
Dostavba ZŠ Hradecká startuje.
Bude stát 123 mil. Kč!

Připravujeme:
Volby 

do Poslanecké sněmovny
28. a 29. 5. 2010

Duben – informace o volbách
Květen – volební vyhláška pro 

město Telč
Červen – výsledky voleb

Foto: Ilona Jeníčková

Noví ředitelé
S počátkem roku nastoupili hned ve 

třech institucích ve městě noví ředitelé. 
V Domě dětí a mládeže vystřídal Jiřího 
Plachého Luboš Janovský, na GOB a SOŠ 
Jana Sedláčka Stanislav Máca a na Míst-
ním oddělení Policie ČR Miloše Nováka 
Stanislav Pykal. Zatímco ve školských or-
ganizacích došlo ke změnám proto, že J. 
Plachý a J. Sedláček odešli do důchodu, u 
policie dosavadní vedoucí telčského oddě-
lení, npor. Miloš Novák, postoupil na nové 
působiště na Krajském ředitelství policie v 
Jihlavě. Všechny nové vedoucí pracovníky 
v Telčských listech postupně představíme.

3
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cena: 6 Kè

Kluci v akci
8. března v 17,30 na ČT 1

Ondřej a Filip 
vaří  v Telči!

Co? Nechte se překvapit.

A učitelé, žáci a studenti si asi řeknou 
„konečně“! Konečně začíná realizační 
část projektu dostavby školského areálu 
v ulici Hradecká, na jejíž výsledek všich-
ni již řadu let čekají. Třídy prvního stup-
ně základní školy i třídy školy praktické 
získají novou přístavbu s kmenovými a 
odbornými třídami a jejich učitelé odpo-
vídající zázemí. To vše i s kompletním 

dvou malých tělocvičen pro výuku těles-
né výchovy, ale i další sportovní činnost 
škol i veřejnosti.

A nyní trochu statistiky. Projekt je 
připravován od počátku roku 2007. Ve 
spolupráci se školami a krajem Vyso-
čina byla zpracována studie a následně 
pak projektová dokumentace a stavební 
povolení. Na podzim 2008 byla podána 

vybavením. A budou moci uvolnit pro-
zatím využívané třídy na gymnáziu a ve 
staré přístavbě. Do nich se po skončení 
akce přesunou třídy střední odborné ško-
ly. Ta se tak po sloučení s gymnáziem 
po několika letech konečně dostane do 
společné budovy a stane se jeho součástí 
nejenom na papíře. A jako bonus získají 
všechny školy v areálu novou sportovní 
halu. Ta vyřeší nedostatečnou kapacitu 

žádost o finance z fondů EU. Na jaře
2009 projekt v celkové výši 123 mili-
onů korun získal dotaci 83 milionů. Po 
podpisu dotační smlouvy následovalo 
výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Z něj vyšlo vítězně „Sdružení pro ZŠ 
Hradecká Telč“ s vedoucí firmou Pod-
zimek a synové z Třeště. Dofinancování
svého podílu muselo město vyřešit při-
jetím úvěru. Když tedy započítám celou 

přípravnou fázi, máme za sebou 38 měsí-
ců příprav. Pokud se nic nepředvídaného 
nestane, stavba by měla být hotova do 
června příštího roku. Tedy za 16 měsíců. 
A od 1. září 2011 by měla nová část ško-
ly začít sloužit žákům školy.

Roman Fabeš, starosta města
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Z jednání rady města
81. schůze - 20. ledna
- RM schválila zvýšení nájemného o 
1,0% v městských bytech v ul. U Háje 
626, Špitální 611 a ve třech bytech soci-
álního charakteru v ul. Radkovské 214 s 
účinností od 1. července 2010.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky - Telč, náměstí Hrdinů – rekonstruk-
ce parku, složení komise po otevírání a 
hodnocení nabídek a dodavatele, kteří 
budou vyzváni k podání nabídky.
- RM vzala na vědomí zprávu o vyřizo-
vání stížností za rok 2009.
- RM schválila výroční zprávu za rok 
2009 podle zákona svobodném přístupu 
k informacím.
- RM vzala na vědomí zprávu o hospo-
daření Lesního družstva Borovná za rok 
2009.

82. schůze - 3. února
- RM vzala na vědomí informaci o po-
hledávkách města k 31. 1. 2010.
- RM města schválila výběr dodavatele 
akce „Telč, alej Lipky – ošetření stromů“ 
společnost Wisteria s.r.o., České Budějo-
vice.
- RM schválila uzavření mandátní smlou-
vy s krajem Vysočina, jejímž předmětem 
je zajištění Programu obnovy venkova 
Vysočiny.

814 řidičů v malém
okrese má trestný bod

Každý desátý řidič registrovaný ve 
správním obvodu Telče má již bodo-
vý záznam za přestupek na silnici. 
Telčským listům to potvrdil vedoucí 
odboru dopravy Městského úřadu Li-
bor Blabla. Na konci roku měl jeho 
odbor v evidenci 8650 řidičů. Bo-
dový záznam jich pak mělo 814. Na 
maximální hranici bodového „zisku“, 
12 bodů, se dostalo 15 řidičů. Ti se 
tak na čas museli s řidičským opráv-
něním rozloučit.

Odbor dopravy uložil za 102 pře-
stupky při provozu na pozemních ko-
munikacích, které řešil, na pokutách 
281 tis. Kč. Z toho téměř polovina, 
120 tis. Kč, byla za takové, kdy řidi-
čům pomáhal řídit alkohol.

Libor Blabla uvedl pro TL i další 
zajímavá čísla z odboru dopravy. V 
loňském roce zde zaregistrovali 167 
nových vozidel a téměř 400 jich tr-
vale vyřadili z evidence. Řidičský 
průkaz získalo 309 nových řidičů. O 
tom, že jeho získání není samozřej-
mostí, se přesvědčila téměř třetina z 
nich, kteří museli zkoušku podstoupit 
opakovaně.                                     /z/

Vyhráli
Veronika a Jiří

V minulém roce se v Telči narodilo 
59 dětí. Oblíbený statistický údaj, jaká 
jména dostaly, říká, že tentokrát u rodi-
čů vyhráli Veronika a Jiří. Děvčat s tímto 
jménem máme v Telči hned čtyři, Jirky 
pak tři.

Dvakrát vybrali rodiče pro své po-
tomky u děvčat Amálii, Elišku, Kristý-
nu, Lauru, Lucii, Vanessu a Zuzanu. U 
chlapců máme dva Jany, Martiny, Matě-
je, Petry a Tomáše.

Další jména mají v Telči, podle Evy 
Líbalové z odboru vnitřních věcí MěÚ, 
která zajímavou statistiku pro TL připra-
vila, v loňském roce jen jednoho nositele, 
resp. nositelku. U děvčat to jsou Adriana, 
Anna, Ester, Charlota, Jitka, Kateřina, 
Markéta, Michaela, Nikol, Samantha, 
Sofie a Šarlota. U chlapců pak Daniel,
Dominik, Erik, František, Jáchym, Ja-
kub, Jaroslav, Kryštof, Lukáš, Matyáš, 
Maxim, Raul, Šimon a Vojtěch.
Před 90 roky, v prvním poválečném roce, 
se v Telči narodilo ještě o 6 dětí méně 
než vloni, 53. Suverénně nejoblíbeněj-
ším jménem u děvčat byla Marie (10) a 
u chlapců František (5). I tehdejší doba 
měla „moderní“ jména. Mezi děvčaty to 
byly dvě Vlasty a mezi chlapci tři Jaro-
slavové.                                      /z/ZŠ Hradecká je Fakultní školou MU

Zápis do Mateřské 
školy Telč

 
Ředitelství mateřské školy 
oznamuje, že zápis se bude

konat
7. dubna 2010 

od 13.00 do 16.30 hod. 
v budově MŠ Komenského.

 
Zveme všechny zájemce 
o umístění dětí do MŠ 

ve školním roce
 2010/2011 

to je
od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

Zápis proběhne formou Dne ote-
vřených dveří, děti si mohou pro-
hlédnout prostředí školy a pohrát, 

proto jim vezměte bačkorky.

Blanka Hauzarová
ředitelka školy

Nevyměníš – nepojedeš!
Již jen 200 pracovních dnů zbývá držitelům řidičských průkazů vydaných 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 na jejich výměnu!
Co je k výměně potřeba: řidičský průkaz, kterému končí platnost, platný doklad 
totožnosti, 1 fotografii 3,5 x 4,5 cm
Kde se ŘP mění: na úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého poby-
tu držitele ŘP,  v Telči na odboru dopravy MěÚ, pracoviště Na Sádkách
Výměna ŘP je zdarma!

Více na www.vymentesiridicak.cz

V polovině minulého roku získala Zá-
kladní škola v Hradecké ulici statut Fa-
kultní školy Pedagogické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně. Co to pro školu 
znamená, vysvětlila TL ředitelka školy 
Miluše Remešová: „Stálý kontakt s Pe-
dagogickou fakultou univerzity, získávání 
nejnovějších poznatků o nových směrech 
ve výuce a školních pomůckách a přístup 
ke kvalitní odborné literatuře.“ Přede-
vším na Fakultních školách totiž probíhá 
pedagogická praxe budoucích učitelů, 
studentů Masarykovy univerzity. Ta má 
pochopitelně zájem na tom, aby ji studenti 
absolvovali v optimálních podmínkách.

Zásady vzájemné spolupráce, ale přede-
vším to, co musí základní škola splňovat 

než označení Fakultní škola získá, jsou 
přesně stanoveny ve statutu, který vydal 
děkan Pedagogické fakulty Josef Trna.

