vítězným synům z roku 1932. Jeho ústřed-

Zdroj: www.cezula.cz
Foto: Marcela Stuchlíková

Budou čarodějnice. Hasiči varují
OJak prožít Filipojakubskou noc v noci
z 30. dubna na 1. května v poklidu, informují na svých stránkách hasiči Kraje Vysočina. Z obsáhlé zprávy vyjímáme:
- Vhodný výběr místa pro ohniště. Od kraje lesních porostů musí být ohniště vzdáleno minimálně 50 metrů, od stohu je nutné
dodržet odstup minimálně 100 metrů. Úplně zakázáno je rozdělávat oheň ve vysoké
trávě a na strništi.
- Oheň nezakládejte pod větvemi a na jejich kořenech, na suchém listí nebo lesní
hrabance.
- Oheň zakládejte jen takový, který jste
schopni zvládnout! Při velkém větru raději
oheň nerozdělávejte vůbec.
- Do ohniště nedávejte to, co tam nepatří, pneumatiky, plasty, nádoby s chemikáliemi atd.
- Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako např. benzín, naftu či líh.
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- Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik
bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu) k jeho uhašení.
- Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení
musí být průjezdné a nezapomeňte ohniště
důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže
dojít k opětovnému vznícení.
- Děkujeme, že nám pálení ohlásíte, fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. O ohlášení ale občany prosíme. K ohlášení pálení primárně využijte
aplikace na webových stránkách: https://
paleni.izscr.cz. Nemáte-li přístup k internetu, pak lze pálení ohlásit na telefonním
čísle 950 270 200 pro Kraj Vysočina nebo
950 230 801 pro Jihočeský kraj. V žádném případě k ohlášení pálení nevyužívejte linky tísňového volání (112 a 150)!
Celé varování a rady hasičů najdete také
v Listárně TL.

ní pylon, který přečkal i II. světovou válku,
je totiž delší část původního mrákotínského monolitu, který se v roce 1923 přerazil při dopravě z Mrákotína na nádraží
v Telči. Díky několika pozorným čtenářům
musím konstatovat, že text byl jen z poloviny pravdivý. Za protektorátu byl celý
pomník, včetně ústředního pylonu, zničen.
Obnoven byl podle původní dokumentace až v roce 1998. Takže ten současný pylon není zlomek mrákotínského monolitu,
ale dodala ho společnost Česká žula z lomu Vápenice u Sedlčan. Za nepřesnost se
omlouváme.
/z/

Dny otevřených dveří
na všech stanicích
HZS Kraje Vysočina
2. - 4. května
od 8 do 17 hod.
Využijte jedinečnou příležitost poznat
techniku hasičů a jejich práci.
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
460 roků

Podle některých pramenů zemřel v dubnu
1559 v Mostkovicích u Prostějova telčský
rodák Beneš Optát. Utrakvistický kněz se
zapsal do české historie jako autor původního překladu Nového zákona z řečtiny
(1533) a především jako spoluautor (s Petrem Gzelem) první české gramatiky. Další
jeho spis, Isagogicon, poučení o fonetické
platnosti pravopisu, je vlastně také první
česká početnice.

130 roků

13. dubna 1889 se v Urbanově narodil Jan
Pospíchal (+30. 11. 1972, Dačice). Absolvent zdejší reálky působil jako učitel
na školách v regionu, později byl řadu let
ředitelem telčské měšťanské školy a dlouholetým starostou Sokola. Prakticky celý
protektorát byl vězněn v koncentračním táboře Dachau.
SLADKÉ MÁMENÍ. Čekalo na každého, kdo přešel do poloviny století, na které vzpomínáme, můstek přes vodní příkop do ulice Na Parkaně. Rozhodnutí, zda pokračovat
za zvoleným cílem, nebo se nechat zlákat vůní Svěrákových dortěnek, nebylo lehké. Vyhlášené cukrářství pana Bohumila Svěráka bylo totiž přesně proti ose chodníku po mostě.
A nedá mi. Dívenka na snímku není nikdo jiný než dcera Svěrákových, později paní Mařenka Kuchaříková. Ulice Na Parkaně nabízela ale daleko více zastavení. Vpravo módní
obchod s konfekcí Novákových, vlevo lákadlo pro kluky, papírnictví pana Duška s nabídkou poštovních známek, následoval Bauerův prodej mléka, obuvnictví a prodejna obuvi
pana Karla Kořínka a na samém konci Isternitzovo řeznictví a uzenářství. A to jsem nepřipomněl knihařství a vydavatelství oblíbených kancionálů Františka Stelziga, které zde
bylo na samém počátku století. Jedna ulice, ale příběhů na knihu...
/z/

MICHAL DAVID
Open Air Tour 2019
TELČ
Zámecký park

7. června 19:00 hod
Host: Sagvan Tofi
Předprodej vstupenek
v síti Ticketportal.cz
a na pokladně zámku Telč

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Hernán Cortés
a dobytí Mexika
Mgr. Miloslav Záškoda

24. dubna v 18 hod.

v Univerzitním centru
Jezuitská kolej
Přednáška v květnu
Václav IV. (+16. 8. 1419)
přednáší prof. Jaroslav Čechura
TL 4/2019

Orel jednota Telč a Kočovné divadlo
Ad Hoc zvou na představení

S úsměvem nepilota
Pátek 12. dubna v 19:30 v orlovně
Mnoha cenami ověnčený, dumavě filosofický komponovaný večer složený z vědeckých
pojednání, originálních písní, obskurní poezie
a jiných drobných poetických útvarů, hlásící
se hrdě k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského.
Vstupenky možno zakoupit v předprodeji:
- na infocentru MěÚ Telč
- v kanceláři Karel Křížek, Křížova 171, Po +
St od 8.00 - 18.00, Ut + Čt do 8.00 - 16.00, telefon 776 278 508
- on-line www.divadloadhoc.cz – eshop
Délka představení 70 minut (bez přestávky)
Kočovné divadlo Ad Hoc je seskupením hudebních a divadelních nadšenců, kteří část
svého volného času věnují prknům, která znamenají svět. Divadelní soubor Ad Hoc nemá
žádnou domovskou scénu a vyskytuje se nepravidelně v různých divadlech a klubech
po celé republice.

100 roků

9. dubna 1919 se v Telči narodil Jaroslav
Hůrek (+19. 12. 1979, Praha). Absolvent
gymnázia a ČVUT se jako konstruktér významně podílel na vysoké technické úrovni výrobků fy Vystrčil a později i Motorpalu. Podstatnou část tvůrčího života působil
v Ústavu pro výzkum motorových vozidel
v Praze. Autor řady československých patentů.

