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Otevření SeneCura SeniorCentra je na dohled
Stavba nového domova pro seniory v Batelovské ulici běží podle plánu a v červenci by se do něj mohli stěhovat první klienti. Informace starosty Romana
Fabeše v minulém vydání TL byla jednoznačně tou, která vzbudila největší
zájem a nejvíce dotazů čtenářů. Na některé z nich odpovídají ti nejpovolanější,
Ing. Věra Husáková - Country manažerka společnosti SeneCura, s.r.o., Ondřej
Plšek, Developmentmanager SeneCura,
a Mgr. Marika Krejčí, ředitelka telčského domova pro seniory ve Špitální ulici.
Prosím, v jakém rozsahu je dokončovaná stavba?
OP: Je hotová hrubá stavba včetně střechy. V současné době se práce přesouvají

do interiéru domova tak, abychom v termínu stihli vše dokončit. Služby, které
budeme nabízet, jsou: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Denní
stacionář a Odlehčovací služba. Od výstavby malometrážních bytů jsme nakonec ustoupili.
Pro službu Domov pro seniory deklarujete 60 lůžek. Kolik bude jednolůžkových a kolik dvoulůžkových pokojů?
VH: Celková kapacita domova je 130 lůžek (24 jednolůžkových a 53 dvoulůžkových pokojů). Prozatím je plánováno
60 lůžek pro službu Domov pro seniory, nicméně počet lůžek/pokojů pro danou službu se může na základě poptávky
v budoucnu měnit.

MAŽORETKY TELČ. Podle hlasování veřejnosti nejoblíbenější sportovní kolektiv
Kraje Vysočina v anketě Sportovec roku 2018.
Foto: Ilona Jeníčková

Kapacita služby Domov pro seniory je
přibližně stejná s kapacitou stávajícího
domova na Starém Městě (59). Nebude možné některé jeho současné klienty nově umístit v Domově se zvláštním
režimem, a tak zvýšit možnost přijetí
více nových klientů z řad seniorů, kteří
nepotřebují zvláštní režim?
MK: Ano, samozřejmě, přeřazení klientů
je možné a zároveň i chtěné. Naším cílem
je poskytovat cílenou a specifickou péči podle potřeb a zdravotního stavu konkrétního klienta.
Není tajemství, že řada seniorů, především těch z regionu, zatím řešení svých
problémů nástupem do domova, pokud to bylo možné, odkládala a čeká
na dostavění nového. Jak mají tito potencionální zájemci postupovat?
MK: Zájemci o sociální službu v novém zařízení se mohou obracet na sociální pracovnici Mgr. Hanu Bártovou, tel.:
778 527 524, která jim poskytne potřebné
informace a kompletní servis ve věci žádosti a poskytovaných služeb SeneCura
SeniorCentra Telč. Žádost je také ke stažení na našich webových stránkách www.
domovproseniorytelc.cz.
Často je slyšet otázka na stanovení
úhrady za pobyt v novém domově.
VH: Maximální výše úhrad za poskytovanou službu se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků.
(Dokončení na str. 7)

Příloha:
Úplný program
Noci kostelů 24. 5.

Z jednání rady města
10. schůze - 20. března
--RM schválila užití veřejného prostranství
pro zřízení předzahrádek určených k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou sezónu 2019, a to v rozsahu a za podmínek schválených v roce 2018.
--RM schválila zveřejnění záměru převodu
pozemků parc. č. 7351/13, parc. č. 7351/16
a parc. č. 7351/17 v obci a k.ú Telč na ŘSD
ČR.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
nemovitosti čp. 388 ul. Batelovská.
--RM schválila uzavření smluv o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., týkající se
stavby Telč, Slavatovská, zámecký park,
kabel NN a Jihlavská, kabel NN.
--RM schválila nevyhlásit konkurs na ředitele Základní školy Telč, Masarykova a ponechat ředitele v dosavadní funkci na období
od 1. srpna 2019 do 31. července 2025.
--RM vzala na vědomí navýšení úhrady
za poskytované sociální služby v Domově
pro seniory od 1. 4. 2019.
--Rada města schválila rozpočtové opatření
z rezervy rozpočtu města ve výši 63 tis. Kč
pro kulturní organizace na rok 2019 a návrh
komise pro kulturu a cestovní ruch na rozdělení dotace pro kulturní organizace na rok
2019.
--RM schválila rozpočtové opatření z rezervy
rozpočtu města ve výši 192 tis. Kč pro sportovní organizace na rok 2019 a návrh komise pro sport a volný čas na rozdělení dotace
- jednorázové dotace a dotace na sportovní
akce pro sportovní organizace na rok 2019.
--RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě
při přípravě a realizaci rezidenčního pobytu
dvou francouzských umělkyň v MG Hasičský dům ve dnech 1. 7. - 24. 7. 2019.
--RM na základě doporučení komisí pro po-

Výběrové řízení na nového zaměstnance MěÚ
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení, a to na obsazení pracovní pozice
na odboru životního prostředí na úseku
vodoprávního úřadu (lhůta pro podávání
přihlášek na toto místo je stanovena do 10.
5. 2019 do 14 hod.). Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny na úřední desce, která je přístupná i na internetových stránkách
města na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
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souzení a hodnocení nabídek rozhodla, že
zhotovitelem akcí Zkvalitnění odborné
výuky ZŠ Masarykova, Revitalizace sídliště Jana Žižky – I. etapa a Modernizace přestupního terminálu bude společnost
SATES ČECHY, Telč.
--RM rozhodla, že zhotovitelem akce PD
- Kanalizace a vodovod Dačická bude
Ing. Milan Hamšík.
--RM rozhodla, že zhotovitelem akce PD
stavby – Obnova památkového objektu
bývalého špitálu na výstavní prostory bude Ing. arch. Jiří Vohralík.
--RM schválila uzavření veřejnoprávní
smlouvy s obcí Lhotka o zápisu údajů vedených v informačním systému evidence
obyvatel.

11. schůze - 3. dubna

--RM schválila finanční dar ve výši 10 tis.
Kč Davidu Lupačovi na úhradu části výdajů spojených s účastí na Mistrovství světa v benčpresu ve dnech 18. až 25. května
2019 v Tokiu.
--RM schválila RNDr. Evu Janouškovou,
Ph.D., do školské rady na ZŠ Hradecká.
--RM schválila rozdělení podpory z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019.
--RM schválila odstoupení od smlouvy o dílo
na akci Sportovní areál Hradecká se společností RED BERRY, SE, se sídlem Křížová
2598/4, Praha 5 Smíchov.
Všechna usnesení rady města v úplném
znění na www.telc.eu

Pozvánka od hasičů

Otevřou se hasičské
zbrojnice. I naše
V prvním květnovém týdnu při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se
ve dnech 2. až 4. otevřou zájemcům o naši
práci všechny stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Dny otevřených dveří budou probíhat vždy od 8:00
do 17:00 hod. Srdečně zveme všechny návštěvníky a těšíme se na Vás.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Policie ČR Telč
informuje
Drzost: Před očima řidiče odcizil
z vozidla tašku

Telčským policistům se velmi rychle podařilo dopadnout pachatele, který v pátek
22. března odcizil mimořádně drzým způsobem tašku z vozidla. Sedmasedmdesátiletý řidič si ji v automobilu v Tyršově ulici
odložil na sedačku, a než si stačil sednout
za volant, pachatel otevřel dveře, odloženou tašku vzal a z místa utekl. V tašce měl
senior mimo jiné uložený mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí i platební kartu. Policisté během krátké doby
podezřelého muže nalezli, a to i s odcizenou taškou. Jednalo se o osmadvacetiletého muže. Policisté mu sdělili podezření ze
spáchání dvou trestných činů. Odcizenou
tašku policisté zajistili a následně si ji převzal zpět její majitel.

Čtyři promile a lůžko v příkopu

V neděli 7. dubna byli policisté po jedenácté hodině dopoledne přivoláni k silnici
vedoucí z Telče na Starou Říši, kde ležel
v příkopu opilý muž. Při dechové zkoušce
mu naměřili 4,08 promile alkoholu. Po třiatřicetiletém muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání, protože na konci března vydal
soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti s jím spáchanou
majetkovou trestnou činností. Po vystřízlivění na protialkoholní záchytné stanici ho
policisté eskortovali do brněnské věznice.

Řidič nadýchal přes dvě promile

V neděli 31. března kontrolovali policisté
v katastrálním území Mrákotína kolem desáté hodiny večer automobil Citroen. Provedenou lustrací zjistili, že řidič nemá příslušné řidičské oprávnění k řízení vozidla
a při dechové zkoušce mu naměřili 2,22
promile alkoholu. Opakovaná měření činila 2,18 a 2,1 promile. Další jízdu mu policisté zakázali a vše zadokumentovali.

Krádež jízdního kola

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil z bytového domu v Radkovské ulic
z uzamčené kolárny horské kolo Kellys
Oxygen Shadou Gold černé barvy. Majiteli tak způsobil škodu přibližně 10 tis. Kč.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

Konzultační den rady města
středa 15. 5. od 15.00 do 17.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.
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Radosti a starosti telčského starosty
Město dobře hospodařilo

Dubnové zasedání zastupitelstva se z velké
části věnovalo ekonomickým záležitostem.
Hlavním bodem bylo projednání závěrečného účtu města za loňský rok. A rád musím konstatovat, že město hospodařilo velice
dobře, což potvrdil jak audit, tak i ekonomické ukazatele „finančního zdraví“ města.
A navíc se podařilo zhruba 14 milionů korun
převést do letošní rezervy a spolu s vratkami
dotací tak vytvořit základ pro dofinancování

odstoupit... A dokonce podala podnět na výkon stavebního dozoru, se kterým ale neuspěla. Bohužel to vše místo toho, aby dle
smlouvy dokončila práce. Protože na dokončení nenastoupila ani po opakovaných
výzvách, rozhodla rada města smlouvu s firmou ukončit a vymáhat na ní městu vzniklé škody. Firma navíc dluží řadě subdovatelů
a v problémech podobných Telči je i v dalších městech. Takže lze jen těžko předjímat,
jak vše dopadne.

PROBLÉM ZA PLOTEM. Hřiště u areálu škol v Hradecké ulici. Jak to s ním je, vysvětluje starosta Roman Fabeš na této straně.
investičních akcí, které se letos budou realizovat a jsou podpořeny dotacemi. Jedná se
mimo jiné o první etapu revitalizace sídliště
na Markových humnech, rozšíření parkoviště na nádraží a obnovu lesní cesty pro pěší
na Oslednicích. Zastupitelé schválili i finance na odkup pozemků v obytné zóně Dačická, dotace na sportovní mládež a další postup při realizaci projektu v ZŠ Masarykova.
Více informací najdete jak v tomto čísle, tak
i na webu města.

Proto si město nechalo zpracovat odborný
posudek na stav zatím realizovaných prací
a na základě toho pak vypíše výběrová řízení na dokončení hřiště jinými firmami. Je to
nyní asi jediná možnost, jak sportoviště v reálném čase dokončit.
V době, kdy tyto řádky píšu, neznám reakci firmy Redberry a ani výsledky soudního
jednání, které by mělo proběhnout koncem
dubna. To bude pro řešení problému samozřejmě důležité...

Hřiště na Hradecké u soudu

Štamberk konečně uspěl

Místo toho, aby na hřišti v Hradecké ulici běhaly děti, je nedokončené sportoviště
za plotem. Kdo za to může a kdy bude hřiště
v provozu? To jsou nejčastější otázky. Situace s touto stavbou je už na román, ale stručně řečeno, dodavatelská firma Redberry měla hřiště dokončit 9. prosince loňského roku.
To nezvládla a nepřistoupila ani na uzavření dodatku smlouvy, který byl po společném
jednání městem předložen. A neuznává ani
smluvní pokuty, které vyplývají ze smlouvy za nedodržení termínů. Naopak se soudní
cestou dožaduje pokračování smlouvy. Ale
paradoxně se současně pokusila od smlouvy
TL 5/2019

Čtyři pokusy, neustálé úpravy a doplňování projektu a někdy už skoro rezignace z nesmyslných požadavků. Ale nevzdali jsme se
a nakonec jsme přece jenom uspěli. Tak by
se asi dala charakterizovat příprava žádosti o dotaci na společný projekt Regionu Renesance, kterému pracovně říkáme „Štamberk“. Jak už jsem dříve psal, v rámci aktivit
našeho mikroregionu je totiž hlavním bodem
revitalizace zříceniny hradu Štamberk. Rádi
bychom navázali na dřívější archeologické
průzkumy a na jejich základě pak stavebně
stabilizovali zbytky hradební věže a obvodových zdí. A naučná stezka Štamberk by

měla provést návštěvníka jak kamenným
mořem, tak i zříceninou hradu a okolními
skalními útvary. Další částí projektu je vybudování kamenické naučné stezky kolem bývalého kamenolomu v Mrákotíně, bylinková
naučná stezka v okolí novoříšského kláštera
a vytvoření vyhlídky nad obcí Urbanov. Nyní čekáme na rozhodnutí a v červnu bychom
měli s projektem začít.

Vjezd na náměstí pohlídá
i kamera

Vjezd na náměstí je stále ožehavým tématem. A to byl jeden z důvodů, proč po volbách vznikla pracovní skupina, která by
měla řešit parkování ve městě. Není ale
reálné, aby už teď nastavila nový systém.
A tak stejně jako v minulých letech i letos
dojde od června k úpravě systému vjezdu
na náměstí. V období od 1. 6 do 30. 9. bude platit úplný zákaz vjezdu všech vozidel
na náměstí po celý den. Vjezd bude povolen pouze vozidlům dopravní obslužnosti,
zásobování, vlastníkům parkovacích karet
a vlastníkům městem vydaných povolení.
V tomto období bude zrušeno placené parkování na náměstí, plocha parkoviště bude vyhrazena pouze majitelům parkovacích
karet. Dodržování pravidla pak bude kromě
policie a úřadu nově hlídat i kamera. Pokud
si chcete ušetřit čas a starosti, raději prosím
zaparkuje na centrálním parkovišti, v ulici
Svatoanenská nebo na bývalém zimním stadionu.