Základní škola Hradecká je mezi téměř 
dvěma desítkami škol z Brna a jeho oko-
lí první na Vysočině, která statut Fakultní 
škola získala. „Určitě nám k tomu pomoh-
ly i konzultace s ředitelem Univerzitního 
centra MU v Telči Josefem Plucarem,“ 
zdůraznila Miluše Remešová. Poté, co 
bude dokončena velká rekonstrukce ob-
jektu Univerzitního centra na náměstí, kte-
rou financuje Masarykova univerzita a tzv.
Norské fondy, by se rozsah spolupráce ZŠ 
Hradecká s Pedagogickou fakultou brněn-
ské univerzity mohl ještě zvětšit, věří jak 
Miluše Remešová, tak Josef Plucar.      /z/
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Telč je historickým městem 
kraje

Sdružení historických sídel Čech, Mora-
vy a Slezska každoročně vyhlašuje soutěž 
o historické město roku. Přihlásit se do ní 
mohou ta města, která mají městskou pa-
mátkovou rezervaci nebo zónu a zapojují 
se do Programu regenerace. Jinými slovy, 
vlastník památkově chráněného objektu 
má možnost ke svým penězům získat do-
taci z Ministerstva kultury a od města a 
investovat je do opravy svého domu. Ale 
za přísných podmínek památkové péče. 
V Telči se díky tomuto programu podaři-
lo za poslední léta opravit řadu budov na 

Ve pátek 19. února přivítal starosta města Roman Fabeš prvního občánka Telče v letošním 
roce Sáru Ekrtovou s rodiči.                                                     Foto: Ilona Jeníčková

náměstí i na Starém Městě. V soutěži se 
ale hodnotí nejenom péče o památky, ale 
i další investice ve městě, péče o životní 
prostředí nebo třeba také kulturní a spole-
čenský život. Zatímco v minulých letech 
se Telč do soutěže nezapojila, nyní jsme 
zkusili štěstí. A to hlavně kvůli úspěchu 
Dolnorakouské výstavy a dokončení vý-
znamných investičních akcí ve městě. A 
hned jsme uspěli a v rámci kraje Vysočina 
získali první místo. A tím i postup do ce-
lostátního kola. Tam se z krajských vítězů 
bude vybírat držitel titulu Historické měs-
to roku 2009. Hodnotící komise navštívila 
Telč v polovině února a snad jsme ji měli 
čím přesvědčit. Teď nezbývá, než čekat na 
sedmý duben, kdy bude na Pražském hra-
dě vyhlášen letošní vítěz.

Na Telč peníze nezbyly?
Na dotaci není právní nárok. A na tu ev-

ropskou už teprve ne. Pro její získání je 

podmínkou kvalitně zpracovaný projekt, 
který odpovídá vypsaným podmínkám 
a získá potřebný počet bodů v interním 
hodnocení správce dotačního titulu. Tak-
že se někdy stane, že dostanete oznáme-
ní, že projekt potřebný počet bodů nezís-
kal a není tudíž podpořen. Je to realita, se 
kterou se nedá nic dělat.

Město společně s Národním památko-
vým ústavem a ČVUT Praha podalo loni 
v říjnu v rámci Integrovaného operační-
ho programu Ministerstva kultury pro-
jekt pod názvem „Telč – živá učebnice 
kultury, historie a vzdělání“. Pod tímto 
honosným názvem je skrytá revitalizace 

a oživení nevyužívané části zámku, zá-
meckého parku, zahrady v objektu ČVUT 
a pak také Domu dětí a mládeže, Základ-
ní umělecké školy a vedlejší budovy pat-
řící městu. Celkovým záměrem projektu 
bylo zrekonstruovat všechny tyto histo-
rické prostory a vytvořit v nich kvalitní 
zázemí pro Dům dětí, zušku, knihovnu, 
spolky ve městě a vůbec pro veškeré 
kulturní a společenské aktivity. Projekt 
měl řešit chybějící klubovny, sály, nové 
prostory pro Informační centrum a také 
využití zámeckého parku. Během něko-
likaleté přípravy byl projekt opakovaně 
hodnocen jako jeden z nejlepších a byl 
zařazen do tzv. indikativního seznamu 
projektů. Ten vznikl po dohodě Minis-
terstva kultury a krajů a měl garantovat 
podporu vždy alespoň jednomu projektu 
z každého kraje. Za kraj Vysočina byla 
Telč jediným projektem.

Začátkem února byla podpora projektu 
zamítnuta. Nedostal potřebný počet bodů. 
A zdůvodnění? Nemáme potřebné schop-
nosti a zkušenosti (přestože jsme jedním z 
nejúspěšnějších měst v čerpání evropských 
peněz). Projekt by efektivně nevyužil ob-
novené objekty a nezkvalitnil by jejich do-
savadní využití (přestože např. uvažovaná 
část zámku je vlastně nevyužívaná a třeba 
učebny ZUŠ jsou v řadě věcí nevyhovu-
jící). Nejsme schopni garantovat využití 
obnovených objektů do budoucna (přes-
tože město, školy, spolky a jiní pořadatelé 
naplňují každoročně město desítkami akcí, 
kterým nyní chybí potřebné zázemí).

Obrázek si udělejte sami. Na dotaci není 
právní nárok. Je to realita, se kterou se 
nedá nic dělat. 

Město ovládl masopust
Patří masopustní veselí i na historické 

telčské náměstí? Anebo má být jen výsadou 
okolních vesnic? Na tuhle otázku již něko-
lik let odpovídá folklórní soubor Podjavoři-
čan jasně – masopust do Telče patří. A ten 
letošní se obzvláště vydařil. Předehrou bylo 
již sobotní maškarní veselí v klubu důchod-
ců. Parádní marš ve vojenských kostýmech, 
samozřejmě s muzikou, nebo vystoupení 
kohouta se slepicí rozesmálo více než pa-
desát návštěvníků klubu. 

To v neděli dorazilo na náměstí určitě víc 
než 500 lidí. Prvním lákadlem byla zabijač-
ka, kterou perfektně se svými pomocníky 
zvládli „řezníci“ z restaurace U Švejka. A k 
tomu punč a čerstvé pečivo z pekařství pana 
Marka. Není divu, že se po jejich výrobcích 
jen zaprášilo. A když osvědčené hudeb-
ní duo Kernstock – Tůma vyprovokovalo 
ke zpěvu i mnohé přihlížející, masopustní 
průvod už přišel do výborné nálady. Masky 
tanečníků z Podjavořičanu a jejich přátel z 
okolí roztančily zaplněné náměstí. Sršely 
nápady, vtipem, dobrou náladou, zkrátka 
tím, co od nich známe z jejich vystoupení. 
A to vše navíc dokumentovala Česká televi-
ze v rámci natáčení pořadu „Kluci v akci“. 
V pondělí 8. března tak v televizi uvidíte 
nejenom vaření podle místních starých re-
ceptů, ale také nefalšovaný masopust pod 
telčskými renesančními štíty.

Slovy známého filmového hrdiny bych
řekl: „Díky vám všem za takové uvolněné, 
poetické odpoledne.“

Roman Fabeš

Konzultační den 
rady města
středa 17. března
 15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem
 objednat v sekretariátu MěÚ

Radosti a starosti telčského starosty…
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Slovo hejtmana 

Zima a silnice, čekání na jaro
Tak tu máme březen a tedy jaro snad za humny. Letošní 

paní Zima svou roli neodbyla, i když Vánoce ještě tu idylic-
kou kulisu postrádaly. Další měsíce se už ovšem představila 
v celé své kráse – mrzlo, až praštělo, hromady sněhu lemova-
ly naše cesty. K radosti dětí a ustaranosti řidičů. Děti jásaly, 
zvykem šoférů bývá brblat nad silničáři, kteří „nevěděli, že 
přijde zima a zasype silnice…“

Ale myslím, že každým rokem se i údržba silnic zlepšuje. 
V letošním náporu mrazu a sněhu jsme častěji slyšeli i slova 
uznání. A pochopení, že silničáři nemohou být najednou všu-
de, ale že odvádějí poctivou práci, i když jim často dával živel 
zabrat. Myslím, že se ukázala lepší koordinace celokrajského 
řízení na našich silnicích. A taky se projevila užitečnost nové 
spolehlivé a výkonné techniky, kterou jsme hromadně poří-
dili na podzim pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. 
A za niž jsme byli mnohými kritizováni. Především pak díky 
profesionální a obětavé práci zaměstnanců správy silnic byly 
naše cesty solidně průjezdné i při náporech sněhových vánic. 
Neméně náročné bylo minulé období pro zaměstnance služeb 
ve městech – ti měli plné ruce práce s odklízením sněhu z 
ulic, rampouchů z okapů a se zprovozněním chodníků. Na 
okrajích měst a na vesnicích zase často občané bojovali se 
sněhem svýma rukama a lopatami. Všem patří poděkování za 
to, že i tu tuhou zimu jsme zvládli docela slušně.

                                         Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Březnový koncert KPH
Martinů versus Beethoven

Koncert Kruhu přátel hudby se uskuteční ve středu 17. března v 
19.30 hod. v sále Domu s pečovatelskou službou.