90 roků

4. ledna 1929 zemřel v Příbrami Václav Macka, někdy i Mácka (*28. 9. 1873,
Myslůvka). Absolvent telčské reálky a Vysoké technické školy ve Vídni působil
od roku 1900 na Báňské akademii v Příbrami, předchůdkyni Vysoké školy báňské,
kde později zastával funkci rektora. Autor
řady vědeckých prací a vysokoškolských
učebnic z oboru hutnictví a nauky o materiálech.

30 roků

20. dubna 1989 zemřel v Telči František
Florian (*9. 9. 1896, Stará Říše). Absolvent zahradnické školy v Brně žil a pracoval od roku 1924 v Telči. Působil jako
zahradník a učitel na zdejší Zemské hospodyňské škole. Od roku 1927 prováděl
oficiální, dnes velmi cenná, meteorologická měření pro ČHMÚ ve své stanici Telč letiště. Významný šlechtitel v ovocnářství,
zelinářství a květinářství (jiřina Bílá Telč).
Nezištně se staral o zeleň ve veřejném prostoru ve městě.
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník
osobností Telčska. Muzejní spolek a Telčské listy, 1996
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Masopust. Poprvé na GOB a SOŠ
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Fotoreportáž Terezy Hadravové
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Radek Kopečný: Dnešní generace je sebevědomější...
Známe se už řadu let. Učili jsme příbuzné obory na telčském gymnáziu, oba nás zajímala literatura a historie, ale i celostátní a komunální politika. Mgr. Radek Kopečný vystudoval češtinu a občanskou výchovu na PF v Hradci Králové, své vědomosti předává
studentům přes dvacet let. Zhruba stejnou dobu se zapojuje do komunální politiky v Řečici, kde žije s rodinou.
Vlastně jsem se tě nikdy nezeptala, proč a kdy ses rozhodl pro
kantořinu. Tak dodatečně: Jak to bylo?
O učitelství jsem nikdy nesnil. Chtěl jsem studovat zahradní architekturu. Moje představa se však neshodovala s představou školy.
Učitel deskriptivy mi doporučil, ať s mým prostorovým viděním
hledám jiný obor. A tak jsem si našel humanitní obory, kde prostorové vidění nehrálo tak velkou roli.
Co tě baví na učitelské práci?
Zahrada a škola mají mnoho společného. Je to dřina, ale občas vám
vykvete květ, který překvapí a potěší.
Jsou dnešní studenti jiní než v době, kdy jsi začínal učit?
V zásadě nejsou jiní. Touží po skutečnostech, po kterých toužily
předešlé generace. Svět, do kterého vstupují, jsme jim připravili
my a oni ho přijali jako fakt. Naše generace byla poslušnější, ale
toužila po svobodě a tato generace je sebevědomější a svobodu bere jako samozřejmost.
Nemají problém říci názor na všechno, mnohdy i na to, o čem ví velmi málo.
Dokážeš odhadnout,
kolik žáků jsi učil (naučil) český pravopis?
Češtinu učím od školního roku 1992/93 nepřetržitě. Žáků, které jsem
učil pravopis, je pěkná
řada. Kolik se jich pravopis naučilo? Čeština
je krásná právě tím, že
se ji nikdy úplně nenaučíme a musíme se ji učit
stále.
„Válcuje“ hodně četbu komunikační technologie?
Když mám k dispozici technologii, která je rychlá, snadno dostupná a pohodlná, tak proč bych se k informacím dostával „staromilsky“ komplikovaným způsobem? Nemyslím si, že studenti nečtou.
Je jich poměrně hodně, kteří si cestu ke knize našli a ti ostatní ji
možná někdy najdou.
Tvůj druhý obor, občanská výchova, má podle osnov žáky naučit kriticky myslet, ovlivňovat jejich hodnotové orientace.
Myslíš, že se to daří? A jakou vlastnost u mladých považuješ
za nejdůležitější?
Naučit se kritickému myšlení je těžší, než se naučit spisovné češtině. Když mluvím, snažím se mluvit kultivovaně, aby nemusel být
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přijat zákon na ochranu spisovné češtiny. A když kriticky myslím,
tak raději mlčím, aby zmiňovaný zákon někdo opravdu nepřijal.
Občas musíme vystavovat zkouškám „ověřené pravdy“. Jestli se mi
to daří, to nevím, ale snažím se o to. Nejdůležitější vlastností, kterou si nese každá mladá generace, je hledání vlastní cesty životem.
Většinou se snažím právě tady nepřekážet.
V posledních letech dává o sobě vědět na veřejnosti vaše studentské divadlo. Jaké byly jeho počátky?
Je potřeba za vším hledat ženu. V tomto případě to byly moje kolegyně – P. Doležalová a K. Zažímalová, které přišly s nápadem, že by
naši studenti mohli připravit minioperky pro děti z MŠ. Ke zpěvu
jsme přidali pohádkové čtení s dramatizací některých textů a vznikly první komponované pořady pro děti z MŠ a ZŠ.
Zatím nejznámější je vaše provedení muzikálu Balada pro banditu.
Studenti, se kterými jsme hráli hlavně pohádky, vyrostli, dospěli
a chtěli si zahrát něco jiného. A tak jsme jim nabídli Baladu. Mnozí
netušili, do čeho se to pustili a my jsme to netušili také. Bylo pro nás
milým překvapením, že laskavé publikum přijalo s takovým nadšením studentské divadlo. Když nás oslovili organizátoři Třešťského
divadelního jara, tak jsme chvíli váhali, ale nakonec jsme se rozhodli jít s kůží na trh a dopadlo to dobře. Ještě jsme odehráli muzikál
na Dni učitelů v Mrákotíně, ale pak nás opustili studenti maturitního
ročníku a muzikál skončil.
A letos?
Nastudovali jsme dvě kratší divadelní představení. Studenti NG
si připravili adaptaci pohádky Malý princ a studenti VG uvedli
1. března v rámci školního masopustu Lakomou Barku. Reprízu
Barky připravujeme pro veřejnost na 1. dubna v 15:30. Doufáme,
že i v příštím školním roce se najdou zájemci z řad studentů. Rádi
bychom pokračovali, máme již napsané i scénáře.
Jaké bylo masopustní veselí na gymnáziu?
Překvapivé. Původně mělo pouze uvést jarmareční píseň a Lakomou Barku. Komorní charakter masopustu se rozrostl do celoškolní akce a k našemu překvapení velká část studentů přišla v maskách
a snad se i bavili. Narychlo vytvořené hudební těleso (K. Zažímalová, J. Uhlířová a L. Tůma) roztančilo a rozzpívalo přihlížející publikum.
Učitel byl na vesnici odjakživa autorita a organizátor veřejného dění. Předpokládám, že jako člen zastupitelstva „naplňuješ
tuto roli“ i v Řečici. Co zajímavého se u vás podařilo uskutečnit
v posledních letech?
Řečice spadá do působnosti obce Volfířov spolu s dalšími místními
částmi. Členem zastupitelstva a předsedou osadního výboru jsem
skoro dvacet let. Co se týká oblasti kultury, tak v Řečici jsme pod
záštitou obce společně s několika nadšenci připravili divadelní vystoupení pro děti a rodiče, zorganizovali jsme společně s SDH tematické vycházky do okolí obce, snažíme se tím málem udělat život
na vesnici zajímavější.
(Pokračování na straně 14)
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Zahájení sezóny na hradě Roštejně

MAP Telčsko II.