Jaro začalo skvěle

Předpověď počasí byla strašlivá, a tak asi
nikdo nevěřil, že by naše folklorní soubory mohly na náměstí přivolat jaro. A přece
se tak stalo a na vystoupení vykouklo slunce. A dobrá nálada snad i přivolala zlepšené
počasí do dalších dnů. Ostatně pro velikonoční obchůzku si Podjavořičan po loňsku
pěkné počasí zasloužil. Krásnou atmosféru
mělo letos Setkání pěveckých sborů v Krahulčí. Zpěváci při vzpomínce na dlouholetou organizátorku Mílu Kopečnou předvedli
krásné výkony. A jak zaznělo z pódia, přehlídka byla i poděkováním za její dlouholetou organizaci této akce. Skoro jako zázrak
se po podzimních katastrofálních výkonech
zdá jarní oživení fotbalového áčka. Vždyť
vyhráli všechny čtyři úvodní zápasy. A tak
je snad zažehnán strašák sestupu. A radost
nám udělaly i ankety – Natálka Králová
se stala sportovkyní Jihlavska v kategorii
do 15 let a Telčské mažoretky získaly cenu
veřejnosti v anketě Sportovec Kraje Vysočina. Blahopřejeme.
Roman Fabeš
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Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května se budou konat volby
do Evropského parlamentu. Tentokrát přinášíme Oznámení o době a místě konání voleb v podmínkách Města Telče, které vydal starosta města Roman Fabeš (str.
4) a další díl aktuálních volebních informací. Ty 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 to
jsou informace o vydávání voličských
průkazů a vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v době
konání voleb.
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.
Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v době konání voleb do EP
V případě, že volič s trvalým pobytem
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč, nebude mít v době konání
voleb platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas), může mu být
vydán na počkání občanský průkaz bez
strojově čitelných údajů. K žádosti je nutné doložit 2 fotografie a v případě, že nedochází k žádné změně povinně zapisovaných údajů, již pouze občanský průkaz
s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště občanských průkazů MěÚ Telč Na Sádkách
čp. 453 bude v době voleb otevřeno v pátek 24. května 2019 do 22 hod. a v sobotu
25. května 2019 od 8 do 14 hod.
V minulém vydání jsme uveřejnili postup
a podmínky pro zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů.

Nezaměstnanost
v březnu

Sběrový kalendář

ČR
březen 3,0% (únor 3,2%, leden 3,3%)
Kraj Vysočina
březen 2,8 % (únor 3,1%, leden 3,2%)
Správní obvod Telče
březen 3,5% (únor 4,7%, leden 5,1%)
Telč
březen 3,4% (únor 4,5%, leden 5,0%)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci března: Horní Myslová (6,7), Kostelní Myslová (5,1), Lhotka (5,3), Mrákotín
(5,1), Panské Dubenky (7,0), Řásná (5,5),
Urbanov (5,6), Vanov (7,0), Vanůvek (7,7),
Vápovice (7,1), Vystrčenovice (7,1), Zadní
Vydří (10,0).
Zdroj: Statistiky ÚP
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Biologický odpad
I. - II.
III.

20. 5.
21. 5.

IV.
22. 5.
V. - VI. 23. 5

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

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

MAS Telčsko
vyhlašuje nové výzvy
MAS Telčsko se chystá vyhlásit v rámci Programu rozvoje venkova novou výzvu pro podávání žádostí. Potenciální žadatelé si již mohou připravovat projekty
v rámci nezemědělských činností, lesnické infrastruktury, vzdělávání nebo v oblasti cestovního ruchu v lesích.
Vyhlášení výzev v jednotlivých oblastech
MAS Telčsko plánuje na začátek května
a příjem žádostí bude probíhat až do konce
června tohoto roku.
Jednotlivé oblasti, do kterých se mohou žadatelé se svými projekty hlásit, zastupují
takzvané FICHE:
FICHE 131 Podpora nezemědělských
činností (alokace: 5 mil.) – v rámci této oblasti je možné podávat žádosti na projekty,
které zahrnují investice na založení a rozvoj nezemědělských činností – např. stavební obnova (přestavba, modernizace) či nová
výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitní ubytovací zařízení. Dále je možné
podávat projekty na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou
činnost.
FICHE 142 Investice do lesnické infrastruktury (alokace: 4 mil.) – tato oblast se
zaměřuje na projekty související s investicemi, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.
FICHE 431 Podpora infrastruktury pro
cestovní ruch (alokace: 1 mil.) – v této
oblasti jsou způsobilé projekty zaměřené
na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných
prvků, fitness prvků. Dále je možné do projektu zařadit zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory apod.
FICHE 154 Podpora vzdělávání a sdílení informací (alokace: 300 tis.) –zde jde
o projekty v oblasti odborného vzdělávání
a získávání dovedností díky vzdělávacím
kurzům a workshopům. Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřeny
na aktivity podporované v rámci Programu
rozvoje venkova. Po vyhlášení výzvy bude pro zájemce připraven i seminář, na kterém budou k dispozici podrobné informace
k jednotlivých FICHÍM.
Bližší informace o připravované výzvě v oblasti Programu rozvoje venkova jsou k dispozici na www.telscko.cz/mas nebo na tel.:
778 412 690
Magda Pojerová
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4. zasedání zastupitelstva města

Schválen závěrečný účet města
V pondělí 15. dubna se v Konírně na zámku
uskutečnilo další zasedání. Zúčastnilo se ho 18
členů, omluveni byli pouze Jindřich Kaupa,
Pavel Komín a Mgr. Helena Tomíšková.
Zastupitelé nejprve schválili bez výhrad závěrečný účet města za rok 2018, jehož součástí
byla zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření města vypracovaná odborem kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dále byla
schválena i účetní závěrka města za rok 2018.
Rozpočtovým opatřením pak bylo schváleno
rozdělení peněžního zůstatku za rok 2018 přesunutí částky 11,266 mil Kč do rezervy rozpočtu města. Rozpočtovým opatřením z rezervy města ve výši 1,055 mil. Kč bylo schváleno
uhrazení kupní ceny pozemků pod komunikacemi v plánované obytné zóně Dačická. Zastupitelé schválili nabytí pozemků pod komunikací v ulici Družstevní a pozemků v bývalém
areálu Svazarmu ve Štěpnické ulici od ČR
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a dále pozemků pod chodníkem
v Kostelnomyslovské ulici od Kraje Vysočina. V minulém volebním období byl schválen
prodej 8 bytových jednotek v domě č.p. 246
ve Špitální ulici. K dokončení procesu prodeje je nutný vznik společenství vlastníků jednotek. Na zasedání byl tento krok, schválen a zároveň byly schváleny stanovy společenství.
K zajištění financování investičního projektu
„Revitalizace památek v historickém centru
města Telče - I. etapa - Dům dětí a mládeže“,
dotačně podpořeného z IROP, bylo schváleno přijetí úvěru ve výši 39 mil. Kč za podmínek dle nabídky Komerční banky. Zastupitelé dále po diskuzi schválili poskytnutí dotace
pro sportovně organizovanou mládež do 18
let v celkové výši 1,087 mil. Kč, která bude
rozdělena mezi jednotlivé sportovní organizace působící ve městě. K zajištění financování
investičních akcí města pro rok 2019 podpořených z dotačních programů bylo schváleno

rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu v celkové výši 14,25 mil. Kč. Konkrétně se jedná
o akce Revitalizace sídliště Jana Žižky - I. etapa, Modernizace dopravního terminálu (vybudování 18 parkovacích míst v prostoru nádraží), Obnova lesní cesty pro pěší - Oslednice
(od židovského hřbitova k rozhledně) a Tunelová myčka nádobí ZŠ Masarykova. Zastupitelé rovněž schválili rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2018 jednotlivým žadatelům. Pro letošní
rok stanovilo Ministerstvo kultury ČR celkovou kvótu pro rozdělení na obnovu památek
v MPR ve výši 1.725.000 Kč a v MPZ Staré Město ve výši 200 tis. Kč. V MPR se tak
podpoří oprava domu č.p. 64 (státní příspěvek
ve výši 200 tis. Kč, příspěvek města 40,891 tis.
Kč), oprava fasády domu č.p. 47 (státní příspěvek ve výši 200 tis. Kč, příspěvek města
59,863 tis. Kč), oprava střechy č.p. 53 (státní
příspěvek ve výši 440 tis. Kč, příspěvek města 95,177 tis. Kč), oprava domu č.p. 15 (státní
příspěvek ve výši 200 tis. Kč, příspěvek města
68,672 tis. Kč), oprava střechy domu č.p. 44
(státní příspěvek ve výši 145 tis. Kč, příspěvek
města 29,66 tis. Kč) a oprava krovu včetně výměny šindelové krytiny kostela sv. Anny (státní příspěvek ve výši 540 tis. Kč, příspěvek města 111,596 tis. Kč). V MPZ se poskytne státní
příspěvek ve výši 200 tis. Kč na opravu domu
č. 53 v Zachariášově ulici (příspěvek města
45 tis. Kč). Zastupitelé dále schválili zapojení města do přeshraničního projektu Přírodní
dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný
přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání v rámci operačního programu INTERREG
AT-CZ. 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

Velikonoční jarmark Sdílení navštívily tisíce lidí
Na Bílou sobotu se konal další ročník velikonočního dobročinného jarmarku Sdílení
na telčském zámku. Více než tři tisíce návštěvníků měly možnost navštívit jak stánky
s občerstvením a rukodělným zbožím, stanoviště se sovami a dravci a dílničky pro dě-

Sdílení děkuje:

ti, tak i interiér zámku. Lidé mohli mobilní
hospic podpořit dobrovolným vstupným i nákupem na stáncích Sdílení. Výtěžek letošního jarmarku je neuvěřitelných 67 439 korun.
Mockrát děkujeme za vaši štědrost a důvěru.
Jana Bělíková, Sdílení

Nadačnímu fondu Tesco za dar ve výši 16 tis. Kč. ● Výboru dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové za částku 36 579 Kč určenou na vzdělávání týmu zdravotních sester
● Bance Moneta Money Bank za dar ve výši 51 600 Kč na pořízení dvou elektrických polohovacích lůžek.
str. 6

Chovatelská přehlídka
trofejí spárkaté zvěře
V neděli 19. května bude v 10 hodin za zvuku mysliveckých fanfár před skleníkem
v zámeckém parku zahájena tradiční Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Telč
v hospodářském roce 2018. Jako každoročně bude toto nedělní dopoledne doplněno o bohatý doprovodný program. Děti, ale
i dospělí, si budou moci vyzkoušet své znalosti na myslivecko - přírodovědné naučné
stezce vedoucí parkem a vyzkoušet si střelbu na laserovém trenažéru. Na památku si
zájemci budou moct udělat fotku se sokolnicky vedenou sovou. Firma PETEX Jihlava bude vystavovat a prodávat zboží pro
myslivce a pan Pavel Hlaváček vám nabídne
doplňky vyrobené z paroží.
Otevírací dny: 19. května (neděle) od 10
do 15 hod., 20. – 21. května od 9 do 15
hod. Pořádá Městský úřad Telč, odbor životního prostředí ve spolupráci se Státním
zámkem Telč a Českomoravskou mysliveckou jednotou, Okresním mysliveckým
spolkem Jihlava
Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

Hasičské zprávy
Od 15. března do 12. dubna vyjela jednotka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč, k deseti událostem. Z technických pomocí hasiči prováděli čerpání vody ve Volevčicích,
odstranění následků úniku motorové nafty v areálu Panského dvora, pátrání po pohřešované osobě ve Staré Říši a otevření
uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení v Telči. V Řásné zasahovali při dopravní
nehodě osobního automobilu a motocyklu.
V uvedeném období došlo také k pěti požárům výhradně v lesním porostu při nedokonalém uhašení po pálení větví z těžby,
v Radkově, Opatově, Vanůvku, Mrákotíně
a Velkém Pěčíně. V této souvislosti bych
chtěl požádat čtenáře o nahlášení pálení
větví telefonicky na čísle 950 270 200 nebo na stanici Telč 950 272 111, případně
na stránkách HZS Kraje Vysočina v záložce „Informační servis“ je odkaz na „Pálení
klestí“, kde je možné vyplnit údaje o pálení. V případě nahlášeného požáru pak může operační středisko ověřit, zda se jedná o požár nebo o kontrolované pálení.
Při ukončení pálení bych chtěl upozornit
na důsledné uhašení ohniště, ochráníte tak
svůj majetek i majetek sousedů.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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Dokončení ze str. 1

Otevření SeneCura SeniorCentra je na dohled
Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro
vlastní potřeby. Domov SeneCura bude sice soukromé zařízení, ale již teď je
část jeho kapacity zařazena v krajské síti sociálních služeb. Pro úhradu za pobyt a stravu pro občany kraje Vysočina
a pro lůžka v síti zde budou platit stejné
podmínky jako v domovech zřizovaných
krajem a kterými se např. dosud řídí domov na Starém Městě. Mezi žadateli budou mít přednost občané Kraje Vysočina.
Stěhování do nového je většinou příjemnou záležitostí. U seniorů to ale
zcela neplatí. Již nějak připravujete
současné klienty na tuto změnu?
MK: Musím zmínit, že naši klienti i zaměstnanci se budou stěhovat do „lepšího“. Díky modernímu materiálně technickému vybavení dojde ke zkvalitnění
poskytovaných služeb i většímu pohodlí a komfortu. Nový domov bude kompletně bezbariérový a bude nabízet více
životního prostoru jak klientům, tak za-

Stavbu SeniorCentra od samého počátku
v TL pravidelně sledujeme. Foto: Pavel Boček

městnancům. Proto se do našeho nového
„domova“ už všichni velmi těšíme.
Zvýšený počet klientů, větší prostory...
To si určitě vyžádá nárůst personálu.
A červenec, příp. podzim, nejsou daleko. Je řešení této otázky hodně složité?
Kde se mohou případní zájemci hlásit
a jaké profese v tuto chvíli nejvíce postrádáte?
MK: Nové zaměstnance budeme nabírat
postupně s nárůstem počtu klientů. Případní zájemci o práci se mohou obracet
přímo na mne na tel. číslo: 608 980 640.
Na přelomu května a června pak plánujeme spuštění našich nových webových
stránek, kde budou postupně inzerovány všechny volné pozice. Kvalita služeb
SeneCura je založená na pracovnících se
srdcem, pochopením a zkušenostmi, a takové bychom v domově chtěli mít.
Jedna z nejčastějších otázek od tazatelů bez rozdílu věku. Nabídnete zájemcům možnost prohlédnout si domov
po jeho dokončení?
MK: Ano samozřejmě, rádi přivítáme
každého, kdo si bude chtít domov prohlédnout. Během léta také plánujeme
uspořádat naši tradiční Zahradní slavnost
a spojit ji se Dnem otevřených dveří pro
širokou veřejnost. O termínu vás budeme
informovat na našich stránkách a v Telčských listech. Všichni jste srdečně zváni.
Můžeme čtenářům slíbit, že ho v TL
v dostatečném předstihu oznámíte?
VH: Ano velmi rádi budeme všechny informovat o akcích v našem domově. Naše SeniorCentra jsou komunitními a společenskými centry v daných městech
a podporují mezigenerační soužití. Naším mottem je „Život pokračuje s námi“
a jeho součástí je maximálně podporovat
a rozvíjet soužití klientů, obyvatel, příbuzných, zaměstnanců SeneCura a veřejných orgánů. Propojování symbolizují
i tři propojené kruhy v logu společnosti
SeneCura. Chceme spolupracovat s místními institucemi, školkami i školami