Na koncertě se představí Jan Páleníček, přední český sólista a 
komorní hráč, nositel velké rodinné hudební tradice. Účast na me-
zinárodních soutěžích přinesla Janu Páleníčkovi několikerá ocenění 
laureáta. Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními 
orchestry, např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo s orchestrem v
Luganu. Jako pedagog působil řadu let na konzervatoři a AMU v Pra-
ze. Na klavír doprovází Jitka Čechová. Studovala AMU v Praze, zku-
šenosti sbírala na mistrovských kurzech ve Výmaru, v Piešťanech, v 
Paříži. Získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží.              lz

Aktuálně s Alešem Seifertem

Nová výstava v Městské galerii
10. března bude v Městské galerii zahájena výstava, která 

představí grafická díla ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě. Jejího ředitele,  Aleše Seiferta, který je také ku-
rátorem telčské výstavy, jsme požádali, aby čtenářům TL 
grafickou sbírku galerie představil: „Její počátky spadají do
poloviny minulého století. Galerie tehdy nakoupila rozsáhlý 
soubor grafických listů, převážně regionálních autorů. Nej-
podstatnější část dnešního grafického fondu vznikla v závěru
60. let, kdy v galerii působili význační historici umění. V 
Jihlavě se navíc v této době uskutečnilo několik pozoruhod-
ných akcí jako 1. bienále Výzkumu grafiky či výstava Klubu
konkrétistů. Spadají sem také nejvýznamnější nákupy prací 
uznávaných českých autorů, jako je Eva Bednářová, Vladi-
mír Boudník či Zdeněk Sklenář. V tomto období se sbírka 
rozrostla i o práce umělců působících na Vysočině, Františka 
Dörfla a Jindřicha Bošky. Následující 70. a 80. léta ale zma-
řila slibný „progresivní“ rozvoj sbírky. Do jejího fondu se 
pak již dostávaly jen práce nekonfliktních autorů.“                          
                                                                                            /z/

10. 3. – 23. 5. M�stská galerie Hasi�ský d�m
Grafika 60. let 20. století

ze sbírek Oblastní galerie Vyso�iny v Jihlav�
Vernisáž ve st�edu 10. 3. v 16 hodin

Výstava je p�ístupná v pátek, sobotu a v ned�li 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
(v kv�tnu do 17.00 hod.), mimo tuto dobu po domluv� v Informa�ním st�edisku na telefonu 567 112 407-8

Výstava probíhá ve spolupráci s Oblastní galerií Vyso�iny v Jihlav�

Telčští středoškoláci uspěli v náročné soutěži

MÁ DÁTI, DAL
26. ledna se vydala tříčlenná skupina z naší školy směrem na 

Znojmo. Naším cílem byla soutěž v účetnictví MÁ DÁTI DAL, 
která je mistrovstvím ČR v účetnictví.

Soutěž byla dvoudenní a skládala se ze dvou soutěžních blo-
ků. První část obsahovala příklad, který pro nás připravil pro-
rektor SVŠE Znojmo Pavel Štohl ve spolupráci s Českým sva-
zem účetních. Druhá část byl test obsahující 100 otázek.

Soutěž pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická společ-
ně s Obchodní akademií Znojmo. Ještě týž den, kdy jsme absol-
vovali druhou část, proběhlo vyhlášení výsledků. Jste zvědaví, 
jak to dopadlo? Margita Vávrů skončila na 8. místě a Pavlína 
Blechová na 19. místě ze 154 přihlášených. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 82 škol z celé republiky a naše škola se umístila na 
skvělém 3. místě. Na tuto soutěž jsme se připravovaly pod ve-
dením paní učitelky Miroslavy Krejčířové.
Pro naši školu je tento výsledek o to cennější, že jsme obhájili 
stejné umístění z minulého ročníku. Doufáme, že v dalších le-
tech budou naši následovníci stejně úspěšní.
Pavlína Blechová studentka 4. ročníku SOŠ  GOB a SOŠ Telč
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V prosinci to bylo jedenáct roků, kdy 
byli u Olšan při vyšetřování dopravní ne-
hody těžce zraněni dva telčští policisté, 
Ivan Leitgeb a Zdeněk Mifka. Oba tehdy 
utrpěli těžká zranění, na jejichž následky 
později pan Leitgeb zemřel a pan Mifka 
zůstal se zdravotním handicapem v inva-
lidním důchodu.

22. prosince loňského navštívil pana 
Mifku zástupce Nadace policistů a ha-
sičů – vzájemná pomoc v tísni. Setkání 
byli přítomni i představitelé Třeště, kde 
pan Mifka žije, a zástupci několika slo-
žek policie. Všichni přítomní vysoko 
ocenili životní optimismus Zdeňka Mif-
ky a to, jak se dokázal vyrovnat se složi-
tou situací.

„Musel jsem se znovu učit vše od  za-
čátku – mluvit, číst i psát. Trvalo mi to 5 
let,“ svěřil se pan Mifka.

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v lednu šetřili policis-

té z Obvodního oddělení Telč.

Loupežník Na Hrázi 
Na druhý den nového roku nemá hezké 
vzpomínky padesátiletá žena z Telče. 
Okolo 7. hodiny ráno ji v ulici Na Hrázi 
přepadl neznámý muž hubené postavy, asi 
175 cm vysoký. Na sobě měl modrošedou 
bundu. K postižené přiskočil zezadu, ude-
řil ji do tváře a vytrhl jí z ruky igelitovou 
tašku s věcmi. Případ je kvalifikován jako
loupež a šetří ho kriminalisté Služby kri-
minální policie a vyšetřování v Jihlavě.

   Nezaměstnanost
Leden 2010

Město Telč 14,6
ČR 9,8
Oblast Telč 16,1
Okres Jihlava 10,4
Kraj Vysočina 11,2

Od tragédie policistů u Olšan uplynulo 11 roků
„Nadace policistů a hasičů – vzájemná 

pomoc v tísni se věnuje Zdeňku Mifkovi 
podobně jako dalším 44 policistům a ha-
sičům, kteří utrpěli natolik vážná zranění 
při výkonu služby, že už nemohou svoji 
profesi vykonávat,“ informoval Telčské 
listy Miloš Novák, v té době ještě vedou-
cí zdejšího oddělení PČR.

Nadace podle něj také pečuje o 43 ro-
din pozůstalých po policistech a hasičích, 
kteří zahynuli při výkonu služby. „Žije v 
nich okolo 60 dětí,“ dodal M. Novák s 
tím, že na účet nadace kromě sponzorů 
pravidelně dobrovolně přispívají sami 
policisté a hasiči.

K přání Miloše Nováka, aby i obyvate-
lé Telče si vzpomněli na oba policisty, se 
Telčské listy samozřejmě připojují. Do 
Třeště pak přejí panu Mifkovi další zlep-
šení jeho zdravotního stavu.                /z/

Zdeněk Mifka hovoří na setkání s npor. Stanislavem Pykalem. Ten 1. února vystřídal ve 
funkci vedoucího obvodního oddělení PČR v Telči Miloše Nováka.  Foto: archiv PČR

Vykradená garáž ve Štěpnici
V první polovině ledna vnikl neznámý 
pachatel do garáže ve Štěpnici, ze které 
odcizil 4 ks kompletních kol z lehké sliti-
ny. Způsobil škodu okolo 20 tis. Kč. 

Nechávat věci v autě se nevyplácí
15. ledna mezi 18. a 20. hodinou vnikl 
v Mrákotíně neznámý pachatel do za-
parkované Škody Fabie, ze které odcizil 
pracovní tašku, dvě dámské kabelky s 
osobními a firemními doklady, peně-
ženkou, mobilním telefonem a finanční
hotovostí. Celkem způsobil škodu okolo 
10 tis. Kč.

Stejný případ se stal 21. ledna v Telči ve 
Slavatovské ulici, kde rovněž neznámý 
pachatel vnikl po rozbití bočních okének 
hned do dvou zaparkovaných vozidel. 
Odcizil z nich řadu osobních věcí a do-
klady. V tomto případě byla škoda vyčís-
lena na 23 tis. Kč.

Vloupání do pneuservisu
V noci z 22. na 23. ledna vnikl neznámý 
pachatel do pneuservisu v Hradecké ulici 
v Telči. Odcizil zde různé zboží a nářadí 
v celkové hodnotě okolo 30 tis. Kč.

Vykradené šatní skříňky
25. ledna v odpoledních hodinách vnikl 
neznámý pachatel do neuzamčené šatny 
pro zaměstnance v prodejně ve Svato-
anenské ulici v Telči. Násilím vnikl do 
plechových šatních skříněk, ze kterých 
odcizil dvě peněženky s doklady, finanč-
ní hotovost, šperky a platební karty. Po-
škozeným způsobil škodu v celkové výši 
okolo 10 tis. Kč.
O pár dní později se stejný případ odehrál 
v šatně ZD Telč. Pachatel zde odcizil ba-
toh s doklady, platební kartou, peněžen-
kou s hotovostí a mobilním telefonem. 
Škoda – více než dva tisíce Kč.

Vyzrál na výherní automat
25. ledna odpoledne překonal neznámý 
pachatel počítadlo bankovek výherního 
automatu v hotelu Na Hrázi. Provozo-
vateli způsobil škodu ve výši 18 tis. Kč. 
Obdobné případy se v lednu staly také v 
dalších městech.

Takto řešit spory nelze
30. ledna po 12. hodině zazvonil u bytu v 
Mrákotíně místní muž, který po otevření 
vstupních dveří napadl obyvatelku bytu 
a její dceru kvůli hlasité hudbě. Muži 
nyní hrozí trestní stíhání pro trestný čin 
porušování domovní svobody.