Myslivecké odpoledne na hradě
V sobotu 27. dubna zahájí hrad Roštejn
letošní návštěvnickou sezónu Mysliveckým odpolednem. V prostoru před hradem
bude od 12.00 do 17.00 probíhat bohatý
program, který bude zahrnovat povídání
o mysliveckých zvycích a tradicích, ukázky loveckého vábení a troubení, stejně jako představení kynologů a sokolníků a jejich svěřenců. Pro děti budou připraveny
zábavné aktivity lesní a myslivecké pedagogiky. Pokud správně vyřeší různé úkoly,
bude na ně čekat odměna. Během akce bude přístupná hradní trasa „Příroda, lovectví a myslivost“, která bude v průběhu od-

poledne mimořádně v předem vypsaných
časech doplněna i výkladem. Během dne
bude otevřena i hradní věž, pokladna a prodejna suvenýrů či hradní občerstvení, vše
již od 10 hodin.
Hrad bude přístupný i následující neděli 28. dubna a potom znovu od 1. května,
kdy již bude přístupný denně mimo pondělí. V plném rozsahu se po rekonstrukci otevřou všechny návštěvnické trasy počátkem
letních prázdnin 2019.
Kateřina Rozinková
Pro bližší informace sledujte
www.hrad-rostejn.cz či sociální sítě hradu.

Program vzdělávání
v regionu
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko
realizuje od ledna 2019 čtyřletý projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Telčska II., tzv. MAP II., který je zaměřený
na podporu společného plánování a realizování aktivit školami v území správního Telče (ORP Telč). Jedná se především o aktivity v gramotnosti a kompetencí dětí a žáků
v mateřských a základních školách. V současné době již na některých našich malotřídních školách probíhá výuka anglického jazyka
s rodilým mluvčím a polytechnický kroužek,
ve kterém se děti mimo jiné učí sestavovat
a programovat roboty ze speciálních stavebnic. V polovině března také proběhlo první
kolo recitační soutěže malotřídních škol Pětilístek, ve kterém se utkalo celkem 30 žáků.

Nedílnou součástí projektu je také podpora pedagogů ve spolupráci, výměně informací, sdílení zkušeností a v dalším vzdělávání. Do projektu jsou zapojeny všechny školy v území
ORP Telč, včetně DDM, ZUŠ, Zastávky, Dětského domova Telč, spolku Na Větvi a dalších
organizací. Informace o realizovaných akcích
budeme zveřejňovat jak na webových stránkách Místní akční skupiny Telčsko, tak také
na facebookových stránkách projektu. Projekt
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska
II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, je financován z prostředků Evropské unie.
Markéta Tichá

HRAD ROŠTEJN. Jak ho neznáme.

Foto: Archiv správy hradu

Radek Kopečný...
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Dyjice

26. dubna ve 20 hod. v KD
She Owl - dvojice italských multiinstrumentalistů
Pořádá: Bezobav Dyjice

Dokončení ze str. 13

A tvoje soukromé záliby? Předpokládám, že čas na ně zbývá o prázdninách.
Souvisejí s touhou vidět za sebou hmotný výsledek. Je to zahrada a dům. Pohled
na okopaný záhon, obílenou stěnu nebo
zbouranou příčku je naplňující. Rád fyzicky pracuji. Proto prázdniny trávíme s rodinou na maltě. Nejsem sportovec, ale máme
psa, který mne občas ke sportovním výkonům donutí. Jinak mám rád hudbu, divadlo,
film, knihy.

Mikroregionální střípky

Jakou knihu bys nám doporučil k přečtení?
Z beletrie Povídky od Jana Balabána
a z ekonomie a politologie Tomáše Sedláčka, Ekonomie dobra a zla.
Řekneš si taky občas po nějakém neúspěchu, průšvihu či trapasu „No a co?“
Tak to mne učili moji rodiče. Neúspěchy, průšvihy či trapasy se u nás dlouho neprožívaly. Oba se jim dokázali zasmát. Myslím si,
že uměli život prožívat s větším nadhledem
a nechyběla jim veselá nálada. Kéž bych to
uměl jako oni!
Ptala se Marta Horáková

Hodice

7. dubna od 9 do 11 hodin
Rybaření na návsi pro děti do 15 let
Pořádá: Obec Hodice

Strachoňovice

13. dubna
Výlov rybníka, začátek v 9 hod. na návsi

Mrákotín

7. dubna v 10:30 v kostele sv. Jiljí
Myslivecká mše
Doprovázet bude pěvecký sbor SANTINI
Pořádá: Myslivecký spolek Jasanky
TL 4/2019

IMPOZANTNÍ PROMĚNA. Hospodyňské školy na domov pro seniory.

ZUŠ PROPAGUJE ZUŠ. Tentokrát žáci přípravky výtvarného oboru učitelky Lenky Bláhové ten hudební.
Foto: Pavla Doležalová

Foto: Pavel Boček

SMUTNÝ ÚLOVEK. 25 lahví a „placatic“ od vodky. To byl úlovek manželů Kaupových na jejich letošní první jarní vycházce
na Oslednice v úseku od zastávky ČD k mostu na břehu Staroměstského rybníka. A navíc
plná igelitka dalšího odpadu... Lze s tím vůbec něco dělat, ptá se téměř rezignovaně pan
Pavel Kaupa, protože zmíněný nepořádek se
v této lokalitě objevuje pravidelně.