Zasedání Fóra mobilních hospiců
15. května bude v Telči zasedat Fórum
mobilních hospiců. Fórum je zastřešující organizace sdružující 35 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče. Sdílení je také členem tohoto fóra.
Zasedání proběhne v Univerzitním centru a zúčastní se ho několik desítek ředitelů hospiců, agentur domácí péče, charitTL 5/2019

ních organizací a dalších zdravotnických
zařízení z celé České republiky. Zároveň
bude ve Sdílení probíhat setkání Klubu
hospicových fundraiserů, který sdružuje fundraisery z českých hospiců. Společným „dítětem“ tohoto klubu jsou Běhy pro
hospice.
Jana Bělíková, Sdílení

a být partnerem pro daný region. Dveře
našich domovů jsou vždy otevřené.
Jen pro pořádek. Pořád platí, že nový
domov se bude jmenovat SeneCura SeniorCentrum Telč?
VH: Ano, SeneCura SeniorCentrum Telč
se stane naším již 15. zařízením, které
v České republice provozujeme.
O. Zadražil
Ing. Věra Husáková, Country manager SeneCura Česká republika.
Vystudovala podnikové finance a obchod. Pracovala 14 let na pozicích
marketingové a obchodní manažerky. V oblasti sociálních služeb se pohybuje již více než 10 let. Aktivně
stála u zrodu projektu „Značka kvality“ v sociálních službách, kde působí aktivně i jako certifikátor. Také
byla členkou pracovní skupiny pro
zavedení Certifikace paliativní péče
v ČR. Ve skupině SeneCura působí
od roku 2017. Kromě pozice Country
managera zastává i funkci regionální
ředitelky a je zodpovědná za skupinu domovů SeneCura v regionu Východ, tedy SeniorCentra Kolín, Hradec Králové, Chrudim, Olomouc,
Modřice, Šanov, Havířov a Telč.

Společnost SeneCura je s více než
6 800 lůžky a s 81 zařízeními předním soukromým poskytovatelem péče v Rakousku a je držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu
a inovaci. V Česku má v současné
době 14 SeniorCenter prakticky rozmístěných po celé republice a je tak
největším poskytovatelem sociální pobytové péče v republice. V roce
2015 se společnost stala součástí francouzské skupiny ORPEA, evropského
lídra v oblasti péče o seniory.

TL to ví česky:

Fundraiser

pracovník pověřený především získáváním finančních prostředků na obecně prospěšnou činnost organizace a také vyhledáváním grantů a sponzorů.
Zdroj: Slovník cizích slov
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Postřehy
ze zastupitelstva

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Už potřetí jsme v Telči uklízeli Česko
V sobotu 6. dubna se sešlo rekordních 36 dobrovolníků včetně 14 dětí, aby společně udělali
dobrý skutek pro přírodu. Jako Společně pro
Telč – Piráti a Zelení jsme se již potřetí zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko a přizvali i veřejnost. Vyrazili jsme tradičně ulicí Slavíčkova, uklidili
hřiště za viaduktem a podél silnice na Zvolenovice. U křížku jsme to vzali lesem k židovskému hřbitovu a potom směr Oslednice. Zde
bychom rádi poděkovali Pavlu Dvořákovi,
který nejenomže autem s vozíkem posbíraný
odpad svážel, ale když před akcí zjistil, že je
přes stezku spadlý strom, neváhal a přijel jej
pořezat, aby se cestou dalo zase pohodlně pro-

jít. Trochu si s námi pohrávalo aprílové počasí, tak jsme se po úklidu ohřáli u ohně a odměnili se opečenými klobáskami. Odpadky opět
naplnily celý vozík. Letošní úlovek čítal přibližně 2 pytle kovů, 4 plastu, 3 skla, 8 směsného odpadu a 2 pneumatiky. Nejvíce překvapil
nález celé vyklizené spíže v křoví a tašky plné původně čistého (!) oblečení, poházené podél železničního náspu. Jako by je někdo vybral z kontejneru na textil… Děkujeme OHR
Services, že jsme u nich mohli odpad dotřídit
a uložit, a hlavně děkujeme vám, kteří jste se
úklidu zúčastnili. Dík patří ale i všem dalším,
co pravidelně uklízí nepořádek v našem okolí,
ať již při podobných akcích či soukromě. Je to
sice nepatrný kousíček planety, ale je náš!

Na dubnovém jednání zastupitelstva jsme
se mj. vyjádřili k rozhodnutí rady nevyhlásit
konkurs a ponechat ředitele Základní školy Masarykova v dosavadní funkci do července 2025. Podle našeho názoru by se měla výběrová řízení na ředitele škol vypisovat
po skončení funkčního období vždy a výběr
by měl být prováděn na základě otevřeného
odborného posouzení předložených projektů nezávislou konkurzní komisí. Není v tom
nic osobního, ale vždy je dobré, aby kandidáti formulovali vize do dalších let, anebo
se šlo alespoň cestou rekonkursů. Velkou
diskusi vyvolalo schvalování rozdělení dotace pro sportovní organizovanou mládež
Toto rozdělení zastupitelstvu předkládá rada města na základě doporučení Komise pro
sport a volný čas. Kromě mládeže je ze stejného paragrafu rozpočtu dotován i provoz
sportovních zařízení, komise z něj rozděluje
jednorázové dotace sportovním organizacím
a také na pořádání různých sportovních akcí.
Rozpočtovaná částka ale nestačila na všechny požadavky a bylo nutné ji navýšit o 192
tisíc Kč. Ptali jsme se hlavně na klíč, podle
kterého komise rozdělovala a krátila požadavky jednotlivých organizací, a jako každoročně žádali vytvoření přehledných a pro
všechny férových pravidel, které by pomohly jak žadatelům, tak i hodnotitelům.
Další informace a termíny našeho zastupitelského klubu pro veřejnost najdete na facebooku a www.spolecneprotelc.cz.
Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová,
Jiří Pykal, Helena Tomíšková
a Petr Vařbuchta, zastupitelé

Farmářské trhy 2019
Foto: Mario Pospíšil

Kde se potkáte s EU?
Skoro na každém kroku. Díky dotační politice vznikly kilometry nových silnic, chodníků,
cyklostezek, postavily se nebo opravily stovky veřejných budov, škol, školek, nemocnic,
hřišť, pavilonů v zoo atd. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu se ale spíše dočítáme o různých negativech a nízké volební
účasti. Čím to je?
Možná tím, že se necítíme být tolik Evropany
a Brusel je pro nás daleko. Také je pro mnohé z nás často synonymem přebujelé a neprůhledné byrokracie, která nám něco přikazuje.
Smutným faktem ale je, že si tento dojem vytváříme hlavně sami. Média raději informují
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o „zlém“ Bruselu, než aby přinášela ověřená
fakta. Politici šermují frázemi o rozhodování
„o nás bez nás“, a to i v situacích, kdy naši ministři v dané věci hlasovali. Nemluvě o administrativní zátěži, kterou si přiděláváme sami,
když jsme při přebírání předpisů papežštější
než papež. Nebo vlastně „evropštější“ než EU.
Koncem května nás čekají volby do Evropského parlamentu. Měli bychom se tedy podívat
kolem sebe a zhodnotit, co všechno pozitivního nám naše členství přineslo a co bychom
případně chtěli jinak, a podle toho zodpovědně volit své zástupce. I „evropské” volby jsou
totiž naše!

● 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
Filatelisté pro veřejnost

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.
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Noc kostelů. I v Urbanově a Velké Lhotě

Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Odpady mají mnoho podob.
Třeba nápojové kelímky...
Některé věci se podaří zrealizovat ze dne
na den. Některé z roku do roka, některé jsou vidět až po delší době. Před čtyřmi
lety jsme společně s okolními obcemi založili svazek Oběhové hospodářství Renesance (OHR) pro zajištění kompletních služeb při nakládání s odpady. Vydali jsme se
v tomto oboru tehdy neběžnou cestou. Díky tomu, že většina z vás novému systému
fandila, připomínám jen to všeobecně známé. Snížili jsme produkci odpadů, zajistili
komfortní podmínky pro jeho třídění a došlo i na snížení poplatku za jeho likvidaci... Poplatku, u kterého pamatujeme pouze růst ceny. 50 Kč není sice mnoho, ale
v rámci celé rodiny už je to znát. Posláním OHR je ale řešit problematiku odpadů komplexně a koncepčně. Proto jsme mimo jiné také podali projekt do programu
INTERREG Šetrně k životnímu prostředí.
Podpořil ho partnerský Waidhofen a/Th.
a svým podpisem zaštítil starosta Robert
Altschach. To v jeho hodnocení hodně pomohlo a jsme za to našim partnerům vděčni.
Letos v lednu byl projekt schválen. Jeho cílem je snížení produkce plastového odpadu
na všech akcích v Telči a v členských obcích OHR používáním vratných omyvatelných kelímků. Nezpracovávali jsme žádné
ověřovací studie do šuplíku, ale vyzkouše-

li jsme si ho přímo v „akci“, při loňských
Městských slavnostech. Kelímky jsme si
pouze zapůjčili a sledovali vaše reakce a postřehy. Díky jim jsme se mohli zodpovědně
rozhodnout pro nejlépe hodnocené kelímky
společnosti NICKNACK. Projekt nám také
umožní při akcích kelímky průběžně umývat a vracet je provozovatelům stánků pro
další použití při garanci jejich čistoty. Město
Telč prostřednictví mé osoby, jako předsedy
představenstva OHR, přenáší do společnosti potřeby města. A právě vratné kelímky
tak vznikly z iniciativy vedení Telče. Vše,
co je na papíru, v anketě, žádosti apod., stále zůstává pouze přáním. Až když danou věc
skutečně vidíme nebo si na ni sáhneme, dá
se jí věřit. A můžeme si říci, že se to povedlo. Bohužel tato cesta „zhmotnění“ je někdy
velmi náročná a krkolomná. Řada věcí jde
skoro sama, některé ale trvají roky. V rodinném životě, v práci, při vedení obce i s odpady. Když není výsledek vidět hned, neznamená to, že se záležitost neřeší nebo se
na ni zapomnělo. Na řadu projektů se hledají různé granty a finanční podpora. Zároveň
vždy danému řešení nejsou nakloněni všichni a o to více úsilí a času to poté stojí. Času,
kdy bychom mohli Telč posunout zase o kus
dál. Jaro je ale vždy příslib něčeho nového.
Pavel Komín

V letošním roce se Telč již po deváté připojí k mezinárodní akci Noc kostelů. Bohatý program na vás čeká v pátek 24. května od 18 hodin nejen v telčských kostelech
sv. Ducha, Jména Ježíš a ve farním kostele
sv. Jakuba, ale také na věži tohoto kostela
nebo v kryptě pod kostelem Jména Ježíš.
Novinkou bude možnost návštěvy kostela
v Urbanově (již od 16.30) a obou kostelů
ve Velké Lhotě. Na přípravě se letos opět
podílí Římskokatolická farnost Telč, Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Telči a Moravskoslezské sdružení Církve
adventistů sedmého dne. A na co vás zvou
organizátoři letošní Noci kostelů Ludmila Švarcová a Tomáš Jirásek, zastupitelé
města (KDU ČSL).
Ludmila Švarcová: Nejvíce mě těší, že
téměř celý program je taková „Telč sobě“.
Telč může být hrdá na místní, kteří jsou
schopni vyplnit celý večer kvalitními vstupy - přednáškami i koncerty. Na všechny
se moc těším. Přesto bych vás chtěla pozvat na jednoho z mála „externích“ účinkujících, na vskutku renesanční osobnost
Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D. a jeho
přednášku o Starozákonních textech. Pokud byste se s přednášejícím chtěli seznámit blíže, pak navštivte www.macku.cz.
Tomáš Jirásek: Z bohatého programu je
těžké vybrat jeden. Já osobně nevynechám
vystoupení žáků ZUŠ pod vedením paní
učitelky Pavlíkové s názvem Cantus Spiritulis, který bude od 20:15 v kostele sv.
Jakuba, a velmi rád bych se zúčastnil přednášky ing. Bláhy v kostele v Urbanově
o historii tohoto kostela.

Koncert pro Srdíčkáře

TELČSKÁ DECHOVKA. Pravidelný účastník Dne matek.

Foto: Ilona Jeníčková

Den matek na náměstí v neděli 12. května od 14 hod.
Vystoupí pěvecký sbor Santini a Telčská dechovka
Pořádá Místní organizace KDU-ČSL
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Rádi byste strávili hezký podvečer a zároveň přispěli na dobrou věc? Přijďte tedy 10. května v 18 hodin do Panského
dvora. Letos proběhne již 5. ročník benefičního koncertu Děti pomáhají dětem.
O pestrý program se postarají TELČísílka
a TELČísla ZUŠ Telč a jako host zde vystoupí Poupátka a Rosa aurea ZUŠ Jindřichův Hradec. Příjemnou atmosféru podpoří i výstava obrázků a výtvorů dětí se
srdeční vadou a jejich kamarádů. Výtěžek z koncertu půjde na podporu spolku
Srdíčkáři, který ho věnuje Dětské léčebně Dr. Filipa v Poděbradech na sportovní
pomůcky.
Petra Buláková
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Výstavy, které byste měli vidět

Dvakrát retro v Knihovně UC
Do konce května nabízí Knihovna UC
s přilehlou cukrárnou Haas dvě výstavy,
které si zaslouží vaši návštěvu. Obě vznikly ve spolupráci s telčskou pobočkou Muzea Vysočiny a není chybou, že se v nadpisu objevilo Dvakrát retro... Obě totiž
nevšedním způsobem přibližují historii.
Tu relativně nedávnou. Výstava Na vlně
retro je vlastně pohled na půdu či do sklepů domácností seniorů. Exponáty, předměty denní spotřeby 60. až 80. let, na půdách
většinou skončily... Kočárky, stany, nádobí,
hračky, elektrotechnika, ale i oblečení získaly vystavením patinu starožitnosti. Ale
hlavně... Vedoucí knihovny Ilona Martinů
již druhý měsíc slyší: Tohle jsme nemohli
sehnat, tohle byl můj vytoužený dárek, nebo také: Jé, pod tím jste opravdu stanovali, příp. v tom jsi chodila po ulici? Výstavu
doplňují zajímavé obrazy s náměty retro
od malířky Ramony Haubold, a jak je z reakcí návštěvníků vidět, zaujme všechny
generace. Výstava S tradicí v srdci - Další osudy malírny v Telči, kterou připravila
Alice Grȕnwald, se také ohlíží do historie.
Dokazuje, že i v době „po Malírně“ zdej-

ší provozovna vyráběla, často v nelehkých
podmínkách, zajímavé užitkové sklo. Někdy jsou dokonce překvapeni i bývalí zaměstnanci, protože lidská paměť je krátká.
„Velmi pozornými a vděčnými návštěvníky výstavy jsou někdejší pracovnice provozovny Českého křišťálu. Na vystavených
fotografiích, které se Alici Grȕnwald podařilo shromáždit, poznávají své kolegyně,
prostory, ve kterých pracovaly i výrobky,
které jim procházely rukama,“ připomíná
reakce na výstavu Ilona Martinů a dodává,
„mladší návštěvníci jsou pak překvapeni,
že taková výroba vůbec v Telči existovala.“
Organizátoři výstavy Na vlně retro
a spolek Dobová móda Telč
srdečně zvou

na módní přehlídku,

která se bude konat k ukončení výstavy

Na vlně retro

ve čtvrtek 30. května v 17 hodin
v Univerzitním centru.