Neplatící „tatínci“
Telčští policisté provádí šetření pro pode-
zření z trestného činu zanedbání povinné 
výživy, z jehož spáchání jsou podezřelí 
dva „tatínci“, kteří řádně neplní svou po-
vinnost přispívat na výživu svých dětí. 
V jednom případě je dluh 36 tis. Kč a v 
druhém případě více než 6 tis. Kč.
npor. Stanislav Pykal, ved.OO PČR Telč
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O masopustu se v Telči veselilo, ale i vařilo

Koblihy od pekaře MIchalaMarka byly výborné.

To, že se masopust v Telči se zabijačkou vydařil, vidíte na 
fotografiích Ilony Jeníčkové a Jiřího Müllera.

Náměstí se v neděli 14. února zaplnilo spoustou přihlížejících, 
kteří s velkou chutí ochutnávali jitrnice, jelita a teplý ovar.

Byla to první zabijačka v Telči na náměstí, a proto na koho se 
nedostalo, nám určitě promine a přijde příště zas. Budeme již 
lépe připraveni a dobrot bude přichystáno více.

Po obědě se přidal pestrý rej masek v režii folklorního sou-
boru Podjavořičan.

Celý víkend zde natáčela Česká televize pořad „Kluci v akci“ 
s kuchaři Ondřejem a Filipem. A co nám uvařili? Nechte se pře-
kvapit v pondělním vysílání 8. března v 17.30 hod. na programu 
ČT1.

Chci takto poděkovat folklornímu souboru Podjavořičan, 
panu Šalandovi a Kružíkovi z restaurace Švejk za vzornou pří-
pravu zabijačky, pekaři Michalu Markovi nejen za masopustní 
koblihy, Antonínu Kernstockovi za dobrou náladu s harmoni-
kou a všem, kteří přišli v maskách.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kulturyKluci v akci vařili recepty našich babiček.

Zabijačka v Telči od řezníka Trnky všem chutnala.

Starosta Roman Fabeš uvítal maškarní veselí a 
předal právo k obchůzce městem.
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Nový ředitel DDM
Začátkem roku nastoupil na místo ředi-
tele DDM v Telči Bc. Luboš Janovský, 
který dosud působil na Praktické škole 
ZŠ Hradecká. S novým ředitelem jsem si 
povídali o jeho dosavadní práci, plánech, 
vztahu k dětem, zájmech, rodině…
Vaše cesta k učitelství nebyla přímoča-
rá. Jako zámečník jste soukromě pod-
nikal, byl jste mistrem v Opravnách 
Telč. Co vás přivedlo k učitelství? 
Bylo toho víc. Především asi povolání 
manželky, učitelky mateřské školy. Náš 
život se neustále motal kolem dětí, pořád 
se něco vyrábělo, připravovalo… Pak tu 
byly i moje zájmy – několikrát jsem jako 
vedoucí absolvoval pionýrské tábory, 
spolupracoval jsem s DDM v Třešti, čas-
to jsem moderoval jejich akce.
Víme o Vás, že na Vašem předcháze-
jícím pracovišti, Praktické škole ZŠ 
Hradecká, jste patřil k nejlepším uči-
telům. Co Vás na této práci bavilo?

Luboš Janovský pochází z Třeště, 
kde doposud žije. Vyučil se strojním 
zámečníkem, dálkově vystudoval 
ekonomicko – právní střední školu, 
pak absolvoval bakalářské studium 
na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně obor speciální peda-
gogika. V současné době pokračuje v 
navazujícím magisterském studiu.
Je ženatý, má sedmnáctiletá dvojčata. 
Jeho dlouhodobým zájmem je práce s 
dětmi a sport. Hrál také ochotnické di-
vadlo v Třešti.

Práce s dětmi – jsou upřímné, bezpro-
střední, vděčné, ale také hyperaktivní. 
Možná se neví, že je tu vedle praktické 
školy i speciální, kde se učí děti se střed-
ně těžkým mentálním postižením. U hy-
peraktivních dětí je nutné udržet pozor-
nost a vyvolat pocit, že si hrají, hodiny 
proto musí být pestré a promyšlené.
Jak ovlivní zkušenosti z této školy Vaši 
novou práci?
Naučil jsem se pravidelně připravovat 
a plánovat na další den. Naučil jsem se 
jednání s dětmi, přípravě jejich aktivit, 
brát určitě věci s nadhledem. V nepo-
slední řadě pořádku v papírech.

Je vidět, že Vás na novém postu nic 
moc nepřekvapilo.
Zjišťoval jsem si leccos dopředu a věděl 
jsem, do čeho jdu. Na praktické škole 
jsem měl na starosti dílny a zahradu, pra-
videlně jsme připravovali různé aktivity 
pro děti. Je ale jasné, že nová práce bude 
víc spojena s administrativou.
Co všechno podle Vás musí obsáhnout 
práce ředitele DDM?
Zajistit administrativu a technickou 
stránku budovy. To ale není všechno. 
V kolektivu pracovníků musí být dobrá 
nálada a chuť pracovat. Pro mě je taky 
důležité, aby sem děti chodily rády a v 
co největším počtu.
Teď by bylo na místě uvést některé 
faktografické údaje.
Rád. V současné době sem chodí asi 630 
dětí, nabízíme jim 30 kroužků – drama-
tické, hudební, výtvarné, sportovní … 
Stálých zaměstnanců máme 5, externích 
kolem 30.
O které kroužky je zejména zájem?

Dá se říct, že se děti zajímají o všechny 
naše kroužky.
Nastoupit po bývalém ředitelovi Jiřím 
Plachém nebylo asi moc jednoduché?
Nastoupil jsem do dobře rozjetého vlaku, 
laťka byla nasazena hodně vysoko. Budu 
se snažit, aby DDM tak fungoval i nadá-
le. Až více proniknu do nové práce, mů-
žeme se spolu pobavit i o tom, co je třeba 
udělat, aby zařízení fungovalo ještě lépe. 
Vždycky je prostor k tomu, aby člověk 
vnesl do práce i svůj vlastní názor.
Určitě už nějaké plány máte. Na co se 
hlavně chcete zaměřit?
Chtěl bych, aby na výzdobě budovy byl 

více vidět podíl dětské práce, aby bylo 
vidět, že je to Dům dětí a mládeže. Před-
stavoval bych si vitríny s keramikou, 
plastikovými modely, různými rukoděl-
nými výrobky. Pokud nám památkáři do-
volí, mohly by děti zkusit malovat i po 
zdech. Dále mám v plánu využít svých 
zkušeností s hyperaktivními a handica-
povanými dětmi a založit kroužky rela-
xační. Uvažuji i o práci s hluchoněmými 
dětmi, chci se naučit znakovou řeč. Plány 
potřebují samozřejmě finanční zajištění,
chtěl bych proto požádat telčské firmy o
sponzoring.

DDM organizuje i řadu soutěží a akcí, 
o kterých jsem psali v TL. Co ještě při-
pravujete do konce školního roku?
Tradičně to budou soutěže recitační a hu-
dební, děti se mohou těšit na dramatizaci 
pohádky, veřejnost na Vítání jara, možná 
uskutečníme noc na DDM a uvažujeme o 
větším využití kostýmů na některé akce.
Nová práce, odpolední kroužky, zajiš-
tění prázdninových akcí – zbude ještě 
čas na koníčky?
Určitě. Nechci se nechat prací pohltit. 
Odpočinutý a spokojený člověk udělá 
víc práce než vyčerpaný. Koníček číslo 
jedna je pro mě sport – házená, lyžování, 
v poslední době cyklistika. Oblíbil jsem 
si také tai- tchi, to mě pomohlo se dostat 
ze zdravotních problémů. Většinu volné-
ho času rád věnuji i rodině.
Je také nějaká knížka, ke které se rád 
vracíte?
Bez dlouhého rozmýšlení odpovím, že 
je. Protože mě od mládí zajímala asijská 
kultura, asijský způsob života, bojové 
umění, buddhismus, taoismus, oblíbil 
jsem si knihu Dana Millmana s názvem 
Cesta pokojného bojovníka. Román za-
ložený na pravdivém příběhu ukazuje, 
jak velké možnosti život přináší.
A na závěr – prosím, stručně: Jak vidí-
te poslání DDM?
Stručně a výstižně: „Kdo si hraje nezlo-
bí.“

Marta Horáková

Foto: Ilona Jeníčková
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Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT Mini 2

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost: Cena/měsíc:
4 Mbit/s 391,- Kč vč. DPH

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
IN

TE
RN
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I

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

M-SOFT, spol. s.r.o.
Jana Masaryka 12
586 01  Jihlava
tel.: +420 567 579 122

www.m-soft.cz
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Leden v číslech
Průměrná teplota: -4,5 °C
Průměrný tlak:1017,1 hPa
Srážky: 32,0 mm
Maximální teplota: 4,4 °C, 1. 1. ve 14,59 hod.
Minimální teplota: -22,1 °C, 27. 1. v 8,22 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 28. 1.

BRYPA, spol. s r.o., Černíč 23
Výroba a montáž eurooken a další výrobky z masivu.

(tel. 775 765 760)
Vestavěné skříně, kuchyně a jiné výrobky z lamina. Prodej 
dřevotřísky, lamina a další velkoplošný materiál, možnost 

nařezání a ohranění.
(tel. 775 765 765)

www.truhlarstvi-brypa.webnode.cz

Sběrový kalendář
Kovový odpad
9. 3.
Biologický odpad
I. – II. 16. 3.
III. 17. 3.
IV. 18. 3.
V. 19. 3.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka 
ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a 
Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží
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MICHAL MAREK – PEKAŘSTVÍ
PRODEJNA PEČIVA 
SVATOANENSKÁ 87, TELČ
NABÍZÍ:

DOPRODEJ PEČIVA
SE SLEVOU AŽ 50%
(PONDĚLÍ – PÁTEK od 18 od 19 hodin)

Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
21. 1. do 20. 2. 2010.