Setkání pěveckých sborů - 7. dubna od 14 hodin v KD Krahulčí
28. ročník

Vystoupí sbory: TELČísla, dětský pěvecký sbor ZUŠ Telč ● Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie ● - ženský pěvecký
sbor Cantare Třešť ● smíšený pěvecký sbor GMV Raabs an der Thaya ● TRIODAM ● pěvecký sbor Smetana Telč
Hlavním pořadatelem Setkání je pěvecký sbor Smetana Telč
TL 4/2019
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Mobilní rozhlas

Policejní statistiky

První fotohláška pro lepší Telč

Nelehká práce
policistů

Dvanáctého března dorazila na městský
úřad první fotohláška z Mobilního rozhlasu.
Hláška se týkala závady na veřejném osvětlení. Následující den Služby Telč závadu
odstranily. Informace o hlášce byly v systému zaevidovány a jsou zpětně veřejně dohledatelné (viz obrázek, příp. na www.zmapujto.cz/map/issue/152450).
Mobilní rozhlas, jehož součástí je aplikace pro mobilní zařízení Zlepšeme Česko!
s funkcí Zmapuj to!, umožňuje snadno nahlásit na radnici jakýkoli problém. Ta se tak
o problému rychle dozví a může jej okamži-

tě řešit. Aktuálně v systému Mobilní rozhlas
evidujeme 1175 odběratelů, přičemž již 136
jich má nainstalovanou mobilní aplikaci
a mohou využívat službu Zmapuj to! Pokud
ještě nejste registrováni v systému Mobilního rozhlasu, navštivte www.telc.eu/sms,
kde najdete více informací a také online registrační formulář, případně můžete vyplnit
listinnou podobu formuláře, který je k dispozici v Informačním centru na radnici či
v městské knihovně.
Ing. Dušan Novotný
vedoucí odd. informatiky MěÚ Telč

V roce 2018 došlo na Jihlavsku celkem
k 1 488 trestným činům. Z tohoto počtu se
policistům podařilo objasnit 57,1%. Navíc
v průběhu loňského roku zjistili pachatele 92
trestných činů spáchaných v předchozích letech. Samozřejmě, že nejvíce trestných činů
řešili policisté z obvodního oddělení Jihlava
(1101), z nichž jich téměř 56 procent objasnili. V telčském služebním obvodu prověřovali ti „naši“ 118 trestných činů a objasnili jich 61 procent. Porovnávat absolutní
čísla je ve statistikách policie velmi ošidné.
Ve služebním obvodu obvodního oddělení
Jihlava žije sice přibližně šestkrát více obyvatel než v tom telčském, ale co do počtu sídel je ten náš s jihlavským srovnatelný. Jihlavští policisté jich mají na starosti 63, telčští
60 (Polná 43, Třešť 35). A porovnávat zatížení zmíněných obvodů domácími a zahraničními turisty především v letní sezóně
snad ani nejde.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka, vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč. Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

Nezaměstnanost v únoru

Duben v Univerzitním centru
- Přednášky U3V Středověké etudy, řádné
přednášky 12., 26. dubna a 3. května
- XIII. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2019,
Právnická fakulta MU, 4. – 6. dubna
- Psychoterapeutický výcvik v logoterapii
a existenciální analýze, pořádá Společnost
pro logoterapii a existenciální analýzu, 10.
– 13. dubna
- Vzdělávací seminář Památky žijí – Úprava fotografií, pořádá Vysočina Tourism, 16.
– 17. dubna
- Výjezdní jednání Fakulty sportovních studií MU, 18. – 19. dubna
- Workshop Fakulty informatiky MU, 3. –
10. května
PRO VEŘENOST:
- Přednáška Mgr. Jany Kindlové zaměřená
na duševní hygienu Jak zářit, ale neshořet,
TL 4/2019

17. dubna od 17:00
- Přednáška Hernán Cortés a dobytí Mexika, 24. dubna od 18:00
- Filmový klub UC, termíny a aktuální program na www.uctelc.cz, informace David
Dittrich, tel. 739 921 115
- volnočasové aktivity pro veřejnost
kurzy jógy, pilates, meditace, Ženské kruhy, Divadlovník pro děti, kurzy kreslení
pro dospělé, bližší informace Lucie Zemanová, tel. 731 404 899
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel.
777 119 220.
www.uct.muni.cz
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
Pro TL připravuje Jaroslav Makovec

ČR
únor 3,2% (leden 3,3%)
Kraj Vysočina
únor 3,1% (leden 3,2%)
Správní obvod Telče
únor 4,7% (leden 5,1%)
Telč
únor 4,5% (leden 5,0%)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci února: Borovná (6,3), Horní Myslová (8,7),
Hostětice (7,1), Kostelní Myslová (10,3),
Lhotka (5,3), Mrákotín (10,1), Olší (12,0),
Panské Dubenky (5,6), Radkov (5,3), Řásná
(8,9), Řídelov (5,4), Sedlatice (5,6), Urbanov (5,6), Vanov (7,0), Vanůvek (7,7), Vápovice (7,1), Vystrčenovice (7,1), Zadní Vydří (10,0), Zdeňkov (5,6), Žatec (8,4)
Zdroj: Statistiky ÚP

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

15. 4.
16. 4.

IV.
17. 4.
V. - VI. 18. 4.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu,
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC,
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích
souprav, matrací. Tel.: 721 123 595.
• WÜSTENROT – nejpřívětivější klientská banka. Hypotéky
od 2,89%, stavební spoření, refinancování úvěrů, konsolidace
půjček – výrazné snížení Vašich úrokových sazeb. Kontaktní
místo Wüstenrot v Telči, ul. Palackého (vjezd na náměstí), více
info na tel.: 775 898 887.

Fakta s.r.o. – vzdělávací zařízení
a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
zve všechny zájemce
na rekvalifikační kurz

Chůva pro děti
do zahájení povinné
školní docházky
kurz je akreditován
MŠMT
Místo konání: MŠ,
Komenského 512, Telč

pořadatel výstav

Rozsah výuky: 160 hodin
(84 hod. teoretická výuka a 76 hod.
praxe v MŠ)
Termíny teoretické výuky:
12. – 13. 4., 26. – 28. 4.,
10. – 12. 5. a 25. – 26. 5. 2019
Cena kurzu včetně zkoušky
z profesní kvalifikace: 11.900 Kč
(Kurz je možné uhradit z prostředků
úřadu práce formou zvolené
rekvalifikace. Je nutné nejprve podat
žádost na příslušném ÚP.)
další informace na www.fakta.cz
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Výroční zpráva
Muzejního spolku 2017
Z obsahu:
● Činnost a hospodaření Muzejního spolku
● Oldřich Zadražil:
Druhý dodatek biografického slovníku
osobností Telčska
● Helena Grycová:
Náhrobní kameny a další práce
kamenosochařské dílny rod. Foitů
● Zdena Vaníčková:
Otazníky z historie hradu Roštejna
● Jindřich Kaupa:
Boží muka
● Josef Richter:
Pohřební štíty Podstatských
- Lichtensteinů
● Josef Richter:
Svatební brány Podstatských
- Lichtensteinů
Výroční zpráva vyšla na DVD v roce
2018 a je k dostání v Informačním centru
radnice a v Městské knihovně Telč.