TADY JE... Tohle slyší Ilona Martinů v Knihovně UC od návštěvníků výstavy, která mapuje další osudy telčské malírny, často. Zájem o výstavu předčil naše očekávání, uvedla
vedoucí knihovny pro TL a poskytla nám snímek pozorných návštěvnic výstavy.
Orel Jednota Telč
a Divadelní spolek AJeTo!
Počátky uvedou komedii A.R. Gumey

Sylvie

Sobota 1. června v 19.30 hod., orlovna
Komedie vypráví o jakémsi druhu
„mužské menopauzy“,
která spustí řadu neuvěřitelných situací...
Hra trvá 120 min s přestávkou.
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Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka
Telč a Muzejní spolek v Telči
zvou na přednášku

Banát a srbská Vojvodina
přednáší
Milina Matulová a Vlastimil Budař
úterý 27. května v 17 hodin
Obřadní síň radnice
na náměstí Zachariáše z Hradce

Sloupek nejen pro ženy píše
Miluše Nechvátalová

Střípky z cesty
Na víkend jsem letěla za dcerou do Lucemburku. Byla jsem zvědavá, na to malé
městečko v nejbohatším státě EU. Ale popořádku. Vyrazila jsem brzy ráno z Telče
a hned v autobuse řidič vynadal studentce a pár cestujícím. A v Jihlavě jsem byla na WC velice rázně poučena jak a kam
zaplatit. A tím skončilo vše nemilé. Cesta autobusem do Prahy, let s přestupem
do cíle, byl krásný zážitek, kdy jsem měla
pocit, že všude čekali právě na mne. Milé
úsměvy, ochota a vstřícnost. V hotelu mne
recepční vítala, jako bych byla stálým
hostem a opět se k nim vrátila z nějaké
cesty. Moji lámanou angličtinu a němčinu
brala jako roztomilost a pouze opakováním některých slov se ujistila, zda slyšela
opravdu správně, co jí říkám. Během čtyř
dnů jsme prošly všechny důležité památky a ještě stihly zajet do nejstaršího německého města Trevíru, který je pouze
40 km od Lucemburku. Město bylo založeno Římany v roce 16 př. n. l. Zde na vás
dýchají památky na každém kroku. Jako
mávnutím kouzelného proutku se ocitnete
například v římských lázních nebo v římském amfiteátru. V neděli jsme se ještě šly rozloučit s Janem Lucemburským,
který má hrobku v katedrále Notre - Dame. Svět ho zná také jako Jana Českého
a my bychom mohli říci velice familiárně,
že je to takový náš „český Honza“. A měla jsem strašnou chuť to všem návštěvníkům říci, že my jsme také z Čech a že to
byl náš král, kterého poslední slova byla:
„Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal...“ A najednou se projevila hrdost
na to, odkud pocházíme. Kéž by to v nás
evokovali všichni naši panovníci! A také
jsem byla velice pyšná, že i my můžeme
nabídnout turistům kus historie, a to nejen
v Praze, ale i u nás doma v Telči. A protože začíná turistická sezona, buďme k návštěvníkům milí, příjemní a ohleduplní,
aby si také, jako já z Lucemburku, odvezli z našeho města jen ty nejkrásnější vzpomínky a zážitky.
Fakultní divadelní společnost
Právnické fakulty MU
vás zve na reprízu hry
Friedricha Dürrenmatta

Návštěva staré dámy
9. června v 19 hodin
v Univerzitním centru Telč
(jezuitská kolej)
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31. května. Kam se v Telči podíváš: ZUŠ Open
Po mimořádných úspěších v předchozích letech se v pátek
31. května telčská ZUŠ opět zapojí do celonárodního happeningu
základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
Více: www.zusopen.cz/zus-open/
Lubomír Zadina, ředitel školy

KOČKA TAKÉ ZVE. Výkres Báry Doležalové z 1. ročníku
a Ely Mašátové z přípravky výtvarného oboru v mázhausu ZUŠ.

Foto: Pavla Doležalová

9:00-12:00 Program pro třídy MŠ a I. st. ZŠ - dílnička
- „hudební“ nástroje
dvůr a průjezd ZUŠ
9:30
„Setkání u varhan“
- třída Pavla Saláka
kostel sv. Jakuba
10:00
Hlavní hudební program
pódium - náměstí
13:00
Intrády-Trumpet company Evžena Mašáta
zámek
14:00
„Kytary v zámeckém parku“ třída Doni Koukalové
zámecký park/arkády zámek (při nepřízni počasí)
15:00-17:00 Otevřená dílnička pro veřejnost
- „hudební“ nástroje
dvůr a průjezd ZUŠ
13:30
Hrajeme našim seniorům
- třída Evžena Mašáta
Senior Home
14:00
Koncert pěveckého odd. Jitky Jacobsové
„Pěvci na nádvoří“
nádvoří Univerzitního centra Telč
15:30
Malé mořské dobrodružství
(pokračování dopolední akce + vernisáž)
dvůr a průjezd ZUŠ
15:00
Koncert třídy Hany Kinzlové
„Klarinetové a klavírní souznění“
nádvoří UC
16:00
Koncert akordeonového odd. Jitky Svobodové
a Jany Uhlířové
radnice - podloubí
17:00
Koncert Anny Zemanové, zpěv, klavír
nádvoří UC
19:00
Večerníček s ředitelem ZUŠ
sál ZUŠ
Celý den výstava výtvarného oboru v mázhausu ZUŠ „V říši hudby“ a prezentace fotografií k 70. výročí ZUŠ. Výstava výtvarného
oboru ve věži sv. Jakuba

Přijímací řízení
do ZUŠ

Poznej světové
dědictví UNESCO

Ředitelství Základní umělecké školy v Telči vypisuje termíny přijímacího řízení pro
školní rok 2019/2020.
Výtvarný obor: v úterý 21. května
a v pondělí 3. června 13:00 – 17:00 hod.
Místo konání je učebna výtvarného oboru
ZUŠ - v 1. poschodí.
Hudební obor: v úterý 21. května a v pondělí 3. června 13:00 – 17:00 hod.
Místo konání označená učebna hudebního
oboru ZUŠ - v 1. poschodí.
Požadavky:
- pro výtvarný obor není nutné se zvlášť
připravovat, pomůcky poskytne škola, půjde o kresbu
- pro hudební obor doporučujeme si připravit jednoduchou lidovou píseň (např. Pod
naším okýnkem, Kočka leze dírou, Kočka
leze dolů, Pec nám spadla, Ovčáci ...), dále se zkouší smysl pro výšku tónů, zazpívat
předehraný tón a smysl pro rytmus a zopakovat předvedený rytmický motiv.

MEDIA IN a Město Telč zvou na 17.
ročník výstavy fotografií ve vstupní síni radnice od 1. do 26. května. Slavnostní prezentace výstavy proběhne za účasti autorky na Folkloru v máji v sobotu
18. května ve 13.30 hod. Letošní výstava představí další skvosty asijského kontinentu, unikátní švýcarskou Rhétskou
dráhu a upozorní na památky v ohrožení. Připomene modrotisk, nový společný
zápis České republiky a Slovenska k Seznamu nehmotnému dědictví UNESCO.
Výstava jako součást autorského projektu
RNDr. Mileny Blažkové Poznej světové
dědictví UNESCO se koná pod záštitou
České komise pro UNESCO. Návštěvníkům jsou k dispozici informační materiály o místech z fotografií.

Další informace na tel. č. 567 243 533,
e-mail: info@zustelc, www.zustelc.cz
TL 5/2019

Zastavte se 18. května od 10 do 17 hod. při
oslavách Folklor v máji u stánků UNESCO
na náměstí Zachariáše z Hradce, získáte informace, brožury a časopisy o cestování
nejen za památkami UNESCO.
TZ

Roštejnský hodokvas
Začátek května se již tradičně nese na hradě Roštejn v duchu středověku. Nejinak tomu bude i letos 11. května. Sedmý ročník
Roštejnského hodokvasu proběhne i letos
v zahradě před hradem. Pořádající skupina Novus Origo opět věnuje výtěžek organizaci Debra ČR, která pomáhá lidem
s nemocí motýlích křídel. Odpolední program vyplní šermířská vystoupení skupiny z Bystřice nad Perštejnem, Rytíři Země
zubra, a pořádající Novus Origo. Orientální a další tance představí „stálice“ hodokvasu, tanečnice Zafirah, Dahlia Maya
a Eva T. Premiérově se v prostorách zahrady představí ukázka výcviku koní skupiny
Black Unicorn z Brna. Své opeřené svěřence doveze z Polné a zavede diváky do tajů
alchymie a lektvarů Bavor Rodovský. Hudební doprovod obstará jihlavská skupina
Metanoon a celý program završí večerní
ohňová show v podání Novus Origo. Jako
vždy bude prostor zahrady obklopen stánky, které potěší malé i velké návštěvníky.
Tržiště se otevře ve 13 hodin, program odstartuje o hodinu později. Další informace
na www.rostejnsky-hodokvas.wz.cz
Podle TZ
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Veteránská revue nebude
jen veteránská
Do druhé desítky let své „kariéry“ vstoupí
11. května Veteránská revue Spolku telčských velocipedistů. Z nenápadného počinu místních nadšenců před deseti roky
se stala akce, která svým rozsahem a zájmem diváků přesahuje hranice regionu
a která neodmyslitelně patří ke startu turistické sezóny ve městě. Program té letošní
přibližuje čtenářům TL za pořadatele Aleš
Wimmer: Tradičně začínáme v 11 hodin
a celým průběhem revue bude provázet hudební skupina Sebranka z Dačic. V 11:20
nás čeká oblíbená retro módní přehlídka
spolku Dobová móda Telč, kterou návštěvníci uvidí ještě jednou o dvě hodiny později, ve 13:20. Přesně ve 12 hodin se před-

staví velocipedisté. V rámci jejich „reje“
předvedou historický požární útok dobrovolní hasiči z Hodic. Ve 12:30 a také o hodinu později, ve 13:30, uvítáme na pódiu
taneční skupinu Mrákotínská děvčata. Ta
nemohou na Veteránské revui chybět. Vyhodnocení „nej“ účastníků je připraveno
na dobu po 14. hodině, opět s vystoupením
dačické kapely. To, že veteránská revue
nebude jen „veteránská“, potvrzuje další
informace Aleše Wimmera. V rámci revue
bude na náměstí celodenní výstava nových
modelů automobilů Škoda s možností projížďky vystavenými automobily, kterou připravila firma Auto Dobrovolný.
Podle TZ

ČD opět otevřely
v Kraji Vysočina půjčovny kol

Kola v Telči letí.
I ta na dráze
Se začátkem turistické sezóny otevřely
České dráhy v sobotu 30. března cyklopůjčovny v Kraji Vysočina. Existují zde v pěti železničních stanicích, v Novém Městě na Moravě, Telči, Světlé nad Sázavou,
v Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Půjčovny budou otevřené do 31. října. Kola lze
po předchozí domluvě na Vysočině vypůjčit a vrátit také ve stanicích Havlíčkův Brod
a Jihlava. Po celé republice bude letos možné vypůjčit si kola v 85 půjčovnách, z toho
66 půjčoven bude možné využít bez nutnosti rezervace. „Na Vysočině si kola zapůjčilo
v loňském roce 371 zákazníků, nejvíce v Telči (129 výpůjček),“ uvedl v tiskové zprávě
mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
Více o systému půjčoven kol ČD a podmínkách výpůjčky na www.cd.cz

Hlavním železničním
dopravcem na Vysočině
zůstanou České dráhy
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
a generální ředitel Českých drah Miroslav
Kupec podepsali 2. dubna v Jihlavě smlouvu o zajištění drážní základní dopravní
obslužnosti na Vysočině na dalších 10 let.
„Kraj Vysočina vybral dopravce na základě přímého zadání. Hodnota desetiletého kontraktu je 6,3 miliardy korun. Hned
na konci letošního roku se České dráhy
zavazují aktivně vstoupit do integrace regionální dopravy a zapojit se do jednotného odbavování cestujících. Plánována
je také modernizace vozidlového parku,“
uvedl při této příležitosti hejtman Běhounek. V Kraji Vysočina bude národní dopravce zajišťovat spoje na všech tratích,
kromě turistických vlaků na trati Moravské Budějovice – Jemnice.
Podle TZ Českých drah

MICHAL DAVID
Open Air Tour 2019 TELČ
Zámecký park

7. června 19:00 hod

Foto: Oba snímky Jaroslava Melicharová
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Host: Sagvan Tofi
Předprodej vstupenek v síti Ticketportal.cz
a na pokladně zámku Telč
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Folklor v máji od rána do večera
V sobotu 18. května se na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční tradiční akce Folklor v máji. Od 10 hodin vystoupí
dětské folklorní soubory Kvíteček, Kvítek z Telče, Krahuláček z Krahulčí a Kališťánek z Kaliště. O půl druhé proběhne
ve vstupní síni radnice prezentace putovní výstavy fotografií Mileny Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“.
Ve dvě hodiny vyjde průvod folklorních
souborů z náměstí Jana Kypty na náměstí a na pódiu bude slavnostně zahájen odpolední blok vystoupení starostou města Romanem Fabešem. Vystoupí

folklorní soubory Podjavořičan, Rozmarýn z Újezdce u Uherského Brodu, Studánka Březí a z partnerské Šale folklorní
soubor Šaľanček. Po celý den bude probíhat řemeslný trh s předváděním tradičních
řemesel, v podvečer ukázka kácení máje.
Od půl osmé večer se přeneseme na jinou
notu a poslechneme si známé filmové melodie v podání Symfonického orchestru
a Pěveckého sboru Masarykovy univerzity Brno v rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně.
Věra Peichlová, ved. odboru kultury MěÚ