Sběrný dvůr odpadů
Za Stínadly 332

Tel.: 606 731 021
Provozní doba:
pondělí - pátek:

14,00  - 18.00
sobota:

8,00 - 12,00



- 10 -

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstve-

ných matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěs-
né vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 
567 219 040.

• Koupím byt 2+1 v Telči, lokalita pod poštou nebo Štěpnice. Tel. 603 736 068.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Nové kurzy zahajujeme každé 

první pondělí v měsíci na učebně. Provádíme výuku a výcvik na osobní automobil a 
všechny skupiny motocyklů. Učebna v Telči, Myslibořská ulice 317. Veškeré infor-
mace Vám rádi poskytneme na tel. 607 185 517.

• Maminka s 3letou dcerkou, které jsou úplně samy, hledají nevlastní babičku. Babič-
ka s dědečkem vítáni. Tel. 731 841 965.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
  mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz

www.nabytek-brychta.cz

Zakázkové truhlá�ství
Ladislav Nežerka
Štítného 256, Horní Cerekev

vyrobí z lamina i d�eva – kuchyn�,
d�tské pokoje, ložnice, kancelá�e,
podlahy, dve�e a zárubn�, okna

Tel. 565 396 279, 728 522 455
www.nezerka.webnode.cz

Vše podle Vašich p�edstav
a požadavk�.

Za jazykovou stránku
inzerátů

 odpovídají
jejich zadavatelé.
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téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

CO ZNAMENÁ PŘEDPLACENÝ INTERNET?

neplatíte paušál
platíte jen ty dny, které 
skutečně prosurfujete

získáváte 300 Kč 
vstupní kredit zdarmaneuzavíráte smlouvy

S PŘEDPLACENÝM 

3G MOBILNÍM INTERNETEM 

JSOU VŠECHNY ODPOVĚDI 

SPRÁVNĚ. SKUTEČNĚ 

PLATÍTE JEN ZA DNY, 

KDY JSTE OPRAVDU PŘIPOJENI 

(29 KČ/DEN).
• Běžná rychlost internetu 400–700 kb/s, 

v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s.

SURFUJTE NA KREDIT BEZ ZÁVAZKU!

OBJEDNÁVEJTE 
NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ

DB

CA

PLNÁ 
KONTROLA 

VÝDAJŮ 
ZA INTERNET

Inz_180x260_PredplMobint_rodina_Telc.indd   1 18.2.10   12:53
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Podpořte svým hlasem
telčské Historické slavnosti

a Dolnorakouskou zemskou výstavu
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna a Dolnorakouská 
zemská výstava byly vybrány mezi 30 nejúspěšnějších nominací v anketě Zlatá 
jeřabina – cena za kulturní počin roku 2009 v kategorii Kulturní aktivita. Z těchto 30 
nominací budou na základě hlasování veřejnosti vybrány tři nejúspěšnější akce.
Hlasování probíhá od 1. března do 9. dubna na webových stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz

TRIPET: Papírové brikety. Vyjde to? 18 tisíc pro Dětský domov Telč!

Plesali pro dobrou věc
Více než 200 účastníků plesu kosme-

tické firmy Oriflame v třešťském kul-
turním domě se nejen dobře bavilo, ale 
účastí na plesu udělali dobrý skutek. 
Výtěžek plesu, 18 tis. Kč, totiž obdrží 
Dětský domov v Telči. Telčské listy o 
tom informoval jeho hlavní organizátor 
Jiří Šikýř. „K úspěchu plesu, který mo-
deroval Jirka Doležal z Hitrádia Vyso-
čina, přispěl především bohatý kulturní 
program, od mažoretek z Batelova až po 
ukázky bojového umění Aikido,“ připo-
mněl J. Šikýř.

„Moc si vážím nápadu pana Šikýře. 
Částka, kterou takto získáme, nám po-
může při financování letní rekreace na-
šich dětí. Všem, kdo se plesu zúčastnili, 
bych chtěl moc poděkovat,“ zdůraznil 
ředitel Dětského domova Milan Opravil, 
který byl samozřejmě mezi účastníky 
plesu.                                                   (z)

Hodina Země 2010, 27. března, 20:30 

Zhasněte také
Největší světová organizace pro 

ochranu přírody, WWF, vyzývá 
česká města, vesnice, firmy i jednot-
livce, aby se připojili k celosvětové 
klimatické akci Hodina Země 2010. 
Jde o symbolické hodinové vypnutí 
veřejného osvětlení, zhasnutí domi-
nant či zhasnutí ve vaší domácnosti. 
Zhasnutím se připojíte k cca 6 000 
obcím po celém světě, k mnoha mi-
lionům lidí a dáte tak najevo, že si 
uvědomujete svoji odpovědnost za 
budoucnost naší Země.

V loni se Hodina Země 2009 
zapsala do historie jako dosud nej-
rozsáhlejší dobrovolná akce vůbec, 
představovala vůbec první celo-
světové vyjádření podpory ochraně 
životního prostředí. Mezi světově 
známými stavebními památkami, 
které podpořily akci zhasnutím, byla 
např. Sfinga a pyramidy v Gíze, so-
cha Krista Spasitele v Brazílii nebo 
pařížská Eiffelova věž.

Přidejte se k nám, 27. března ve 
20.30, na Hodinu Země 2010.

Další informace získáte na české 
stránce Hodiny Země 2010, www.
veronica.cz/hodinazeme či na hlavní 
stránce Hodiny Země 2010 www.
earthhour.org.

Hana Chalupská

Krach trhu s odpadovým papírem, hledá-
ní nových netradičních paliv, využití odpa-
du, snížení nákladů na vytápění, to všechno 
jsou důvody, které v poslední době přivádí 
jednotlivce i podnikatele k myšlence topit 
briketami z odpadového papíru. 

K odvážnému kroku, na zatím nepříliš 
prozkoumaném poli, se rozhodl majitel 
firmy TRIPET Ing. Dušan Tripal. Od le-
tošního roku zahájil průmyslovou výrobu 
tohoto nového topného media. „Výroba 
briket na topení ze starého papíru, jak ji 
popisují různé návody pro kutily, zájem-
ce o tento způsob zajištění zdroje tepla 
spíš dříve či později odradí,“ realisticky 
hodnotí Dušan Tripal a dodává, „přesto 
věřím, že je to v našich podmínkách další 
možné palivo. Pro jeho úspěšné rozšíření 
je ale nutný profesionální přístup k výro-
bě briket.“

Po řadě zkoušek zvolil právě zmíně-
nou cestu průmyslové výroby papíro-
vých briket. Hydraulický briketovací lis 
Briklis stejnojmenného výrobce z Malšic 
u Tábora, který má v oboru 20leté zku-
šenosti, vyrobí za hodinu až 80 kg pa-
pírových briket. Před lisováním je nutné 
papír, především lepenkový odpad, nadr-
tit na co nejmenší možné části a pak se 
takto nadrcený odpad  lisuje. Výsledkem 
jsou válečky o průměru 6,5 cm a délky 
4 až 6 cm.

„Papírové brikety lisujeme pouze 
pod tlakem, nepoužíváme žádné pojivo. 

Proto se naše brikety řadí mezi ekolo-
gická paliva,“ připomněl D. Tripal. 

V rámci zkušebního provozu nabízela 
v prosinci firma TRIPET papírové bri-
kety zdarma. Zájem o ně byl nečekaný. 
Od ledna je firma prodává za 3 Kč za
kg. Teprve čas ukáže, zde prvotní zájem 
o netradiční topivo vydrží. Na trh nemá 
vůbec lehký start. Zatím je výroba papí-
rových briket zatížena 20% DPH oproti 
10% u briket z dřevního odpadu. 

Papírové brikety lze spalovat ve všech 
kamnech na tuhá paliva. Co se týče výhřev-
nosti a popelnatosti má Ing. Tripal jedno 
doporučení: „Nejlepší je, když si je  každý 
vyzkouší sám.“ Podle dostupných srovnání 
a zveřejněných testů je výhřevnost papíro-
vých briket srovnatelná s lepším hnědým 
uhlím a asi o 15% nižší než u dřevěných 
briket. Při trochu vyšší popelnatosti než u 
dřevěných briket, ale nesrovnatelně nižší 
než u hnědého uhlí, je zajímavá cena zís-
kané kWh. V intervalu od 0,25 do 0, 50 Kč 
je po topení dřevem nejlevnější.

Firma TRIPET zatím papírové brike-
ty prodává ve svém výrobním areálu v 
Třeštici. Nejlépe je sjednat odběr předem 
na čísle 602 557 283 a dohodnout dobu a 
způsob odběru.

Velmi zajímavou nabídku má TRIPET 
pro producenty většího množství pilin a 
podobného dřevního odpadu. Těm nabízí 
jeho slisování na moderním lisu Briklis.

   /z/
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Blahopřání
Ať růže na cestu sypou se Ti,
ať každé přání splní se Ti.
Ať oči Tvé štěstím září,
ať kvete úsměv na Tvé tváři.

Naše milá Evič-
ko, dne 16. března 
oslavíš své krásné 
6. narozeniny. Ze 
srdce Ti přejeme 
hlavně hodně moc 
zdravíčka, štěstíč-
ka, ať jsi stále tak 
šťastná a usměva-
vá jako dnes  a ať 

se Ti splní každičké přání, o kterém sníš. 
Děkujeme Ti za nádherné chvíle s Tebou, 
jsi naše sluníčko. Máme Tě moc rádi.

Tvůj děda, babi, mamka Stáňa
a teta Soňa s Bobem.