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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Nové knihy městské
knihovny

Proč zajít do městské knihovny

Beletrie

Před téměř sto lety si o tom vyprávěla celá Telč. Do města se vrátila z Vídně mladá vdova s malým synkem, jejíž muž, také
Čech, zahynul jako železničář při neštěstí
na dráze. Chlapec vychodil v Telči školu,
sáňkoval ze stejného kopce jako jeho vrstevníci, prostě patřil mezi ně. Jen dospělí
věděli, spíš tušili, že matka pobírá po tragicky zemřelém manželovi malý důchod.
A asi málokdo věděl, že kvůli tomu má rakouské občanství. Nebylo to něco mimořádného. Nakonec to rakousko-uherské
měli do nedávna všichni. A určitě nikomu
nepřišlo na mysl, že stejně je na tom i její syn. A pak se to stalo. 12. března 1938
připojil Hitler tzv. anšlusem Rakousko
k německé říši. Že se tak stalo v režii stonařovského rodáka Arthura Seyß-Inquarta do našeho příběhu patří jen zdánlivě.
Z chlapce již byl v té době mladý muž vojenského věku. Vojenská administrativa
byla vždy přesná. Navíc ta wehrmachtu...
Dostihla i Telčana, který téměř neuměl ně-

Bourdin: Clařino tajemství; Lamballe:
Hortenziová zahrada; Mackintosh: Nech
mě lhát; Berry: Okamžik pravdy; Jonasson: Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby
zachránil svět; Koubková: Zlatá růže; Jakoubková: Manžel do domu… hůl do ruky; Mandausová: Holky s voctem; Kubátová: Osud tančil charleston; Dugdall: Má
sestra a další lháři; Körnerová: Hlas kukačky; Jenkins: Dívky ve vodě; Duval: Zámek
u řeky; Hunter: Někdo blízký; McPartlin:
V klubíčku štěstí; Hillier: Sklenice srdíček;
Schlink: Olga

Naučná

Rychlík: 1918: rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa; Kortko: Kukuczka: příběh nejslavnějšího polského
horolezce; Benešová: Moje pacifická hřebenovka; Hájková: Republika československá: 1918-1938; Lenderová: Z dějin
české každodennosti; Szántó: Za oponou
války; Hvížďala: Prostory a dialogy Evy
Jiřičné; Palán: Neboj se vrátit domů

Češi ve wehrmachtu. Byli? Byli!
mecky a od malička se považoval za Čecha. Co komplikací jak pro něj, tak pro
jeho telčské kamarády a kamarádky přinášela uniforma nenáviděné armády, ve které se nedobrovolně ocitl, by vydalo na knihu. Nikdo ji ale nenapsal. Zato publicista
František Emmert shromáždil v práci Češi
ve wehrmachtu podobných příběhů desítku. Na Hlučínsku a Těšínsku jich bylo bezpočet. V armádě třetí říše díky podobným
osudům muselo nedobrovolně bojovat několik desítek tisíc Čechů. Zapomenutá historie, spíš schválně zapomínaná, se čte
jedním dechem. Češi v uniformách wehrmachtu bojovali v Ardenách, na Krétě,
Africe i na východní frontě. Platný je tak
závěr jednoho recenzenta: Pro skutečné
zájemce o dějiny Československa nebo
druhé světové války neváhám označit přečtení této knihy za nezbytnost.
Kniha Františka Emmerta Češi ve wehrmachtu je v nabídce městské knihovny.
/z/

Dětská

Baránková: Kouzelná cesta domů; Pankhurst: Majda Čmuchalová; Kahoun:
O čertech, medvědech, myškách a všech
mých přátelích; Webb: O zrzavém koťátku; Vostradovská: Řez kočkou; Matharu:
Učedník a válečný mág; Krolupperová: Vědí draci o legraci?; Schlüter: Mumie a já;
Goff: O vlkovi, který moc rád mlsal sladkosti
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky knihovny NPÚ
Karas: Drony; Karas: 222 tipů a triků pro
drony; Vošický: Toulky nad Pelhřimovskem; Juračka: Drony – fotografování
z ptačí perspektivy; Dvořák: Letecká meteorologie; Dvořák: Atlas oblaků; Berková (ed.): Historická sídla v kulturní krajině; Žižka: Hospodářské dvory bývalých
panství v Čechách
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Novinky Knihovny UC
Alexijevičová: Modlitba za Černobyl; Goryczková: Podoby a příběhy: Portréty renesanční šlechty; Čvančara: Pravomil Raichl:
život na hranici smrti; Gardner: Jakou barvu má medvěd?; Brummer: Brno účtující;
Brummer: Brno stalinistické; Rooney: Příběh matematiky; Urbánek: Psychometrika
Pro TL připravuje Ilona Martinů
TL 4/2019

Pozvánka městské knihovny na cestovatelskou přednášku a promítání

HONZA MRÁZ - NA KONEC
SVĚTA NA KOLE FAVORIT
Čtvrtek 4. dubna od 17.30
v obřadní síni radnice
Více jak měsíční výlet na starém kole
Favorit z Velkého Beranova až k Atlantskému oceánu ve Španělsku na pomyslný
konec světa v místě zvaném Fisterra.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči
srdečně zvou na přednášku
Hany Šmikmátorové

Malování horáckých kraslic
úterý 16. dubna v 17 hodin
v obřadní síni radnice

Jak zářit, ale neshořet
Přednáška Jany Kindlové je zaměřena na
duševní hygienu v dnešní uspěchané době.

17. dubna od 17 hodin

v Knihovně Univerzitního centra MU
Určeno široké veřejnosti

Proč zajít do Knihovny UC

A pásly se tam ovce
Za netradičním názvem se skrývá autobiografický text známé historičky umění,
především fotografie, Anny Fárové (1928
- 2010). Kniha zaujme čtenáře životopisných prací, zájemce o historii české umělecké fotografie a určitě i ty, kdo si rádi
prohlédnou unikátní snímky předních světových fotografů. V TL knihu připomínáme ze dvou důvodů. Autorka, překladatelka z francouzštiny a signatářka Charty 77
žila od roku 1996 v nedalekých Slavonicích (Fárův dům). Ale hlavně. Hned v úvodu práce (str. 8) zaujme, a mnohé jistě překvapí, glosa autorky: „Táta absolvoval
gymnasiální studia na Moravě, v Telči...“
Nebyl jím nikdo jiný než Miloš Šafránek
(1894 – 1982), který na zdejší reálce studoval v letech 1905 až 1912. V roce 1912 zde
úspěšně složil maturitní zkoušku. V knize
tak můžeme, byť okrajově, sledovat také
životní osudy pozdějšího československého diplomata, který patří k významným žákům reálky a oprávněně se dočkal zařazení
do biografického slovníku telčských osobností.
Kniha Anny Fárové A pásly se tam ovce je
v nabídce Knihovny Univerzitního centra.
/z/
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Zase teplý únor

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 2. do 18. 3. 2019.