O střevíček z pohádkové
Telče slaví 10 let
Když před deseti lety vznikl z řad rodičů
mažoretek nápad udělat v Telči mažoretkovou soutěž o pohádkovou cenu, skleněný
střevíc, nikdo netušil, že se soutěž bude těšit
takového zájmu soutěžících. I na desátém
ročníku se bude o skleněný střevíc ucházet několik stovek mažoretek z celé ČR a ze
zahraničí. Opět budeme rozdávat perníčky
ve tvaru telčských domů, drobné dárky, ale
i hlavní ceny – skleněné střevíce. Soutěžit
se bude v kategoriích děti, kadetky, juniorky a seniorky s náčiním baton. Z Telče budou soutěžit všechny tři skupiny Poupátka,
Růžičky a Růže. Soutěž začne v neděli 19.
května od 10 hodin. Kde jinde, než na náměstí Zachariáše z Hradce. I díky jemu je
o soutěž mažoretek takový zájem. Přijďte
podpořit mažoretky z Telče, ale i naše soupeřky. Všemi ročníky nás provází strašák –
počasí. I v letošním roce budeme rádi, když
nám bude sluníčko přát.
Renata Křížková, vedoucí Mažoretek Telč

V edici Světové dědictví UNESCO

Platinová mince s Telčí

Foto: Ilona Jeníčková

Vítání ptačího zpěvu. 5. května
Zajímá vás, jakou písničku zpívá váš oblíbený opeřenec? Kdo dokáže šplhat hlavou dolů, či který pták se pohybuje jako
myška? Chcete poznat vaše okolí trochu jinak? V tom případě pojďte s námi na jarní
vycházku, při které vás zasvětíme do tajů
ptačí říše. Vašimi průvodci budou Hanka
a Tomáš Brinkeovi. Dalekohledy si určitě vezměte s sebou. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Případné informace: tel.
734 170 810, hana.u@seznam.cz. Na ty,

kteří dorazí s dítětem v kočárku, bude
čekat drobná odměna.
Program:
8:00 sraz u záchranné stanice volně žijících zvířat za zámeckým parkem
8:00 - 9:30 komentovaná vycházka s odborným výkladem, pozorování ptáků
9:30 - 10:30 ukázka kroužkování ptáků
10:30 - 11:00 soutěž pro děti i dospělé
Akce se koná za podpory České
společnosti ornitologické

Česká mincovna vydává další platinovou
minci v cyklu, který je věnovaný památkám UNESCO. Sedmá mince v pořadí je
věnovaná Telči. Platinová mince o váze
31,1 gramů a průměru 37 mm je k dispozici za cenu 45 950 Kč, a to v provedení
proof. V rámci tohoto sběratelského cyklu
již byly představeny tyto mince: Historické centrum Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Zahrady
a zámek v Kroměříži, Zámek a zámecký areál Litomyšl a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2019
sbírku rozšíří ještě brněnská vila Tugendhat (srpen) a třebíčská židovská čtvrť
s bazilikou svatého Prokopa (listopad).
Michaela Severová

Telčské podzemí • Věž sv. Ducha
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města.
Prohlídka je možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407,
e-mail info@telc.eu
TL 5/2019
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NOC KOSTELŮ. Letos nás nově zavede 24. května do evangelických kostelů ve Velké Lhotě a do kostela sv. Jana Křtitele v Urbanově. Více
Foto: Archiv TL a Milan Pařil
na str. 9. Program Noci kostelů je přílohou těchto TL.

ZDÁNÍ KLAME. Spíš klamalo. Množství vody na přepadu ve Štěpnickém rybníku na konci
Foto: Pavel Boček
zimy. Od začátku března opět skloňujeme „sucho“.

OCENĚNÍ OD CÍSAŘE. Pozoruhodný
snímek ředitele telčské reálky a významného
českého archeologa Karla J. Mašky (1851 1916) nám poskytl předseda Spolku pro starou Jihlavu Vilém Wodák. Pochází z roku
1906, ve kterém císař František Josef udělil
řediteli telčské školy rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Císař řád založil k prvnímu výročí svého nástupu na trůn v roce 1849. Řád
byl udělován významným osobnostem kulturního a vědeckého života bez rozdílu národního původu. Z Čechů jím byli dekorováni např. František Křižík, Josef V. Myslbek,
Eduard Vojan, J. G. Mendel, ale třeba i Alois
Jirásek. Snímek dokazuje nejen to, že udělení
řádu si K. J. Maška vážil, ale, byť v malém,
nám koriguje pohled na „zlou“ monarchii. /z/

Křest knihy Karla Křížka
Vzpomínky zůstávají
MALÝ OKRES A PAMÁTKY. O rozdělení dotací na obnovu kulturních památek ve správním obvodu ORP Telč čtěte na str. 16. Dojde také na obnovu dominanty jeho jižní části, kostela
Foto: Archiv TL
P. Marie Humberské u Krasonic.
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pondělí 27. května v 16 hodin
vstupní síň radnice
Vystoupí PS Santini
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Lidé mikroregionu

Aleš Wimmer: Není pravda, že se v muzeích zastavil čas
Povolání „vedoucí muzea“ není vůbec běžné. V mikroregionu by ho
mohlo do případného dotazníku statistiků uvést jen několik málo jedinců. Aleš Wimmer je ale i mezi touto malou skupinou výjimkou.
Muzeum techniky v bývalé výrobní hale pily Na Sádkách nejen vede,
ale dokonce mu i patří.
Čím jste chtěl být, když jste byl žákem základní školy?
Uvažoval jsem o povolání restaurátora. Určitě proto, že otec v tomto
oboru pracoval.
Představa laiků o práci v muzeu: chodí pěkně oblečený, setkává
se zajímavými lidmi, vítá návštěvníky, něco jim povídá... Vypadá
Váš pracovní den podle tohoto schématu?
V sezóně snad, i když... Ale od října do dubna je zcela jiný.
Popište svůj „zimní“ pracovní den.
To je jednoduché. Od rána do večera v dílně při renovaci a údržbě sbírkových předmětů. Podle potřeby také při opravách objektu expozice.
Co znamená to „i když...“ v předchozí odpovědi?
Rozdíl mezi prací ve státním nebo
jiném podobném muzeu. V tom našem jsme střídavě v několika rolích.
Vedoucí, průvodce, uklízeč, správce sbírek... Myslím, že tomu tak je
v každém podobném soukromém
muzeu.
Není tajemství, že Muzeum techniky jste vybudovali společně s otcem. Kdo koho musel pro tento nápad více přemlouvat?
Nikdo nikoho. Od samého počátku
to byl společný nápad, který jsme také společně uvedli do života.
Co bylo na jeho realizaci nejtěžší?
Objem údržbových a stavebních prací, který se postupně „objevoval“.
Zažil jste při ní vůbec něco veselého?
Třeba hned na samém počátku, když jsme v roce 2012 na prahu zimy
ve vaťácích a ušankách sami prováděli nezbytné demoliční práce. Procházející Lipkami nám mávali a my jim odpovídali. Po čase jsme se
dozvěděli, že nás považovali za zahraniční dělníky. Kdo jiný by takovou práci v jejich představách dělal...
Řada lidí vidí muzea jako instituce, kde se zastavil čas. Platí to
i pro to vaše.
S tímto pohledem nesouhlasím. A v tomto případě to vztahuji jak
na soukromá, tak i na ta státní muzea. Vedle již zmíněné údržby výstavního fondu a vyhledávání nových exponátů musíme neustále nabízet nějaké nové aktivity, abychom v konkurenci elektronického světa vůbec obstáli.
Například?
Sám třeba dvakrát ročně organizuji pro příznivce techniky jarní a podzimní „vyjížďky strojů minulého tisíciletí“. Jsou spojeny s burzou
a přivádí tak do muzea nové návštěvníky. Podobně třeba Veteránská
revue nebo retro závod Mezi dvěma branami. Na každé se nějak podílím. Expozice je také vděčným místem pro malířské plenéry. Vyzkoušel jsem si to se žáky základní umělecké školy. Rád bych pro ně získal
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i další školy nejen ve městě, ale třeba i malířský kurz U3V Masarykovy univerzity.
Otázka, kterou nemají kasteláni či muzejníci v oblibě. Novinka
letošní sezóny?
Dva „nové“ automobily. Závodní vůz Praga z roku 1931 a malý nákladní stejného výrobce z roku 1929.
Asi další neoblíbená otázka od laiků? Nejcennější exponát muzea?
Těžká otázka i odpověď. Ale... Čtyři veteráni RollsRoyce z první poloviny minulého století.
Který exponát má Aleš Wimmer nejraději?
Všechny, které jsem z neutěšeného stavu zachránil pro budoucnost.
A který budí u návštěvníků největší pozornost?
To záleží, kterého návštěvníka myslíte. U žen, od malých slečen počínaje až po seniorky, to je jednoznačně sbírka kočárků. Jak loutkových,
tak těch opravdových. U pánů a kluků to jsou samozřejmě všechny
vystavené automobily a motocykly.
Zcela otevřeně. Často slyším: To je (v muzeu) všechno Wimmerovo?
Za tuhle otázku jsem rád. Kdepak, řada exponátů je zapůjčena našimi
přáteli.
Sen Aleše Wimmera. Jaký exponát by si přál v muzeu mít?
Nebudu neskromný. Letadlo, nejraději funkční, z doby I. světové války.
Může mít, nebo má, majitel muzea ještě jinou zálibu, než tu profesní?
Ne. Ale není to přesná odpověď. Pokud je čas, tak je to turistika v regionu a plavání ve zdejších rybnících.
Spokojenost s návštěvností? Obecně i obyvatel města.
V loňské sezóněbyla dobrá. Domácích z Telče a okolí bych ale rád
uvítal více.
Proč by měl k vám do muzea zavítat zájemce o historii Telče, kterému svět techniky mnoho neříká?
To nejde oddělit. Ať chceme nebo nechceme, řemesla a technika patří k historii. Ovlivňovaly, vlastně ovlivňují, náš život v jeho celém
spektru.
Konkrétní „telčské“ exponáty?
Tak to nestačí prostor tohoto rozhovoru. Vystrčilova stříkačka z roku
1924, pokladna obchodníka pana Čápa, klavír manželky doktora Krupičky z konce 19. století, zubařská křesla prvních telčských stomatologů, Leopolda Svobody a Otty Neumanna...
Druhé volební období jste také členem komise rady města pro
kulturu a cestovní ruch. Váš pohled...
Byl bych rád, kdyby se činnost komise neomezovala jen na rozdělování finančních příspěvků jednotlivým spolkům, ale aktivně ovlivňovala
kulturní dění ve městě a jeho úroveň.
Za rozhovor poděkoval O. Zadražil
Pozvání Aleše Wimmera na Veteránskou revui 11. května se nám
již nevešlo do tohoto rozhovoru a najdete ho na str. 12.
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Ocenění pro školní časopis ZŠ Urbanov

Školní bublina
Tak se jmenuje školní časopis Základní školy v Urbanově. Informovala nás o něm tamní školní asistentka Marta Veselá Jirousová. Žáci urbanovské školy jsou děti tvořivé,
vtipné a pořád se jim v hlavě líhnou nové nápady. Jeden z nich vloni v dubnu byl na vydávání školního časopisu. Pan ředitel Hynek
Vohoska vzal nápad vážně a hned dodal, že
když už, tak pěkně každý měsíc. To byla voda na můj mlýn. Přece se nenecháme zahanbit. S žáky čtvrtého a pátého ročníku jsme
dali hlavy dohromady, páťák Karel Hirš vymyslel název Školní bublina a věci se daly do pohybu. Pak už to šlo rychle a dobře.
Sestavili jsme stálé rubriky, mezi které patří anketa, rozhovor, články o školních ak-

cích... a doplnili je aktivitami pro menší děti.
Zařekli jsme se, že všechny články a obrázky budeme mít původní; to znamená, budeme jenom minimálně stahovat již hotové věci z internetu. Do konce minulého školního
roku se nám podařilo vydat tři čísla a letos
v září jsme s obměněnou redakcí pokračovali. V tomto školním roce přibyla oblíbená
rubrika Slavné výroky pana ředitele a s novou žákyní Viktorií Divišovou se zrodil náš
komiks Parta z Oucehle. V každém čísle se
snažíme udržet kvalitu, nebo ji dokonce postupně zvyšovat. Na postu šéfredaktora se
nám už vystřídala Martina Stallerová, Václav Chalačev a v současné době třímá kormidlo Tereza Soukupová z Nevcehle. Za svoji

práci jsme byli teď odměněni. 12. dubna
zvítězila Školní bublina v krajském kole soutěže školních časopisů v kategorii
1. stupeň. Postupujeme do celostátního kola a těšíme se na nové zkušenosti a zážitky.
Náš časopis si můžete prohlédnout na stránkách www.skolaurbanov.cz
Marta Veselá Jirousová
školní asistentka ZŠ Urbanov

Nová kulturní památka
je v Mysliboři
Klasicistní vesnické zemědělské stavení
v Mysliboři, židovské kondominium ve Velkém Meziříčí a objekt s pozůstatky parkánové
bašty v Pelhřimově byly v prvním čtvrtletí letošního roku prohlášeny za kulturní památky.
TL o tom informovala mluvčí telčského NPÚ
Ilona Ampapová. Tu v Mysliboři pak popisuje ředitel zdejšího NPÚ Pavel Macků takto: Jedná se o tradiční venkovskou usedlost
situovanou na jižní straně návsi. Autenticky

Foto: Archiv školy

Které památky
v regionu se opraví
Jak píšeme na jiném místě, rada města 3. dubna rozhodla o rozdělení finančních podpor
na obnovu kulturních památek ve správním
obvodu Telče z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tajemník městského úřadu Pavel Soukop pro TL uvedl ty památky, které zmíněnou podporu získají: Dvě zastavení křížové
cesty (poklony) ke kapli sv. Karla u Vanova (110 a 91 tis. Kč), fara v Urbanově, oprava krovu (100 tis. Kč.), sokolovna v Telči,
oprava fasády (97 tis. Kč), nemovitost čp.
5 v Nové Říši na výměnu čtyř oken (75 tis.
Kč), kaplička – poklona P. Marie v Nové Říši
(96 tis. Kč), fara ve Staré Říši, obnova průčelí (140 tis. Kč) a kaple P. Marie Humberské
u Krasonic (140 tis. Kč).
V současné době se jedná o jediný „ministerský“ dotační program, který je svěřen obcím s rozšířenou působností.
/z/
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Mikroregionální střípky
Sedlatice

5. 5. Hasičská okrsková soutěž
Od 13.00 hodin

Nová Říše

12. 5. Přednáška s hudebními vstupy
ALOIS MUSIL
Od 17.00 hodin v Koncertním sále
premonstrátského kláštera
Pořádá: NOKUS

Dyjice

17. 5. Fanfán Tulipán – koncert
Od 20.00 hodin v kulturním domě
Pořádá: BEZOBAV

Hodice

25. 5. Dětský den
na návsi

Urbanov

24. 5. Den Země
od 9.00 hodin v areálu ZŠ

Foto: Archiv NPÚ

dochované obytně - hospodářské stavení poznamenané naprostým minimem pozdějších
modernizačních zásahů je mimořádně cennou ukázkou lidového stavitelství regionálního typu zděného venkovského stavení. Dům
vyzděný převážně z kamenného a smíšeného
zdiva s klasicistně upraveným štítovým průčelím ukrývá mimo jiné černou kuchyni, dvoje kachlová kamna či pec. Cenné jsou kromě
dispozičního uspořádání i konstrukce a prvky
(zejména klenby, niky, kondenzační kanálky,
podlahy atd.) či původní výplně otvorů. Stavení doplňují ohradní zdi s bránou a brankou
vymezující uzavřený dvůr se zachovalou terénní úpravou. K domu přináleží také tradiční předzahrádka a záhumenicová zahrada.
Stavení, v němž prakticky od poloviny 19. století nedošlo k žádné výraznější nevhodné rekonstrukci, přestavbě nebo změně, lze označit za opravdový unikát dokumentující lidové
stavitelství své doby v našem regionu.
Podle TZ
TL 5/2019

ROSTE. Bytový dům firmy STARKON v Dačické ulici.