Těšíte se na jaro?
Přijďte s námi přivítat velikonoční svátky!
neděle 28. 3. ve 14 hod. na náměstí (v případě nepříznivého 
počasí v sále ZUŠ)
Vítání svátků jara s nejkrásnějšími kraslicemi
horácké folklorní soubory Kvíteček, Kvítek I. a II. a Podjavoři-
čan, předvádění tradičních řemesel

26. 3. – 28. 3.
Velikonoční výstava v Domě zahrádkářů
výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., sobota a neděle
8 – 17 hod.

28. 3. – 31. 3.
Velikonoční výstava v Klubu důchodců
výstava je otevřena v budově polikliniky od 9 do 16 hod.

Velikonoční pondělí 5. 4.
Velikonoční obchůzka se souborem Podjavořičan

Když jsme před časem přinesli informaci o tom, že nepříliš zná-
mý český film z roku 1939, Srdce v celofánu, je zřejmě nejstarším
hraným filmem, jehož část se natáčela v Telči, nechali jsme si tuto
skutečnost potvrdit  Národním filmovým  archivem.  Plakát, který
na film režiséra Jana Svitáka zval v roce 1940 do kin, to stylizova-
nou kresbou velkého podloubí nepřímo potvrzuje také.

Stále hledáme fotografie a další náměty pro seriál Vzpomíná-
me na 20. století. Podle vašich ohlasů patří mezi nejoblíbenější 
rubriky TL.

Vzpomínáme na 20. století

T�šíte se na jaro? P�ij�te s námi p�ivítat velikono�ní svátky!
ned�le 28. 3. ve 14 hod. na nám�stí (v p�ípad� nep�íznivého po�así v sále ZUŠ)
Vítání svátk� jara s nejkrásn�jšími kraslicemi
horácké folklorní soubory Kvíte�ek, Kvítek I. a II. a Podjavo�i�an, p�edvád�ní tradi�ních �emesel

26. 3. – 28. 3.
Velikono�ní výstava v Dom� zahrádká��
výstava je otev�ena v pátek 14 – 17 hod., sobota a ned�le
8 – 17 hod.

28. 3. – 31. 3.
Velikono�ní výstava v Klubu d�chodc�
výstava je otev�ena v budov� polikliniky od 9 do 16 hod.

Velikono�ní pond�lí 5. 4.
Velikono�ní obch�zka se souborem Podjavo�i�an

Sout�ž o nejhez�í kraslici
Vyzýváme všechny malére�ky a nadšence pro zdobení velikono�ních kraslic do sout�že o nejhez�í kraslice.
Nazdobené kraslice jakoukoli technikou p�ineste do 24. 3. do 16 hod. na odbor kultury M�Ú Tel�.
Na Vítání svátk� jara v ned�li 28. 3. budou kraslice vyhodnoceny Mirkou Kadlecovou, která má bohaté
zkušenosti a znalosti ve zdobení nejen velikono�ních kraslic.
Všechny kraslice budou vystaveny ve vstupní síni radnice od 29. 3. do 1. 4. a následn� v M�stské galerii Hasi�ský
d�m o velikono�ních svátcích. Po svátcích budou všechny kraslice k vyzvednutí op�t na odboru kultury.

Přiletěli čápi
Čápi vědí, že jejich přílet v TL pravidelně sledujeme. Tahle 
dvojice si proto pospíšila. Na náměstí se objevila již 15. 
února.                                               Foto: Ilona Jeníčková
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Discoclub MEXX
Městský pivovar, mlékárenský pro-

voz, discoclub… Třetí proměna podstat-
né části rozsáhlého areálu v Masaryko-
vě ulici má za sebou půl roku provozu. 
„S plochou téměř 600 m2 jsme jedním 
z největších zařízením tohoto druhu na 
Vysočině,“ říká provozovatel discoclubu 
Zdeněk Šimek. S provozem podobného 
zařízení má ve svých 23 letech docela 
bohaté zkušenosti. „Rodiče mají po-
dobný discoclub v Mrákotíně a my jsme 
tam s bratrem od dětství pomáhali,“ 
říká absolvent střední ekonomické ško-
ly a dodává, „to není jen o uspořádání 
diskotéky, zajištění programu, ale také o 
následném úklidu, opravách, atd. To je 

Počasí v lednu
Téměř po celý měsíc převládalo zimní 

pošmourné počasí s nízkou inverzní ob-
lačností, častým a někdy vydatným sně-
žením a s teplotami výrazně pod nulou. 
Tomuto schématu se vymykal 1.leden, 
kdy sice bylo dost oblaků, ale prosvíta-
lo slunce a denní maximum bylo téměř 
+ 5 °C. Podobně protrhaná oblačnost, 
ale za chladnějšího počasí a se slabým 
sněžením, byla také v posledním týdnu 
měsíce. Jinak na nás slunce vykouklo jen 
ojediněle. Všechno počasí mezi tím byla 
pravá a nefalšovaná zima. Denní maxi-
ma zůstávala někdy i dost stupňů pod 
nulou a noční minima klesala většinou 
na – 4 až – 12 °C. Velmi chladné obdo-
bí bylo od 21. do 28. ledna, kdy minima 
klesala až pod – 20 °C. Pokud se týká 
srážek, ty začaly v noci z 1. na 2. ledna 
nejprve deštěm, který však rychle přešel 
ve sněžení. Tak jsme postupně přešli od 
1 cm sněhu 2. ledna na 20 cm kolem po-
loviny měsíce a až 40 cm koncem měsí-
ce. Za tohoto zimního počasí se občas z 
mrznoucí mlhy tvořila i námraza, ale jen 
mírná, do 2 cm síly. Při zesíleném větru 
se vytvářely i sněhové jazyky, které však 
působily potíže jen lokálně.

Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně 
podprůměrný, srážkově jako mírně nad-
průměrný.

Z pozorování meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Kdy byl Ivan Blatný 
v Telči?

Významný český básník (1919 -  1990) 
žil od roku 1948 v anglickém exilu. Ba-
datel, který mapuje jeho krátký život v 
rodném Česku, získal nedatovanou po-
hlednici, kterou básník odeslal z Telče. 
Protože také existuje báseň Ivana Blat-
ného Telč, Telčské listy ji otiskly v roce 
1995, usuzuje badatel, že pobyt básníka 
v našem městě nebyl pouze krátkodobý. 
I když od  jeho velmi pravděpodobného 
pobytu ve městě uplynulo nejméně 62 
roků, mohl by se najít pamětník, který 
by buď sám, nebo z vyprávění, mohl 
pobyt Ivana Blatného v Telči doložit. 
Najde se?

Kontakt na nás je tl@telc-etc.cz nebo 
telefon 774 584 841. 

Humanitární sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 23. břez-

na od 9 do 16 hodin v prostorách bývalé-
ho školního statku.

Přístup do objektu je pouze hlavní bra-
nou z ulice Slavatovská a stále přímo po 
místní komunikaci. Místo sběru je ozna-
čeno logem Charity.

Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silo-
nové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ruč-
níky, plyšové hračky, pouze nové boty. 
Prosíme, věci noste v pevných obalech 
(krabice, pytle).

Bližší informace: Jaroslav Kadlec, 
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

několik dní perné práce.“ Provoz je zde 
každý pátek a vedle klasické diskotéky 
nabízí  pořadatelé také kulturní program. 
Jaký? Takový, který žádá větší část mla-
dé generace. Taneční skupiny, známé 
diskžokeje apod. Na diskotéku mají pří-
stup i mladší 18 let. Pořadatelé příchozí 
důsledně lustrují a podle věku dostanou 
různobarevný umělý náramek, které je 

možné sundat pouze přestříhnutím. Pod-
le Zdeňka Šimka se tak nemůže stát, aby 
obsluha na baru, které jsou v klubu dva, 
nalila alkohol mladistvému. V klubu se 
také samozřejmě kouří. Mohutné od-
sávání má proto parametry pro velkou 
tovární halu. Jeden velký problém, který 
provozování podobných podniků prová-
zí, je zde zcela odstraněn. Až metr silné 
dvojité zdi bez oken původního objektu 
vylučují aby discoclub obtěžoval okolí 
hlukem. Další problém, vandalismus a 
nepořádek se snaží pořadatelé elimino-
vat na minimum. „Vše záleží vlastně na 
lidech,“ říká Zdeněk Šimek. Na každou 
diskotéku nasazuje až dvacítku pořadate-
lů, akce v předstihu hlásí policii a trvale s 
ní spolupracuje.

Interiér discoclubu, z větší části vznikl 
svépomocí jeho provozovatelů, vypa-
dá ve všední den dopoledne přívětivě a 
poklidně. Při osvětlení větší intenzitou 
by v centrální části klubu mohlo klidně 
jednat i městské zastupitelstvo. Kvalitní 
ozvučení, velké projekční zařízení, soci-
ální zázemí na úrovni těch nejlepších ve 
městě. Podobné podmínky by se v Telči 
na mnoha místech nenašly. Jak se bude 
dál vyvíjet vztah discoclubu s městem, 
ukáže čas. Snahou provozovatelů je, aby 
byl dobrý.

O zatímní dobré pověsti zařízení mezi 
mladými svědčí jak mimořádně velká 
návštěvnost klubu, tak kladné ohlasy 
stovek diskutujících na internetu.       /z/

Inzerujte
v Telčských listech

Předplatné, inzerce:
Informační středisko MěÚ
tel. 567 112 406-407, e-mail: 

tl@telc-etc.cz

Dozor veřejného pořádku

MěÚ Telč
607 670 352
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Smetana bilancoval
Další rok úspěšné činnosti má za se-

bou pěvecký sbor Smetana.
Koncem března se zúčastnil tradiční-

ho setkání pěveckých sborů v Krahulčí, 
které také pořádal. V náročné roli orga-
nizátora se Smetana ocitl i v červnu při 
setkání dětských sborů Musica sacra.