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

1,7°C
1024,8 hPa
16 mm
13,8°C, 28. 2.
v 14:49
-9,5°C, 5. 2.
v 7:09
25,6 km/h, 4. 2.

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 únoru
Počátkem měsíce leželo na zemi kolem 20 cm
sněhu a dále postupně ubýval. Asi do poloviny února ještě sníh občas padal, ale jen slabě
do 1 cm nově napadlého sněhu za 24 hodin.
Ve druhé polovině již byla sněhová pokrývka nesouvislá a 21. zmizela úplně. Jen ojediněle se ještě nějaký čas udržovaly zbytky navátého sněhu pod mezemi a v zákoutích lesů.
Teploty byly velmi kolísavé, ale na únor jako zimní měsíc, neobvykle vysoké. Pouze
ve dvou dnech se stalo, že maximální teplota nevystoupila nad nulu. Minimální teploty po většinu měsíce pod nulu klesaly až
do -9°C, ale bylo i několik dnů, kdy i v noci
zůstaly nad nulou. Nad sněhovými plochami
se často tvořily mlhy. Od poloviny února začaly maximální denní teploty vystupovat nad
+10°C. Občas se ještě vyskytla jasná a mrazivá noc, ale koncem měsíce už se maxima
blížila +15°C. Většina srážek spadla v první
polovině měsíce ještě ve sněhové podobě, začátkem února to byl ojediněle i déšť, ve druhé polovině bylo srážek málo a byly už jen
dešťové. Teplé počasí nám přichystalo překvapení. Skřivánek se poprvé ozval 22.
a ve stejný den se také objevil čáp na komíně na Starém Městě. Měsíc hodnotíme teplotně jako silně nadnormální, srážkově slabě
podnormální.
jf

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!
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Švábov, historie
a současnost
Tak to již v životě nejen lidí, ale i obcí občas chodí. I když Telč dělí od severně ležícího Švábova jen 20 kilometrů, v dlouhé historii obou sídel toho neměly mnoho
společného. Snad jen krátce na počátku 40.
let minulého století, kdy byl Švábov nejsevernější obcí velkého okresu Telč. Dějiny Švábova se totiž odehrávaly v režii majitelů panství Batelov, někdy také Jihlavy
a od roku 1993 jako samostatné obce. Právě ta vydala v loňském roce u příležitosti setkání rodáků práci Evžena Hávy Švábov, historie a současnost. Publikace by
mohla být svou koncepcí a rozsahem vzorem pro podobné práce. Autor neopomněl
ani další společné body Švábova s Telčí.
V roce 1943 si zdejší hasiči zakoupili novou motorovou stříkačku u firmy Josef Vystrčil a syn a v roce 2013 sama obec pořídila kovovou plastiku Vítající (Vítejte
ve Švábově) od telčského Davida Habermanna. A především. Jednu kapitolu věnoval Evžen Háva telčskému rodákovi Leopoldu Lojkovi, známému „sarajevskému“
řidiči Ferdinanda d‘Este. Ten ve Švábově
získal, díky původu maminky, 16. listopadu 1916 domovské právo. Brožuru, která je
v nabídce městské knihovny, stojí za to si
přečíst a ještě lépe je, se do Švábova s příchodem jarního počasí zajet podívat. Více
než desítka dřevěných soch, které postupně vznikají pří zdejších Pouťových oslavách, upravená náves nebo kaple sv. Cyrila a Metoděje, kterou v roce 1998 vysvětil
brněnský biskup Cikrle, stojí za zhlédnutí.
Pro případné zájemce je pak brožura k dispozici na tamním obecním úřadu.
/z/

Farmářský trh v Telči
sobota 27. dubna

od 9 do 15 hodin,
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● masné výrobky a uzeniny ●sušené ovoce● med
a medovinu ● ovocné šťávy a sirupy
● koření ● ovoce a zeleninu ● sadbu
a sazenice ● produkty zdravé výživy
● přírodní kosmetiku ● proutěné zboží
● výrobky ze dřeva ● keramiku ● prezentaci zahradní a lesní techniky, ukázku práce dřevořezbáře
Kontakt na pořadatele: 722 499 299,
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Farmářské trhy 2019
25. května ● 15. června
● 20. července ● 24. srpna ● 7. září
● 5. října ● 26. října
vždy od 9 do 15 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Jarní deratizace kanalizace
Od 18. března do 9. dubna probíhá na území města jarní deratizace kanalizačních sítí, které provozuje VAS, a.s., divize Jihlava. Pro vodárenskou společnost tuto
službu zajišťuje firma EKOSLUŽBY Michal Novotný (kontaktní osoba p. Michal
Novotný, tel. 603 834 783, 568 829 733).
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Sport

Hokej má v Telči po sezóně

Hokej

Konečná tabulka Krajské ligy
Jihočeského kraje po základní části
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Fotbal

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

118:72
128:92
116:94
111:89
114:89
88:81
100:102
103:90
94:96
73:84
111:120
109:135
72:193

59
43
43
43
42
38
38
37
35
31
30
23
6

Krajská I. A třída na počátku jarní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bedřichov
Herálec
Kamenice n.L.
Leština
Dobronín
Štoky
Humpolec B
Světlá n. S.
Třešť
H. Brod B
Mírovka
Kostelec
Telč
Pacov

Stolní tenis

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

38:17
34:17
30:18
32:22
38:28
36:31
28:25
29:28
23:28
27:36
22:30
22:31
16:43
13:34

32
31
26
25
22
21
19
17
17
16
14
9
8
3

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

184:129
185:143
168:146
170:137
170:138
150:136
173:153
154:164
140:182
141:179
127:178
114:191

64
61
56
56
53
52
51
51
39
38
34
26

11 zápasů prvního mužstva mužů v krajské
lize Jihočeského kraje, které skončily těsnou
prohrou o jednu či dvě branky a zařadily ho
tak na předposlední místo tabulky. Neuvěřitelná smůla... Přesto předseda hokejového
oddílu SK František Čermák hodnotí končící sezónu pozitivně. Oprávněně! Jím vedený oddíl vyslal do soutěží mimo zmíněný
A tým hned několik mládežnických mužstev.
Přípravky 2009 a 2010 a tým mladších žáků,
které hrály krajské soutěže Vysočiny. Mužstvo juniorů startovalo v turnaji O pohár města Telče. Navíc základna a starší žáci pravidelně trénovali na domácím ledě. V ohlédnutí
za účastí A mužstva v jihočeské krajské lize
František Čermák vyzdvihl velkou oporu, telčského odchovance, brankáře Davida Vacka,
který týmu pomohl v mezích střídavého startu
z druholigových Moravských Budějovic, stejně jako Jiřího Landera a Vojtěcha Nohavu, kteří tým posílili v průběhu sezóny. Ocenění si ale