TELČSKÉ ZPĚVAČKY. V krajském kole soutěže Zpěváček 2019, které se konalo
na konci března v Jihlavě, skončila v kategorii 10 až 15 let na druhém místě Viktorie
Opatrná z jihlavského Dřeváčku a na třetím místě Magdalena Jarolímková z telčského Kvítku (na snímku Ilony Jeníčkové).
Obě si tak vybojovaly postup do Českého
zemského kola, které se bude konat v Karlových Varech. „Telčské zpěvačky“ jsme mohli
v nadpise uvést oprávněně, protože i Viktorie
Opatrná má kořeny v Telči.

TOHLE NEBYL VYHLÍDKOVÝ LET. Požár 7 ha lesa u Řídelova 16. a 17. dubna si vyžádal vedle zásahu několika jednotek hasičů i pomoc AN 2. Na Studnickém kopci plnili členové
telčského HZS nádrže letadla vodou. Takto ho bylo vidět z Květinové ulice.

HRDLIČKA DIVOKÁ. PTÁK ROKU
2019. V zámeckém parku ji při Vítání ptačího zpěvu ale neuvidíme, žije v lesích, uvedla
pro TL Hana Brinkeová, organizátorka Vítání
ptačího zpěvu v neděli 5. května. Více str. 13.
Foto: Ondřej Prosický

Den matek
v Klubu důchodců

JARNÍ ÚKLID. Nelehký úkol především pro pracovníky Služeb Telč.
TL 5/2019

Foto: 3x Pavel Boček

Letošní Den matek si senioři
připomenou v neděli 5. května
v klubovně v přízemí polikliniky
v Masarykově ulici.
str. 17
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Farmářský trh v Telči 25. května
od 9 do 15 hodin na 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 ●
Kontakt na pořadatele: 722 499 299 ● farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko ● Město Telč

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd.
Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec.
Výuka a výcvik na osobní automobil,
učebna na Myslibořské ulici v Telči.
Více info na www.autoskolaekol.wz.cz
a tel. 607 185 517.
• REIKI – Roman Pavlíček, tradiční účinná léčba (poradenství osobního rozvoje
vědomí, psychosomatika, práce s energiemi – individuální a intuitivní přístup
ke každému klientovi). Ořechov 32, tel.
608251938, email: romanpavlice@seznam.cz, facebook: roman pavlíček-REIKI…

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
str. 20
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Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
130 roků

28. května 1889 se v Kostelní Myslové narodil František Mořic Nágl (+?, 1944, Osvětim). Žák telčské reálky vystudoval v letech
1909 až 1912 pražskou Umělecko – průmyslovou školu. Až do roku 1942 žil a tvořil převážně v Telči. 22. května toho roku byl s rodinou deportován do koncentračního tábora
v Terezíně, v roce 1944 do Osvětimi, kde zahynul. Oběť holocaustu patří k nejvýznamnějším malířům, kteří v regionu v první polovině 20. století působili.

110 roků

KDYBY PIVNICE VE SVATOANENSKÉ ULICI VZPOMÍNALA. Připomněla by,
že do 30. let minulého století stál na jejím místě přízemní domek (horní snímek). Po stavbě nového objektu na jeho místě zde byla garáž, občas dílna. Její výklady „lákaly“...
V padesátých letech k ukázce zabaveného zboží (pár kg cukru ap.) u vesnických boháčů
– kulaků, nebo třeba k vystavení havarovaného motocyklu po smrtelné nehodě jeho řidiče v roce 1952. A pak řadu let k prvomájové agitaci...

Pozvánka na přednášku

2. května 1909 se v Roudnici nad Labem narodil Václav Poppe (+ říjen 1981, Telč). Znalec umění, sběratel a bibliofil přišel do Telče
v roce 1933 díky svému povolání drogisty.
Od té doby až do své smrti obohacoval kulturní život města jako skvělý fotograf, ochotník, kurátor výstav, zpěvák Smetany, organizátor zájezdů za uměleckými památkami
a také díky svému přátelství s kulturními
osobnostmi své doby.
16. května 1909 se v Uherském Brodě narodil František Kožík (+5. 4.1997, Praha). Český básník a spisovatel si díky rodinnému původu vytvořil mimořádně vřelý vztah k Telči.
V mládí zde trávil celé prázdniny, později se
sem pravidelně vracel. Telč propagoval fejetony a pásmy v rozhlase, kde pracoval. Věnoval
ji nejen dvě větší práce, povídku Jezerní růže
a román Město šťastných lásek, který jako romantická komedie byl úspěšně uváděn několik sezón místními ochotníky. Pozoruhodným
počinem je také jeho text v průvodci Až přijedete do Telče (společně s V. Poppem).

60 roků

Sklářství na Vysočině
Telčští památkáři pořádají ve středu 22. května v 18 hodin ve svém sídle v Lannerově domě přednášku Sklářství na Vysočině. Aleš Knápek z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod seznámí posluchače nejen s průřezem produkce místních skláren, ale také se
světem sklářů od období renesance až po současnost. Sklářství na Vysočině má tradici
dlouhou pět století. Za tuto dobu prošlo mnoha proměnami a ovlivňovalo jak kulturně,
tak dopadem na krajinu téměř všechny regiony Českomoravské vrchoviny. Podle TZ

12. května 1959 zemřel v Telči Karel Paclík
ml. (*12. 1. 1894, Ledeč n. Sázavou). Absolvent telčské reálky po vystudování farmacie
v Praze působil v Telči v lékárně svého otce,
kterou v roce 1936 převzal. Aktivní člen Sokola a Klubu českých turistů. V letech 1938
až 1941 byl starostou města. Mimořádně přispěl k tomu, že město dokázalo v roce 1939
zdárně přijmout celou administrativu nově
zde vzniklého okresu.
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník
osobností Telčska. Muzejní spolek a Telčské
listy, 1996

Poznamenejte si

Změny přednášek NPÚ

PI
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Dříve avizovaná přednáška Jaroslava Čechury Václav IV. se 15. května z technických
důvodů neuskuteční. O přednášku známého
historika ale zájemci nepřijdou. Uskuteční se
v náhradním termínu 19. června. Přednáška
Romana Lavičky Dvojlodní gotické kostely se uskuteční v řádném termínu 6. června.
str. 21

Květen v Univerzitním centru
-- Workshop Fakulty informatiky MU (3. –
10. května)
-- XII. STUDENTSKÁ KONFERENCE
FAV, pořádá Ústav filmu a audiovizuální
kultury MU (10. – 11. května)
-- Školení okrskových volebních komisí pro volby do EP Kraje Vysočina
(13. května)
-- Setkání pracovníků hospicové péče, pořádá Sdílení (15. května)
-- Hudební kurz pro seniory, pořádá studijní odbor MU (16. – 21. května)
-- MUNI 100 – Slavnostní otevření MUNISHOPU v Univerzitním centru (18.
května)
-- Astronomický kurz Vesmír bez hranic
pro české a rakouské seniory (22. – 26.
května)
-- U3V – Slavnostní ukončení akademického roku 2018/19 (24. května)
-- Koncerty v rámci ZUŠ OPEN (31. května, nádvoří UCT)
-- Setkání fotochemických skupin, pořá-

dá Ústav chemie MU a Centrum pro
výzkum toxických látek v prostředí
(31. května – 2. června)
-- Letní škola pro pedagogy, pořádá Kraj
Vysočina (3. – 5. června)
-- PRO VEŘEJNOST: Filmový klub Univerzitního centra v Historickém sále nebo knihovně UCT, termíny a aktuální
program na www.uctelc.cz, informace
David Dittrich, tel. 739 921 115
-- DALŠÍ 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

Vydra a Švejna.
Stále nás reprezentují
Květnové číslo měsíčníku PRAKTICKÁ
ELEKTRONIKA – Amatérské RADIO
(PE - AR) přináší obsáhlý životopis průkopníka radioamatérství v Československu, telčského rodáka Ladislava Vydry OK2 AG (*1904
Telč, +1976 Springfield/USA). Autor, před-

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

Koncert symfonického orchestru MU

Letní jazykové kurzy
angličtiny v UC

Asi největší akcí letošních „stoletých“
oslav Masarykovy univerzity v Telči bude společný koncert Symfonického orchestru a Smíšeného pěveckého sboru MUNI. Koncert proběhne „pod širým
nebem“ v sobotu 18. května od 19:30
hod. na náměstí. Ve spolupráci s Městem Telč ho pořádá Univerzitní centrum
MU v Telči. A bude to opravdu velkolepé! Do Telče své umění přijede předvést na sto dvacet hudebníků a zpěváků,
nejen studentů Masarykovy univerzity,
ale i profesionálů. Diváci se mohou těšit na neobvyklý repertoár známých filmových melodií z Titanicu, Hvězdných
válek či Avataru. Působivá ale jistě bude
i autorská skladba dirigenta univerzitního symfonického orchestru Martina Mazánka The Relay „Balto“, která bude mít
v Telči svoji světovou premiéru. Vstupné
bude dobrovolné a výtěžek bude věnován
na další rozvoj studentského symfonického orchestru.
Jaroslav Makovec

Již po čtrnácté pořádá Jazyková škola FFMU
letní kurzy angličtiny v Univerzitním centru
Telč. Letos se budou konat od 28. července
do 2. srpna, v době konání hudebního festivalu Prázdniny v Telči. Zaměří se na zlepšení
komunikačních dovedností, rozšíření slovní
zásoby a zdokonalení vašich schopností rychle a správně reagovat. Výuka probíhá od 9:00
do 13:45, v kurzech učí profesionální a kvalifikovaní lektoři s mnoha lety praxe. Více
informací najdete na www.jazykovka.phil.
muni.cz nebo u Jarmily Svobodové na tel.
čísle 606 036 043
Podle TZ

Ladislav Vydra (vlevo) na maturitní fotografii, Miloslav Švejna na snímku ze 70. let.
ní český radioamatér a historik radioamatérství Laco Polák doplnil text řadou pozoruhodných snímků. V příspěvku se zaměřil hlavně
na Vydrovy radioamatérské aktivity, ale také
připomněl jeho široký zájem o elektroniku,
když již ve 30. letech publikoval z amerického exilu v časopise Radioamatér stať Co bude s televizí. Od stejného autora pak v červnovém čísle PE - AR vyjde životopis dalšího
telčského rodáka a československého radioamatéra Miloslava Švejny, OK2AL/OK3AL
(*1911, Telč, +1976 Košice).

Spolek Na Větvi zve na přednášku
české filozofky

Anny Hogenové
Hranice v nás

Univerzitní centrum Telč
22. května od 16 hodin
Doporučujeme si rezervovat místo
na email nebo sms - lucie.vacha@gmail.com,
728 102 291

Podle údajů redakce měsíčníku PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA – Amatérské RADIO
jej v Telči distribuují prodejny Trafika v Masarykově ulici a Tabák v ulici Na Hrázi.
O telčských radioamatérech, průkopnících tohoto oboru v Československu, Ladislavu
Vydrovi, Zdeňku Neumannovi, Miloslavu Švejnovi a Jarmile Heřmanové více v TL
2/2014 a 8/2014.
/z/
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PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA – Amatérské RADIO o telčských osobnostech

QSL lístek Ladislava Vydry z roku 1965

QSL lístek Miloslava Švejny z roku 1930
TL 5/2019

Uvidíme, uslyšíme

DARK BLADE bude létat nad námi
Velitel vzdušných sil Armády ČR generál major Petr Hromek informoval starostu města, že od 9. května do 3. června bude základna vrtulníkového letectva Sedlec
Vícenice u Náměště nad Oslavou ústředním místem mezinárodního vojenského
cvičení DARK BLADE 2019 (Tmavá čepel). Podle generála Hromka je nejintenzivnější letecká činnost plánována v pracovní
dny od 20. do 31. května od 9 do 23 hodin.
Ve dnech pracovního klidu může docházet
k nezbytným přeletům letecké techniky me-

zi výcvikovými prostory AČR, které budou
do cvičení zapojeny. Území správního obvodu Telče se tak budou týkat přelety v koridoru do Boletic a Bechyně. Cvičení vrtulníkových jednotek členských států EU se
koná pod záštitou Evropské obranné agentury. V průběhu cvičení může dojít v některých místech ke zvýšení hlukové zátěže,
informuje řídící štáb cvičení a s omluvou
prosí o pochopení.
Více o cvičení na lznamest.army.cz
Podle TZ

UVIDÍME JE NAD TELČÍ? Posádky vrtulníků Mi 17 (v popředí) a Mi 24 budou na cvičení
DARK BLADE reprezentovat Armádu ČR.