Společné koncerty Smetany a smíše-
ného sboru z Raabsu se uskutečnily v 
rámci projektu Musik über die Grenze v 
červnu Telči a v Raabsu.

Tradičně sbor vystoupil na Dnech ev-
ropského kulturního dědictví 12. září v 
kostele sv. Jakuba.

V předvánočním a vánočním čase 
účinkoval na adventních koncertech v 
Jihlavě, Telči a v Českém Rudolci. Sbor 
zve do svých řad muže i ženy, zájemce o 
sborový zpěv. Mohou přijít každé úterý v 
18.00 hod. do Domu dětí a mládeže, kde 
se konají pravidelné zkoušky.           MD

František Polák
Narodil se 3. prosince 1878 na Starém Městě 

v rodině rolníka. Po maturitě na gymnáziu v 
Pelhřimově vystudoval v Brně bohosloví. Na 
kněze byl vysvěcen 14. dubna 1901. Od roku 
1903 působil jako špitální kaplan v telčském 
městském špitále. V letech 1908 – 1912 navště-
voval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,
kde složil zkoušky z dějepisu a zeměpisu.

V době mezi světovými válkami byl v Tel-
či oblíbeným kazatelem a přednášejícím.

Až do své smrti v roce 1958 působil jako 
neoficiální farář u Matky Boží.

Josef Jan Polák
Mladší bratr Františka Poláka se narodil 

3. srpna 1880. I on absolvoval gymnázium v 
Pelhřimově. Na kněze byl vysvěcen v Brně 
13. prosince 1902. Byl nadějným spisovate-
lem, ovládal několik jazyků. Překládal z an-
gličtiny a francouzštiny. Patřil do okruhu ne-
bližších přátel Josefa Floriana ve Staré Říši. 
Své literární prvotiny publikoval právě v jeho 
Studiu, za jehož spoluzakladatele je, spolu s 

Pomozte hledat stopy bratří Poláků

Carissime, kde se touláte?

Zemřel Otík
2. února zemřel v Praze šestapade-

sátiletý pan Oto Čadek, oznamovalo 
úmrtní oznámení ve skřínce na náměstí. 
Nebylo málo těch, kdo se při jeho čtení 
zarazili. Ale vždyť to je Otík, reagovali 
po chvíli. 

Ano, více než půl století patřil pan 
Oto Čadek k letní Telči, jako k ní patří 
slunce či koupání v rybnících. Svůj život 
prožil ve světě limitovaném jeho těžkou 
nemocí. Díky péči rodičů, především 
maminky, to byl svět příjemný a plný 
lásky. Pan Čadek měl štěstí, že i po od-
chodu blízkých našel obětavé pečovatele 
v pražském domově sociálních služeb a 
přátel rodiny. Letos v létě bude pan Ča-
dek po půl století poprvé v Telči chybět. 
Otíkovi, jak ho důvěrně oslovovalo jeho 
široké okolí, to přejme.

Poslední rozloučení s panem Čadkem 
se konalo v pondělí 8. února v kapli sv. 
Rodiny Domova Karla Boromejského v 
Praze – Řepích.  /z/

Na letošní březen chystá nakladatel-
ství Dauphin vydat pod názvem, který 
jsme zvolili za nadpis příspěvku, první 
svazek korespondence Jakuba Demla s 
jeho přáteli. Editorky, Šárka Kořínková a 
Iva Mrázková z Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy, se v něm zaměřily na 
jeho korespondenci s Josefem Ševčíkem, 
farářem v Babicích, z let 1904 – 1911. 
Soubor dopisů navíc doplňují údaji z 
Demlova života a také zmínkami o jeho 
korespondenci s Otokarem Březinou, Jo-
sefem Florianem, Františkem Bílkem aj.

„Kniha bude doplněna o bohatý rejs-
třík osob zmíněných v korespondenci 
nebo těch, se kterými si Deml dopisoval 
jen občasně,“ uvedla pro TL redaktorka 
celého projektu Daniela Iwashita a do-
dala, „spolu s řadou známých osobností 
zde mají nezanedbatelné postavení tel-
čští rodáci, Josef a František Polákovi. 
První z nich byl Demlovým spolužákem 
z brněnského bohosloví, velice blízkým 
přítelem a také mecenášem. Do své smrti 
v roce 1907 financoval Josef Polák vydá-
ní Demlových prací Homile a Notantur 
Lumina. Podle znalců Demlova života 
bylo pro něj Polákovo předčasné úmrtí  
osudovou ztrátou. Svědčí pro to i fakt, že 
se Deml k jeho osobě ve svém díle  opa-
kovaně vracel. Později si Jakub Deml 
také dopisoval s bratrem Jana Poláka, 
Františkem.“

Podle Daniely Iwashity se v Památ-
níku národního písemnictví dochova-
ly listy Josefa Poláka Jakubu Dem-
lovi. Bohužel se nezachoval druhý 
směr korespondence – dopisy Demla 
Polákovi. Pokud existují, tak zřejmě 
v soukromé sbírce. Pořadatelky díla, 
jehož vydání je v odborných kruzích 
označováno jako mimořádný přínos k 
novodobým literárním dějinám Čes-
ka, by uvítaly jakékoliv informace, 
které by mohly vést ke ztraceným ru-
kopisům. Rády by je zdokumentovaly 
a popsaly, aby se uchovaly pro další 
generace.

Na telčskou veřejnost se také obrací s 
prosbou o poskytnutí jakýchkoliv rozši-
řujících informací o životě obou bratrů 
Polákových. Starší generaci čtenářů TL 
připomínáme především Františka Po-
láka, který jí je ještě znám jako „staro-
městský pan farář, rada Polák“.
K výzvě badatelek z Karlovy univerzity 
se samozřejmě připojuje i redakce TL. 
Málokdy se totiž stane, aby čtenáři obec-
ního zpravodaje mohli zásadním způso-
bem přispět k obohacení literární historie 
své vlasti jako v tomto případě. Jakékoli 
vzpomínky či informace na toto téma 
můžete sdělit na adresu tl@telc-etc.cz, 
zanechat písemně v Informačním stře-
disku na radnici nebo se ozvat na telefon 
774 584 841.                   /z/ 

Jakubem Demlem, také považován.
Hrob obou bratrů najdeme na hřbitově u 

Matky Boží při zdi do Špitální ulice.
Více v článku Zapomenutý P. Josef Polák 

– TL 8/2008

Jakub Deml
Narodil se 20. srpna 1878 v Tasově. Po  vy-

svěcení na kněze v roce 1902 působil na růz-
ných místech brněnské diecéze, mj. i v Třešti. 
V roce 1912 byl předčasně penzionován pro 
trvalé spory s konzistoří. Přátelil se s Otoka-
rem Březinou, sochařem Františkem Bílkem, 
malířem Josefem Váchalem, Josefem Floria-
nem aj. Po roce 1948 se jej zastával Vítězslav 
Nezval. 

Jeho obsáhlé dílo zahrnuje poezii, prózu, 
eseje, úvahy, deníky, kázání, recenze, překla-
dy ale i politické pamflety.

Zemřel 10. února 1961 v Třebíči. 
Pro své nekompromisní postoje měl potíže 

s vydáváním svých prací ve všech režimech, 
které zažil - monarchii, první republice, pro-
tektorátu a samozřejmě i za socializmu.

Kdo je kdo v našem pátrání

Nenechte si ujít:
Den otevřených dveří

Meteorologická stanice
Telč – Kostelní Myslová

sobota 27. března 
od 9 do 14 hodin
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Gymnázium má
stoletou maturantku

V listopadu loňského roku oslavila v Jih-
lavě 100. narozeniny paní Jarmila Porupko-
vá. Rodačka z Palupína prožila část svého 
mládí jako Jarmila Vašíčková ve Štěpnici. 
V roce 1927 maturovala na telčském gym-
náziu. Je tak jednoznačně jeho nejstarší žijí-
cí absolventkou. Nechtíc jsem jí v TL tento 
primát upřel, a přisoudil ho 95letému mladí-
kovi, Františku Bohdanovi – Bauerovi.

Paní Porupková oslavila životní jubileum 
v kruhu svých blízkých. Dodnes je sobě-
stačná, čte bez brýlí a přeloží si i jednodušší 
francouzské texty. Každodenně se zajímá o 
dění ve světě. Při setkání s představiteli jih-
lavského magistrátu nezapomněla na pří-
hodu z maturitního večírku, kdy ji profesor 
Lendl, předek slavného tenisty Ivana, chtěl 
naučit kouřit. „To se mu ale nepovedlo,“ 
energicky zdůraznila jubilantka. TL při-
pravují samostatný rozhovor s ženou, která 
maturovala v roce, kdy se Československá 
republika teprve chystala oslavit 10. výročí 
svého vzniku.                                      /z/

Sport
Volejbal
10.00 hod., sportovní hala
7.3. Bedřichov juniorky
20. 3. Bedřichov A ml. žákyně
21. 3. Červená Řečice juniorky

Stolní tenis
30. 3. 15.00 hod.
herna stolního tenisu v sokolovně
Velikonoční turnaj žáků

Florbal
1. 4. 16.00 hod.
herna stolního tenisu v sokolovně
Velikonoční turnaj žáků

Nohejbal
6. 3. 8.00 hod., sportovní hala
Turnaj O pohár TJ Sokol Telč

Nové knihy
městské knihovny
Dobré věty by se měly zavařovat.