podle něj zaslouží všichni hráči, kteří náročnou soutěž absolvovali. Věřím, že i pro příští sezónu se nám podaří složit kvalitní celek,
který bude předvádět dobrý pohledný hokej
a posune nás po základní části soutěže do její
vyřazovací části, dodal na závěr ohlédnutí. Nezapomněl také vyzdvihnout trvalou přízeň diváků, kteří tým podpořili vysokou návštěvností domácích utkání, i když se v nich mužstvu
tolik nedařilo. Budoucnost hokeje ve městě vidí především v zájmu mladých o tento sport.
Letošní účast v soutěžích, ve kterých se mládežnická mužstva střetávala se soupeři z celé Vysočiny, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu,
Velkého Meziříčí až po Duklu Jihlava, byla
pro ně cennou zkušeností. Kdo si také zaslouží
podle F. Čermáka velké poděkování, jsou mimo již zmíněných hráčů a diváků také trenéři
všech mužstev a sponzoři, kteří oddíl podporují. Podle zprávy Františka Čermáka
Podle zprávy Františka Čermáka

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

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

Krasobruslařský závod
Jezerní růže
Krasobruslařský klub Telč pořádá závody pro začínající a pokročilé krasobruslaře
v sobotu 27. 4. od 7 do 15 hod. na zimním
stadionu. www.krasobruslenitelc.cz

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
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OPORA V AKCI. Brankář Dušan Vacek, pokud mohl nastoupit, byl celou sezónu opoFoto: Archiv SK Telč
rou A týmu mužů.

Florbal v dubnu
sobota 6. dubna od 9 hodin
23. turnaj Ligy Vysočiny mužů
9:00 - Florbal Telč - Žďár n. S.
10:30 - Havlíčkův Brod - Světlá n. S.
12:00 - Salamandra* - Bystřice n. P. 13:30
- Světlá n. S. - Žďár n. S.
15:00 - Bystřice n. P. -Havlíčkův Brod
16:30 - Florbal Telč - Salamandra*
* FBC Salamandra, tým tvoří hráči ze
Ždírce n. D., Krucemburku, České Bělé ad.
Domácí zápasy hraje ve Skutči.
neděle 7. dubna od 9 hodin
Liga Vysočiny starších žáků
za účasti mužstev Florbal Telč, Juvenis
Přibyslav, Snipers Třebíč, Sokol Havlíčkův Brod
jn

Sokol Telč:

Probouzení broučků
V neděli 28. dubna, sraz v 16 hodin u sokolovny. Děti s rodiči zve na tradiční výlet
do přírody starostka Sokola Emilie Drdácká:
Přijďte něco poznat, zasoutěžit si, zasportovat si, opéct si buřtíka, prostě „pobejt“.

Gymnastika v květnu
Ve středu 8. května proběhnou v hale Sokola mezioddílové závody v moderní
gymnastice ve všech věkových kategoriích s exhibičními ukázkami individuálních
skladeb a rokenrolu.
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Kulturní kalendář
Akce

12. 4. 19.30
Divadlo S úsměvem nepilota
Více na str: 9

orlovna

13. 4. 13.30
náměstí
Vítání svátků jara
Město Telč a Dům dětí a mládeže zvou na zahájení jarní sezony s místními horáckými
folklorními soubory Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan. Tradiční předvádění řemesel a tvořivé dílny pro děti s Domem dětí.
20. 4. 10.00 – 16.00
Velikonoční jarmark Sdílení
Více na str. 5

zámek

22. 4.
Velikonoční obchůzka s folklorním souborem Podjavořičan
28. 4.
Na Sádkách
Jarní vyjížďka strojů minulého tisíciletí
s burzou u Muzea techniky
8.00 – 10.30 Burza náhradních dílů u Muzea techniky Telč, 9.30 – 10.30 Sraz účastníků jízdy (stroje do r. v. 1990), 10.30 Odjezd
na vyjížďku s překvapením (20 km), 12.00
Konec akce. Pořádají přátelé Muzea techniky, www.muzeumtechnikytelc.cz
28. 4. 16.00
u sokolovny
Probouzení broučků
TJ Sokol Telč zve rodiče a děti na tradiční probouzení broučků. Sraz u sokolovny
v 16.00 hod.
30. 4.
Telčské čarování u rybníka Roštejn
1. 5.
Čarodějnický kotlík
Více na str. 21

Přednášky, besedy

4. 4.
17.30
Na konec světa na kole Favorit
Více na str. 17

radnice

16. 4. 17.00
radnice
Malování horáckých kraslic
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku Hany
Šmikmátorové
17. 4. 17.00 Knihovna Univerzit. centra
Jak zářit, ale neshořet
Přednáška Jany Kindlové je zaměřena na duševní hygienu v dnešní uspěchané době
24. 4. 18.00
Univerzitní centrum
Hernán Cortés a dobytí Mexika
Přednáší Mgr. Miloslav Záškoda (ÚOP Telč)
29. 4. 17.30 Knihovna Univerzit. centra
Neboj se vrátit domů
Více na str. 5

Výstavy

1. - 29. 4.
vstupní síň radnice
Malé sakrální stavby v Telči. Kříže a boží muka. Fotografie Jindřicha Kaupy ukazují opomíjené malé sakrální stavby v Telči
a blízkém okolí. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 1. 4. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Telč
12. - 14. 4.
Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.
Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo)
28. 3. - 28. 6.
Galerie Hasičský dům
Obrazy Magdaleny Křenkové

Koncerty

do 31. 5.
Univerzitní kavárna
S tradicí v srdci - další osudy „malírny“
v Telči
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu
Alice Grünwald. Výstava je přístupná během
provozní doby cukrárny.

7. 4.
14.00
KD v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů v Krahulčí
Představí se PS Smetana Telč a jeho hosté.

do 31. 5.
Knihovna Univerzitního centra
Na vlně retro
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu.
Výstava je doplněna obrazy malířky Ramony Haubold. Výstava je přístupná během provozní doby knihovny.

30. 4. 17.00
Stavění máje s Podjavořičanem

náměstí

4. 4.
19.00
sál ZUŠ
Koncert k výročí Bohuslava Martinů
(1890 - 1959). Duo Jitka Čechová - klavír,
Jan Páleníček - violoncello

25. 4. a 29. 4.
18.00
sál ZUŠ
Absolventské koncerty žáků ZUŠ Telč
23. 4. 19.00
sál ZUŠ
Recitál české hudby
Duo Jan Škrdlík - violoncello, Renata Ardaševová - klavír. Na programu: J. Suk, L. Janáček, B. Martinů a A. Dvořák.
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do 30. 4.
Univerzitní centrum
Výtvarný plenér 2018 Telč
Výstava kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity

Trhy

27. 4. 9.00 - 15.00
Farmářské trhy

náměstí

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
9. 4.
Výroba z Fima
Modeláž ze samotvrdnoucí hmoty
15. 4. Čistá Vysočina
Každý rok se tradičně ZASTÁVka účastní akce Čistá Vysočina. Potkat nás můžete
v pondělí 15. 4., kdy se budeme starat o úklid
veřejného prostředí na ulici Slavíčkova a autobusovém nádraží.
26. 4. Den ZEMĚ – akce je určena pro širokou veřejnost. V okolí NZDM ZASTÁVka
oslavíme Den ZEMĚ..