Počasí v březnu
Po celý měsíc převažovala proměnlivá, ale
většinou velká oblačnost s častými srážkami, ve formě deště nebo přeháněk. Občas
se vyskytly ještě i sněhové, nejvíce mezi
10. a 15. březnem. Padal buď sníh s deštěm, nebo tající sníh. 12. března ráno ležely na zemi 4 cm sněhu, ten však během
dne roztál. Také teplotně bylo počasí střídavé. Denní maxima byla vždy několik dnů
jen do 10°C, potom několik dnů 10 až 15°C
a několikrát i 15 až 20°C. Minimální teploty asi v jedné třetině dnů klesly pod nulu
TL 5/2019

do -3°C, jinak byly v rozmezí 0 až +5°C.
Přízemní minima klesala většinou pod nulu, nejníže do -6°C. Během měsíce se často vyskytoval nárazový vítr, který dosáhl
maximální rychlosti kolem 87 km/h, avšak
škody způsobil v našem regionu jen ojediněle. Ve druhé polovině měsíce bylo i několik pěkných slunečných dnů, což se ihned
projevilo i na teplotách.
Přišlo jaro! Pouze 2 dny byly úplně bez
sluníčka. 25. 3. se konečně objevil čáp také na bývalém Interiéru.
jf

Telč 1945 v ruském
archivu
Archivní časopis, odborná revue pro historiky a pracovníky archivů uveřejnila ve svém
prvním čísle 64. ročníku v roce 2014 zajímavou stať Tomáše Jakla, Bohemika
ruského státního vojenského archivu
(RGVA) v Moskvě. Autor, pracovník Vojenského historického ústavu, v ní v pěti
kapitolách informuje o pramenech k československým dějinám uložených ve fondech
ruského archivu od let 1918 až po roky 1944

a 1945. Studii doplnil několika snímky rovněž z fondu RGVA. Jedním z nich je i fotografie pohřbu rudoarmějců v květnu 1945
do dočasného hrobu na rozcestí u sokolovny
v Telči. Autorem fotografie je válečný zpravodaj Rudé armády, jeden z osvoboditelů

Telče a také její čestný občan, Aran Samsonovič Zamskij (na snímku). Nepřímo jsme
se tak dozvěděli, že jeho válečné snímky,
včetně těch telčských z konce války, jsou
uloženy ve významném Ruském státním
vojenském archivu. Na otázku, proč Tomáš
Jakl zařadil telčský snímek k jeho studii, TL
odpověděl: „Byly to jediné fotografie, navíc
s českou tematikou, které jsem při své tehdejší návštěvě v RGVA našel.“
Za upozornění na Archivní časopis s telčskou stopou děkujeme Miloslavu Tůmovi ze
SOKA Jihlava.
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Sucho, sucho

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 3. do 18. 4. 2019.

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

5,3°C
1018,4 hPa
51 mm
20,1°C, 17. 3.
v 15:09
-3,1°C, 21. 3.
v 6:29
65,6 km/h, 10. 3.

Počasí v Telči

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

Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě? ● Přilétla k vám
letos čarodějnice? ● Připravujete nějakou společenskou, nebo sportovní akci? ● Přijede k vám
Karel Gott nebo „jen“ známý rodák? ● Děti z vaší obce vyhrály..., nebo jsou „jen“ šikovné?

Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku máme vždy 15. v měsíci
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Nové knihy městské
knihovny

Nová kniha Aleše Palána

Beletrie

Spisovatel, někdejší redaktor Jihlavských
listů Aleš Palán vydal na počátku roku
další knihu. Miss exitus zavádí čtenáře
do prostředí domácího hospice, který poskytuje péči umírajícím klientům. Jeho
pracovnice zažije během jediného dne několik velkých životních zvratů... Protože
sám autor nevyvrací, že se jedná o detektivku, spíš kriminální příběh, není na místě
prozrazovat další děj. Co ale určitě zaujme
telčskou čtenářskou obec, jsou slova autora při představení knihy v Jihlavských listech: Město, kde se příběh odehrává, není

jmenováno, ale má mnoho atributů Telče
včetně názvů ulic a názvů náměstí. Není to
však příběh z telčského hospice, je to smyšlený příběh ze smyšleného hospice. Ale
Jihlaváci i Telčáci spoustu reálií poznají...
A na otázku Proč zrovna Telč? odpovídá
Aleš Palán pro nás lichotivě: Vždy, když píši beletrii, tak každou lokalitu, kterou třeba
jen zmíním a blíže nepopisuju, musím znát.
Potřeboval jsem malé krásné město a ta
volba byla úplně jasná.
Kniha bude v nabídce jak Městské knihovny, tak také Knihovny UC.
/z/

Marta Kučíková:
Sama doma
i s Terezou Kostkovou

Výročí zajímavého tisku

Banner: Dům na prahu noci; Veletzos: Holčička, kterou tam nechali; Roberts: Když
přijde soumrak; Aveyard: Křišťálový meč;
Durrant: Lži se mnou; Keleová-Vasilková:
Máma; Dán: Na podpatcích; Falconer: Nezničitelná; Bussi: Nikdy nezapomenu; Kallentoft: Vůně ďábla; Patterson: Volavka;
Moore: Úsvit naděje; Bryndza: Smrtící tajnosti; Hrašková: Rande s tchyní; Viewegh:
Povídky o nelásce; Poncarová: Podbrdské
ženy; Macháčová: Poslední polibek

Naučná

Honzák: Čas psychopatů; Voborníková:
Papír s duší vintage; Gregor: Pěšky okolo
Československa; Fromm: Umění být; Mára: Ve stopách vikingů

Dětská

Ščerba: Časodějové. Koruna času; Green:
Ranč Stříbný poník. Bublina; Simon: Darebák David a zvířata; Smolíková: Knihožrouti; Braun: Húúúhúúú; Barbie ve hvězdách
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Schovanec: O kolečko míň: můj život s autismem; Adamová: Velké dějiny zemí Koruny
české: Právo; Tedeschilová: Herbář; Čechtický: Předčasná úmrtí zapsaná do dějin; Budíková: Průvodce základními statistickými
metodami; Špaňhelová: Prázdná kolébka:
Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm; Vegrichtová: Gangy vězeňské, pouliční a motorkářské; Rovelli: 7 krátkých přednášek z fyziky; Hájek: Holašovice
v kontextu jihočeské venkovské architektury;
Dufková: Osobní hygiena na šlechtických
sídlech; Růčková: Finanční analýza: metody,
ukazatele, využití v praxi; Haškovcová: Lékařská etika; Baštecká: Týmová supervize;
Gregor: Pěšky okolo Československa aneb
sen, který trval 89 dní
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Hubatová-Vacková (ed.): Husákovo 3+1:
bytová kultura 70. let; Pešlová: Rodina hraběte Leopolda II. Berchtolda na cestách;
Vlnas a kol.: Tváří v tvář: barokní portrét
v zemích Koruny české; Petrasová: Dějiny umění v českých zemích 800–2000;
Štěpánek: Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů; Liščák:
Mezi tolerancí a intolerancí: první dvě století novověkých katolických misií v Číně;
Jan Antonín Venuto a jeho dílo
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Miss exitus. Fikce z Telče

Úspěšná blogerka a spisovatelka, telčská
rodačka Marta Kučíková Němcová, by
v současné době mohla oprávněně užívat
titul „ambasadorka Telče“. A to nejen v Itálii, kde 15 roků žije. V uplynulém měsíci
jsme ji mohli vidět (a slyšet) v pořadu České televize Sama doma a v pořadu ČRo 2
Blízká setkání s Terezou Kostkovou. Že
v obou pořadech zmínila svůj telčský původ a lásku k Telči, je u Marty Kučíkové samozřejmostí. A to, že se také objevila v nočních Událostech a komentářích ČT
19. března, se dá označit u „ambasadorky“
města za samozřejmé.

Vzpomínky v telečských Lipkách
Přesně před šedesáti lety, v květnu 1959,
spatřil světlo světa útlý tisk se dvěma básněmi tehdejšího ředitele zemědělských škol
v Telči Jaroslava M. Dudka Vzpomínky
v telečských Lipkách. Ve své době ojedinělý počin doprovází dřevoryty Stanislava
Potěšila. A jak jinak než v té době. Vydání
muselo mít patřičné odůvodnění – splněný závazek žáků školy na úpravu cestiček
v Lipkách i správný úvod. Citát Zdeňka Nejedlého. Dnes hledaný tisk bibliofily...
/z/

Celoživotní vzdělávání
bez hranic. V Telči
Masarykova univerzita (MU) byla úspěšná
se svým projektem Celoživotního vzdělávání bez hranic. Z Fondu malých projektů
(Program Interreg V - A, Rakousko - Česká
republika) získala podporu pro astronomický kurz Vesmír bez hranic, který pilotně
proběhne v telčském Univerzitním centru 22. až 26. května. Mezinárodní interaktivní kurz určený převážně pro seniory
bude přednášen dvojjazyčně ve spolupráci s Dunajskou univerzitou Krems (DUK)
a bude do budoucna sloužit jako model pro
realizaci dalších podobných kurzů.
„Je to pro nás skvělý počin,“ uvedl pro TL
ředitel UCT Jaroslav Makovec a dodal,
„spolupráce s Dunajskou univerzitou, která se zaměřuje na oblast vzdělávání dospělých, je pro nás skvělou příležitostí pro rozvinutí dalších aktivit.“
Podle TZ
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Sport

Turnaj o pohár Města Telče

Šest měsíců hokeje

Hokej

O pohár Města Telče
I. liga
základní část:
1. Třeštice A (33), 2. Borovná (29), 3. Junioři SK (24), 4. Brtnice (22), 5. Dream (21),
6. Želejuve (6)
finále: 1. Junioři SK, 2. Brtnice, 3. Třeštice A
II. liga
základní část:
1. Třešť (34), 2. Dlouhá Brtnice (32), 3. Stará Říše (28), 4. Třebětice (28), 5. Hříšice
(20), 6. Červený Hrádek (11), 7. Dačice (9),
8. Krahulčí (6)
finále: 1. Dlouhá Brtnice, 2. Třešť, 3. Třebětice
III. liga
základní část:
1. Urbanov (41), 2. Hron Dačice (36), 3.
Třeštice B (36), 4. Uvidíme (29), 5. Bícy
(24), 6. Mufroni (21), 7. Vitamíni (17), 8.
Jindřichovice (7), 9. Chlumec (5)
finále: 1. Urbanov, 2. Třeštice B, 3. Hron
Dačice

Jedna z největších a nejstarších amatérských
hokejových akcí v Česku, Turnaj o pohár
Města Telče, má za sebou další úspěšný ročník. Ten letošní začal pro 23(!) mužstev rozdělených do tří „lig“ již 22. září loňského
roku a skončil s příchodem jara v tom novém, 23. března 2019. Díky krytému zimnímu stadionu se 211 zápasů odehrálo přesně
podle rozpisu soutěže, bez jakékoliv výluky.
Náročná organizace soutěže ležela na bedrech čtyř mužů. Luděk Lupač mezi nimi
zastupoval rozhodčí, Jaromír Pytlík HTC,
František Čermák SK Telč. Tím čtvrtým
byl Lukáš Lupač, hlavní organizátor a „šéf“
všech výše uvedených. Byla to jeho premiéra v této funkci, kterou podle mnoha ohla-

sů zvládl skvěle. Pro TL pak skromně uvedl svůj pohled: S průběhem turnaje jsem až
na pár výjimek spokojený. Byl to můj první
ročník, a tak mi nějaký čas trvalo, než jsem
se v této roli zorientoval. Z hlediska organizace to byla obrovská zkušenost a již teď
vím, kde jsou v turnaji mezery a co je potřeba vylepšit, aby se příští hokejová sezóna posunula na lepší úroveň. Teď ale musím
poděkovat všem, co se na organizaci turnaje
podíleli. Zvláštní zmínku si zaslouží rozhodčí, kteří museli zvládat různé emoce hráčů
místo poklidného večera doma. Poděkování si ale zaslouží i všichni hráči, kteří v turnaji nastoupili, fanoušci a sponzoři... Určitě
jsem na někoho zapomněl...
/z/

Fotbal

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

Bedřichov
Herálec
Dobronín
Leština
Štoky
Kamenice nad Lipou
Třešť
Světlá nad Sázavou
Telč
HUMPOLEC B
Havlíčkův Brod B
MÍROVKA
Kostelec
Pacov

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

51:27
47:27
65:34
44:30
54:39
42:25
34:37
43:41
34:52
33:50
32:47
31:49
33:47
22:60

42
39
36
36
35
34
29
27
23
22
18
16
14
6

Stolní tenis

Krajský přebor I. třídy
Konečná tabulka sezóny 2018-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chotěboř B
Kamenice n. L.
Lhotky
Bystřice n. P.
Telč
Žďár n. S. B
Jihlava B
Nížkov
Nové Město n. M.
Humpolec
Náměšť n. O.
Moravské Budějovice
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

203:141
203:158
189:151
183:165
192:168
165:149
184:157
160:184
160:193
157:192
147:193
119:211

70
66
62
59
57
57
56
53
44
44
42
28

RADOST. Tým juniorů SK Telč zvítězil ve finále I. ligy amatérské soutěže O pohár
města Telče
Foto: Archiv SK Telč

Kroketová sezóna
začíná

Krasobruslaři závodili
v Černošicích

Jak jste si asi na podzim loňského roku
všimli, podařilo se telčským krokeťákům
vybudovat ve sportovním areálu v Batelovské ulici první dva profesionální kroketové kurty (navíc jsou jedinými i v rámci celé
ČR). Díky nim může Croquet Club Dynamo Telč od letošního roku spustit naplno
turnajovou sezónu. A hned první turnaj bude mezinárodní. O víkendu 11. a 12. května změří borci telčského klubu síly s klubem z rakouského Wolkersdorfu. Diváci
a fanoušci jsou srdečně zváni, hrajeme cca
od půl desáté do šesti v sobotu i neděli.
Hana Hajnová

V sobotu 30. března se závodníci Krasobruslařského klubu Telč zúčastnili závodů
v Černošicích u Prahy. Kristýna Štanclová
a Markéta Kodysová se zúčastnily závodů
ČKS -C a obsadily 4. a 9. místo. David Kodys získal v kategorii K A1 druhé místo. Závodní atmosféru si zároveň vyzkoušely Barbora Ondráčková, Julie Němečková a Anna
Chalupová. Ani ony se v konkurenci dalších krasobruslařských klubů neztratily. Při
závodech v relativně vzdálených Černošicích nás potěšila podpora telčských fanoušků krasobruslení, za kterou takto děkujeme.
Petr Procházka
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Florbal
Výsledky posledních turnajů mládežnických kategorií před závěrem
sezóny:
Turnaj v Telči - 6. dubna
Telč - Hippos Žďár n.S. „C“ - 3 : 2 ● Telč - Skuteč - 7 : 2
Turnaj O pohár Ligové komise VY a JČ starších žáků - 7. dubna v Telči
Telč - Pacov 2 : 3 ● Telč - Třebíč 7 : 4 ● Telč - Okříšky 3 : 2 ● Telč
- Přibyslav 5 : 0
V polovině května připravuje Florbal Telč na závěr sezóny „Dětský
den“ a nábor nových zájemců o tento sport.

Kickbox v divadle

N. Králová je sportovkyní Jihlavska
V anketě Sportovec Jihlavska 2018, kterou pravidelně vyhlašují
Jihlavské listy a Jihlavská unie sportu, zvítězila v kategorii Anketa
DDM Jihlava do 15 let mezi jednotlivci telčská kickboxerka Natálie Králová, závodící za klub Reborn Jihlava. Vyhlášení 19. ročníku
ankety se uskutečnilo 21. března v Divadelním sále DKO Jihlava.

Mažoretky Telč. Nejoblíbenější
sportovní kolektiv kraje
Každoroční vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kraje Vysočina 2018 přineslo letos úspěch Mažoretkám Telč. 2238 hlasujících je
zvolilo jako nejoblíbenější sportovní kolektiv kraje.
Ocenění všech děvčat a jejich obětavé vedoucí Renaty Křížkové.
I jim patřila slova hejtmana Jiřího Běhounka při předávání poháru:
Jako lékař jsem rád, že se veřejnost hýbe, má chuť se věnovat sportu. Pokud se koníček změní v přirozenou chuť vyhrávat a být v něčem
mimořádný, je to bonus, který stojí za to ocenit.

Pinec v orlovně uzavřel sezónu
TELČSKÉ FLORBALISTKY. Z utkání Florbalu Telč se Snipers Třebíč. Na rozehrávce je domácí Viktorie Lojková. S číslem
Foto: Vanessa Burešová
10 je Karolína Jahodová.

Florbalový turnaj
11. května pořádá Orel Telč turnaj starších žáků ve sportovní hale
Sokola. Od 9 hodin.

Slavata triatlon tour
Triatlonový závod 23. května pro děti ve věku od 4 do 18 let. Registrace od 15 hod. Zahájení závodů v 16 hod. u rybníka Roštejn.
Každoroční závod pro děti pořádaný sportovcem a filantropem Tomášem Slavatou. Vše je pro děti zdarma. Na místě také funguje půjčovna kol, aby mohlo přijít opravdu každé dítě bez ohledu na to, zdali má své vybavení či nikoliv. V rámci závodu se losují kola Author.
www.slavatatriatlontour.cz

Horská kola

O Štamberského krále 2019
Veřejný závod na horských kolech 8. května je vypsán pro všechny
kategorie, profi i hobíky. Zahájení začíná dětmi na odstrkovadlech
za pomoci rodičů v 9.50 hod. Trať závodu vede převážně po lesních
cestách v okolí Lhotky. Délka okruhu je 2,6 km, převýšení 95 m. Informace na www.eurofoam-sport.cz. Pořádá Eurofoam sport team,
Penzion pod Štamberkem a Obec Lhotka.

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
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Neformální turnaj ve stolním tenisu pro amatérské hráče Pinec v orlovně uzavřel v neděli 14. dubna svou čtvrtou sezónu. Celkem 5
turnajových nedělí během celé zimy navštívilo 31 hráčů převážně
z Telče a blízkého okolí. Nechyběli ale ani hráči z Dačic či Brtnice.
Nejmladšímu bylo 13 let a nejstaršímu téměř 70. Přestože každý turnaj měl svého vítěze, tím největším se stal Pavel Nováček z Dačic,
který vyhrál celkově nejvíc zápasů. Za ním s bezpečným odstupem
na druhém místě je domácí David Kovář a na třetím místě mladá
nadějná dívka Veronika Nováčková. Jak se komu dařilo na dalších
místech, se můžete podívat na www.oreltelc.cz/pinec.
dk

Vodácká vyjížďka. Proti proudu
11. května opět pojedeme ve 13 hodin vodáckou vyjížďku od hráze Uličáku volným tempem po rybníku proti proudu do parku, přeneseme lodě na Štěpničák a pak k ostrovu s programem pro děti
– hledání pokladů na ostrově. A zakončení v restauraci při kytaře,
napsal za pořadatele volné akce pan Josef Holec. Uvítá přihlášky na
hol.jos@seznam.cz

Závody v moderní a sportovní gymnastice
Mezioddílové závody ve všech věkových kategoriích s exhibičními ukázkami individuálních skladeb a rokenrolu pořádá oddíl gymnastiky Sokola Telč a DDM Telč. 8. května od 9 a 14 hodin

Fotbal v Telči v květnu
1. 5. Muži B – Hybrálec 16:00 ● 4. 5. Žáci st. a ml. – Světlá nad Sázavou 9 :00 a 10:45 ● 11. 5. Muži C – Střítež 16:30 ● 12. 5. Dorost
– Polná B 13:30 ● 12. 5. Muži A – Leština 16:30 ● 18. 5. Žáci st.
a ml. – Měřín 9 :00 a 10:45 ● 18. 5. Muži B – Brzkov 16:30 ● 25.
5. Dorost – Kamenice n.L. 13:30 ● 25. 5. Muži A: Kostelec 16:30 ●
26. 5. Muži C – Střížov 16: 30
Bez záruky
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Kulturní kalendář
Akce

2. - 4. 5. 8.00 – 17.00
Dny otevřených dveří na stanicích HZS
Kraje Vysočina
Více na str. 2
3. - 5. 5.		
Hotel Antoň
Dny českého teriéra
sobota 4. 5.
9.00 - oficiální zahájení
14.00 - 18.00 - soutěže, ukázky dovednosti
psů, rozbor standardu a střihu
neděle 5. 5.
8.30 - 9.00 - přejímka psů
9.30 - Klubová výstava se zadáváním KV ad.,
více www.ceskyterier.cz
Pořádá Klub chovatelů českého teriéra
5. 5.
Vítání ptačího zpěvu
Od 8 hod v zámeckém parku, sraz u záchranné stanice. Více na str. 13
11. 5.		
Veteránská revue, více na str. 12

náměstí

12. 5. 14.00
náměstí
Den matek - Vystoupí pěvecký sbor Santini
a Telčská dechovka
18. 5. 10.00 - 17.30
Folklor v máji, více na str. 13

náměstí

18. 5. 19.30
náměstí
Den otevřených dveří v Univerzitním centru Telč - 100 let Masarykovy univerzity Brno
Koncert filmové hudby pod širým nebem
Více na str. 19 a 22
18. 5.
Telčský festival minipivovarů
od 14.00 v areálu Pivovaru Trojan, vstup
z Květinové ulice
Nabídka více než 20 druhů piv, pivní soutěže, bohaté občerstvení, vystoupení kapely 3D
19. 5. 10.00
náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
Více na str. 13
Soutěž mažoretek pořádá spolek Telčské mažoretky, www.mazoretkytelc.cz
19. 5. 10.00
Zámecký park
Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře
20. – 21. května od 9 do 15 hod. výstava
Více str. 6
24. 5.
Noc kostelů
Více na str. 9 a příloha TL
str. 28

25. 5. 13.30
náměstí
Den Domu dětí a mládeže
Prezentace a představení zájmových kroužků, www.ddmtelc.cz

Koncerty

7. 5.
18.00
kostel sv. Jakuba
Absolventský koncert žáků ZUŠ Telč
10. 5. 18.00
Panský dvůr
Děti pomáhají dětem
5. ročník benefičního koncertu
Účinkují TELČísílka, TELČísla ZUŠ Telč
Poupátka a Rosa aurea ZUŠ Jindřichův Hradec. Více na str. 9
13. 5. 19.00
sál NPÚ
M. Svoboda (kytara) a R. Rubešová (zpěv)
s pořadem - La búsqueda – „hledání“
31. 5.		
náměstí ad.
ZUŠ Open, koncerty, výstavy …
www.zusopen.cz/zus-open/
Program na str. 11
2. 6.
13.30
náměstí
Telčská dechovka a Hulíňané
Setkání dechových hudeb a vystoupení mažoretek

Přednášky

3. 5.
17.00
Lannerův dům
Česká homeopatie … téma Alergie
Přednáška MUDr. Alexandra Fesika
22. 5. 18.00
Lannerův dům
Sklářství na Vysočině
Aleš Knápek, Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod. Více na str. 21
22. 5. 16.00
Univerzitní centrum
Anna Hogenová - Hranice v nás
Pořádá Spolek Na větvi, Doporučujeme si
rezervovat místo - lucie.vacha@gmail.com,
728 102 291
27. 5. 17.00
radnice
Banát a srbská Vojvodina
Přednáší Milina Matulová a Vlastimil Budař
Pořádá Muzeum Vysočiny Telč a Muzejní
spolek v Telči

Výstavy

1. – 26. 5.
vstupní síň radnice
Poznej světové dědictví UNESCO
Více na str. 11
27. 5. – 20. 6.
vstupní síň radnice
Telč pod balónem
Fotografie Lenky Horálkové
Vernisáž výstavy a křest knihy Karla Křížka „Vzpomínky zůstávají“ se koná v pondělí 27. 5. v 16 hod. Hudební doprovod pěvecký sbor Santini.

do 28. 6.
Městská galerie Hasičský dům
Obrazy Magdaleny Křenkové
do 31. 5.
Univerzitní kavárna
S tradicí v srdci - další osudy „malírny“
v Telči
Výstava je přístupná během provozní doby
cukrárny.
do 31. 5.
Knihovna Univerzitního centra
Na vlně retro
Výstava je doplněna obrazy malířky Ramony Haubold. Výstava je přístupná během provozní doby knihovny.
30. 5. 17.00 Módní přehlídka
Módní přehlídka k ukončení výstavy Na vlně retro.

Trhy

25. 5. 9.00 - 15.00
Farmářské trhy

náměstí

Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
18. 5. Kolem Telče
Květnová projížďka okolím Telče určená
pro všechny fanoušky čerstvého vzduchu,
dobré zábavy, skvělého jídla a pití. Trasy 31
a 48 km.
www.kolemtelce.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
7. 5.
14.00 – 18.00 Výroba keramiky
15. 5. 14.00 - 18.00 Kroket
květen		
Měsíc offline
V květnu v ZASTÁVce několik dnů bez mobilních telefonů ad. Dokážeme, že je možné
se bavit, aniž bychom byli neustále online.

Klub důchodců

v budově polikliniky
5. 5.
14.00 Den matek
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek
ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink
paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé
12. 5.

7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH v Jihlavské ul.
Výměnné trhy drobného zvířectva
TL 5/2019

Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
24. - 25. 5. - Na jednom břehu
Letní kino Širák & Busking in the town
Hudba, divadla, pouliční performance a tanec. Festival vyvrcholí koncertem kapely
J.A.R. Propojení s festivalem ART AND
FOOD FESTIVAL NA JEDNOM BŘEHU
- místo plné moderního umění, designu, výborného jídla a hudby.

CHEB

7. 5. - O hrochovi, který se bál očkování
Výpravná moderní pohádka v podání živých herců a loutek od duchovního otce
Macha a Šebestové - Miloše Macourka. Západočeské divadlo Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC

18. 5. - Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Tradiční zahájení letní turistické sezóny
spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem.

KUTNÁ HORA

25. 5. - Gastrofestival
Oslava dobrého jídla a nápojů na podporu
regionálních potravin v okolí chrámu sv.
Barbory.

LITOMYŠL

8. 5. - 19. 5. - Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment
v gastronomii, O kotlík starosty Litomyšle
– soutěž ve vaření kotlíkových gulášů

POLIČKA

24. - 25. 5. – Poličské rockoupání
Oblíbený rockový festival na poličském
koupališti (David Koller a Kollerband,
Mňága a Žďorp a další)

TELČ

18. 5. - Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů a jejich hostů. Po celý den řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel a s ukázkou
kácení máje. Den otevřených dveří Univerzitního centra Telč ke 100. výročí Masarykovy univerzity Brno s podvečerním
koncertem Symfonického orchestru MUNI.

TŘEBOŇ

7. - 12. 5. - ANIFILM
mezinárodní festival animovaných filmů
TL 5/2019

4. 5.
so
18.00
5. 5.
ne
7.30
		9.00
		10.30
11. 5. so
18.00
12. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
18. 5. so
18.00
19. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30
25. 5. so
18.00
26. 5. ne
7.30
		9.00
		10.30

Evangelické

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

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

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

Církev Slovo života

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

Poděkování z Prahy i z Telče

Jak se také vytváří
vizitka města
Aniž si to uvědomujeme, vizitku města, kladnou i zápornou, vytváří mnoho
různých faktorů. Od pořádku, služeb až
po jednání a vystupování mnoha jednotlivců. Počínaje těmi na radnici až po ty
často bezejmenné. O jedné kladné zkušenosti nás informovala vedoucí Klubu důchodců paní Ludmila Bartošková.
Na počátku dubna navštívila Telč a náš
klub skupina klientů Domova pro seniory Palata z Prahy. Jejich autobus prvně
zastavil na centrálním parkovišti ve Slavatovské ulici, kde po dlouhé cestě potřebovali využít tamní sociální zařízení. Všichni pak popisovali mimořádnou
vstřícnost a ochotu paní Boženy Hofbauerové, která tam měla službu. Pražští
hosté, většinou lidé se zrakovým postižením, ale i hostitelky z telčského klubu, společně napsali: Chtěli bychom paní Hofbauerové moc poděkovat. I tak se
vytváří kladný obraz města.
/z/

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Dominik Kadlec, Podolí
Vítek Sedláček, Podolí
Lukáš Wastl, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Vojtěch Prkna, Praha
a Stacy Nofziger, Praha

Opustili nás

Marie Zrubková, Staré Město
Vlasta Bartoňová, Podolí
Iva Lukšů, Štěpnice
Marie Součková, Štěpnice
Marie Páralová, Mysliboř

89 let
90 let
71 let
88 let
63 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).

Připravujeme
na červen
2. 6.
Telčská dechovka a Hulíňané, telčské mažoretky
7. 6.
Koncert Michala Davida, host Sagvan Tofi
9. 6.
Pohádkový park a Pohádková neděle na
zámku
15. 6.
Farmářské trhy
16. 6.
TELČísla pod širým nebem
21. 6.
Absolventský koncert ZUŠ Telč
22. 6.
Food cirkus Hit Rádia Vysočina
DARUJI. Kompletní ročníky
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TAKTO BUDE VYPADAT. Sídliště Jana Žižky po revitalizaci, která začala v březnu. Vizualizace Ing. arch. Jiří Ondráček, autor projektu
str. 30
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