Klub důchodců

7. – 9. 4. 9.00 – 16.00 v budově polikliniky
Velikonoční výstava
v úterý 9. 4. otevřeno od 9 do 12 hod.
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek
ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink
paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé

14. 4. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
1. 5.
Čarodějnický kotlík, www.urostenky.cz

Schůzky Klubu filatelistů
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin v prostorách Klubu důchodců na poliklinice v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce získat informace
o hodnotě svých sbírek známek, popřípadě pohlednic a podobných sběratelských předmětů.

Telčské podzemí
a věž sv. Ducha
Interaktivní zábavně-naučná expozice se
zajímavými fakty z historie města
Prohlídka v dubnu je možná po objednání
v Informačním centru na radnici - osobně,
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

27. 4. – Festival dětského tance
Klub Denoche, Celostátní přehlídka Street
Dance a soutěž Break Dance FLOORMASTER 2019, více než 200 tanečníků
a 20 tanečních skupin z Česka, Slovenska,
Polska a Ukrajiny.

CHEB

7. 4. - Boryš umí po skalinách / Z. Bartoš,
I. Dukić - matinée
Tanečně pohybově činoherní show o českých dějinách za posledních 100 let. Západočeské divadlo v Chebu

JINDŘICHŮV HRADEC

20. 4. – Velikonoční veselice
Oslava příchodu jara a Velikonoc, průvod
městem, velikonoční tradice, výtvarné dílny, hudba, jarmark. Centrum města a minoritský klášter, Štítného ul.

KUTNÁ HORA

13. – 14. 4. – Kutná Hora Spartan sprint
a super. Ideální pro sportovce všech výkonnostních úrovní. Trasa povede historickým centrem a okolní přírodou.

LITOMYŠL

24. – 28. 4. - Zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny – Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli, lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy ...

POLIČKA

20. - 21. 4. - Jarní slavnosti na Svojanově
Oslava jara, připomínka velikonočních
zvyků, šerm a zábava

TELČ

13. 4. – Vítání svátků jara
náměstí Zachariáše z Hradce od 13.30 hod.
Vítání svátků jara s folk. souborem Kvíteček,
Kvítek a Podjavořičan Telč, tradiční předvádění řemesel. Pro děti tvořivé dílničky.

TŘEBOŇ

Velikonoce v Třeboni
18. 4. - Koncert sboru BONI PUERI v Divadle J. K. Tyla
20. 4. - Květinová slavnost s trhem na Masarykově náměstí (9 - 17 hod.)
13. - 22. 4. - Amarylis na zámku – výstava
květin, taneční a šermířská vystoupení
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Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
7. 4., 14. 4. a 19. 4. sborový dům na náměstí Zachariáše z Hradce č. 21
21. 4. a 28. 4. kostel sv. Ducha

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

Telčské čarování
u rybníka Roštejn
30. dubna od 14 hodin
Dětský program, vysoká vatra i s čarodějnicí, kapely, masky… Camp U Roštěnky zve
na tradiční Telčské čarování na louce u rybníka Roštejn. Kdo přijde v tematické čarodějnické masce, bude mít vstup zdarma.
1. 5.
Čarodějnický kotlík
www.urostenky.cz

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. dubna

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Rozárie Vidláková, Štěpnice
Albert Špicl, Štěpnice
Jáchym Vala, Staré Město
Miroslav Bývalec, Staré Město
Michal Klusáček, Štěpnice
David Strohmayer, Štěpnice
Jaroslav Podobský, Staré Město
Izabela Petrů, Staré Město
Tereza Janoušková, Staré Město
Antonín Čeřovský, Vnitřní Město

Blahopřejeme novomanželům
Ing. Roman Pargáč, Koniarovce (SR)
a Lenka Lupačová, Radkov

Opustili nás

Jiřina Krejčová, Podolí
Jarmila Straková, Staré Město
František Máca, Cizkrajov
Ruth Marešová, Radkov
Jarmila Karásková, Doupě
Bořivoj Bouzek, Staré Město
Josef Zíka, J. Hradec

89 let
93 let
79 let
60 let
91 let
71 let
82 let

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

Po uzávěrce

Vajgar vyhrál
Krajskou ligu
Až třetí utkání finále play-off jihočeské
Krajské ligy v hokeji určilo v sobotu 23.
března jejího vítěze. Stal se jím Vajgar
Jindřichův Hradec. V dramatickém utkání v deváté sérii nájezdů porazil Lokomotivu Veselí nad Lužnicí 6 : 5. Vítězný tým našich sousedů přitom v základní
části soutěže skončil jen o čtyři příčky
výše než telčský SK.
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Rádi uveřejňujeme

Ocenění
LÉKÁRNÍKOVY 11.

VÍTÁNÍ JARA. 13. dubna ve 13:30 na náměstí.

Foto: Ilona Jeníčková

16. února získal Pivovar Trojan Telč v největší a nejstarší degustační soutěži v České
republice za své pivo LÉKARNÍKOVA JEDENÁCTKA NA STOJÁKA Zlatou pivní
pečeť 2019, první místo v kategorii světlý
ležák. Soutěž se tradičně konala v Českých
Budějovicích. Zajímavostí je, že oceněné pivo uvařil nový sládek Pavel Trojan.

POTLESK. Od kuchařek školní jídelny GOB a SOŠ patřil účinkujícím na prvním školním
masopustu 1. března. Ale zasloužily si ho i samy kuchařky, které usmažily pravé masopustní koblihy. Fotoreportáž Terezy Hadravové ze zdařilé akce přinášíme na str. 10.

15. BŘEZNA 1939. Datum, na které se špatně vzpomíná, ale je potřeba si ho připomínat.
str. 22

25. ÚNOR. Den mnoha událostí. Ta dvě tragická byla neznámým pietně připomenuta u vloni vysazeného Stromu republiky při
cestě do zámeckého parku za sportovním
areálem škol v Hradecké ulici. 25. února
1950 zemřel na následky mučení STB P. Josef Toufar a 25. února 1969 se upálil student
Jan Zajíc.
Foto: Pavel Komín
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