Jaroslav Kovanda 
Beletrie
Patterson: Podraz; Deaver: Kříže u cesty; 
Hooper: Mrazivé hříchy; Johansen: Osudný 
příliv; Vondruška: Pečeť smrti; Stránský; 
Oblouk; Montefiore: Sašenka; Urbaníková:
Stalo se mi všechno; Tichá: Stín buše; Hoeg: 
Tichá dívka; Fielding: V pavučině vztahů; 
Bondy: Ve všední den i v neděli; Coelho: 
Vítěz je sám; Reynek: Básnické spisy; Kee-
gan: Modrá pole; Čepelka: Poklesky rozver-
né snoubenky; Klausová: Smutkem neobtě-
žuju; Janečková: Srdce v písku
Naučná
Dobeš: Kostely na Moravě I. a II. díl; 
David: Pelhřimovsko; Uhlenbroek: Ži-
vot zvířat; Zvelebil: Na vandru s Refle-
xem III.; Šmíd: Z Paříže
Dětská
Lanczová: Pošeptej po větru; Ježková: 
Řecké báje; Awdry: O mašince Tomá-
šovi 14; Havel: Malované čtení pro děti; 
Němeček: Zajatci oceánu; Stanfield:
Květiny háčkované a pletené; Braunová: 
Terezománie

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Soutěž o nejhezčí kraslici
Vyzýváme všechny malérečky a 

nadšence pro zdobení velikonočních 
kraslic do soutěže o nejhezčí kras-
lice. Nazdobené kraslice jakoukoli 
technikou přineste do 24. 3. do 16 
hod. na odbor kultury MěÚ Telč.

Na Vítání svátků jara v neděli 28. 
3. budou kraslice vyhodnoceny Mir-
kou Kadlecovou, která má bohaté 
zkušenosti a znalosti ve zdobení ne-
jen velikonočních kraslic.

Všechny kraslice budou vystaveny 
ve vstupní síni radnice od 29. 3. do 1. 
4. a následně v Městské galerii Ha-
sičský dům o velikonočních svátcích. 
Po svátcích budou všechny kraslice k 
vyzvednutí opět na odboru kultury.

Bruslilo se i na Žabinci

Letošní zima přála zimním sportům. Za restaurací Na Žabinci se dokonce bruslilo na 
ledové ploše, kterou zde vybudoval majitel restaurace pan Josef Beňo. Sousedé ze Sta-
rého Města si jeho nápad pochvalovali a požádali TL, aby panu Beňovi za něj veřejně 
poděkovaly. Rádi tak činíme.                                                              Foto: Zdeněk Kříž

Velikonoční výtvarná dílna
Ve středu 24. března od 14 hodin se 
bude konat další výtvarná dílna.
Městská knihovna srdečně zve všechny 
děti, které rády tvoří, aby si přišly vyro-
bit pěknou velikonoční dekoraci.
S sebou si vezměte dobrou náladu, vše 
ostatní pro vás zajistíme.

Městská knihovna Telč oznamuje, že v 
pátek 12. března bude z provozních dů-
vodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Připomínáme si
150 roků
23. února 1860 se narodil v Knínicích 
Matěj Štocker, starosta Telče v letech 
1902 – 13 a 1919 – 1922. Zasadil se o 

přestavbu bývalých kasáren na měšťan-
skou školu.

130 roků
30. ledna 1880 zemřel Josef Těšík, farář 
a děkan v Telči, spolužák K. H. Máchy.
Sám napsal několik sbírek povídek, pro-
sadil češtinu jako vyučovací jazyk na 
hlavní škole a zasadil se o to, aby reálka 
(gymnázium) se stala státní školou.
26. března 1880 se narodil v Telči Josef 
Krepčík, akademický sochař, malíř a 
grafik. V Telči je jeho prací reliéf na po-
mníku padlých na náměstí Hrdinů.
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Kulturní kalendář
28. 3. 14.00 náměstí
Vítání svátků jara s nejkrásnějšími 
kraslicemi
Více na str. 13 a 16

Koncerty
17. 3. 19.30 sál DPS
Martinů versus Beethoven
Jan Páleníček (violoncello) a Jitka Če-
chová (klavír)
Program: L. van Beethoven: Sonáta pro 
klavír a violoncello g moll, op. 5 č. 2,
B. Martinů: Variace na slovenskou píseň, 
L. van Beethoven: Sonáta A dur op. 69

18. 3. 18.00 sál ZUŠ

Společný koncert Základní umělecké 
školy Dačice a Telč

19. 3. 17.00 sál DPS
Čaj o páté
pořádá Základní umělecká škola

Výstavy
do 31. 10.
Hračky nestárnou zámecká galerie
Výstava hraček 20. až 80. let minulého 
století
Výstava je přístupná 10.00 - 12.00 hod., 
13.00 – 15.00 hod. mimo pondělí

3. 3. – 25. 3. vstupní síň radnice
Výstava fotografií
Böhmová, Melicharová, Tůma – čle-
nové Horáckého fotoklubu Jihlava

10. 3. – 23. 5. Galerie Hasičský dům
Grafika 60. let 20. století
Více na str. 4

26. 3. – 28. 3. Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., 
sobota a neděle 8 – 17 hod.

29. 3. – 28. 4. vstupní síň radnice
Výstava fotografií PhDr. Jana Říhy
Region renesance – Telč, Třešť, Jemnice, 
Dačice, Slavonice
vernisáž v pondělí 29. 3. v 16 hod.

Chovatelé
14. 3. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek

Dyjické pastičky
5. 3. 19.30 Kulturní domeček Dyjice
Koncert písničkářky Katky Šarközy
vstupné 70 Kč (děti zdarma)

2. 4. 19.30 Kulturní domeček Dyjice
MONTY & J. Žamboch

Dům dětí a mládeže
4. 3.   odpoledne
Recitační soutěž pro 4. – 9. třídy

7. 3. 14.30
Mámo, táto, pojď si hrát
zábavné rodinné odpoledne s pohádkou

11. 3. odpoledne
Recitační soutěž pro 1. – 3. třídy

12. 3. 15.00
Loutková pohádka Míček Flíček

18. 3.
Pěvecká soutěž „O telčského slavíčka“ 
pro 4. – 9. třídy

19. 3. 15.00
Loutková pohádka Míček Flíček (opa-
kování)

21. 3. odpoledne
Velikonoční výtvarná dílna

1. 4.      od 9.00
Velikonoce v DDM
            10.00 a 15.00
Pohádka

Klub důchodců
 v budově polikliniky
28. – 31. 3.
 Velikonoční výstava
výstava je otevřena od 9 do 16 hod.

Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních 
prací
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
               15.00 hod. biblický kroužek
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičení
15.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou
Každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci 
ve 14.00 hod. promítání videofilmů

Poděkování z Klubu důchodců
Klub důchodců děkuje za dar pana 
Karlu Mácovi, který jsme s velkou 
radostí přijali. Paní učitelka Anežka 
Kožešníková již nemusí na každou 
zkoušku v klubu důchodců vozit svůj 
akordeon. Ještě jednou velké díky.

Veteránská revue
8. května na náměstí
Výstava historických vozidel, motocy-
klů, jízdních kol a další techniky.
Podrobněji v příštích TL.

Bohoslužby
Římskokatolické
6. 3. so 17.00 Jména Ježíš
7. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
13. 3. so 17.00 Jména Ježíš
14. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
20. 3. so 17.00 Jména Ježíš
21. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
27. 3. so 17.00 Jména Ježíš
28. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží

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

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Sára Ekrtová, Štěpnice
Kateřina Havlová, Štěpnice
Martin Liščák, Staré Město
David Dvořák, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Lukáš Burian, Mrákotín
 a Veronika Jelínková, Jihlava
Jaroslav Malý, Slavkov u Brna
 a Gabriela Machačová, Nížkovice

Opustili nás
Božena Čalkovská, Podolí 82 let
Radmila Doležalová, Staré Město 67 let
Václav Zima, Štěpnice 86 let
Marie Vacková, Staré Město 81 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu).

Uzávěrka příštího čísla
22. března 2010
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Bukvaj a Petrov: Nevšední Vyznání víry

Kniha jako šperk
V závěru loňského roku spatřila svět-

lo světa pozoruhodná kniha Františka 
Bukvaje, absolventa telčského gymnázia 
(1954), a předního jihlavského fotogra-
fa a grafika Pavla Petrova Vyznání víry.
František Bukvaj učinil šťastný krok, 
když svou publikační činnost spojil prá-
vě s Pavlem Petrovem. Vzniklo tak dílo, 
pro které recenzenti mají jen slova ne-
všedních přirovnání. Jedno, Kniha jako 
šperk, jsem si vypůjčil pro název této 
glosy. Za zaznamenání stojí ale i další 
– Kniha, která hovoří šeptem… Čtenáře 
napadnou možná i jiná.

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Od Vánoc je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček. Jak ukázaly první mě-
síce  její existence, bude určitě hlavním tahákem letošní turistické sezóny v Telči.  
Prostě hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamujeme se zají-
mavými exponáty výstavy.

V březnu  je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.

Dětské autíčko uvidíte v první místnosti výstavní expozice. Bylo vyrobeno na počát-
ku 20. století v Anglii. Na telčské výstavě bude vystaveno do 28. března. Pak  bude 
vráceno na zámek Buchlovice, odkud bylo na telčskou výstavu zapůjčeno.                          

Foto: Tomáš Hájek

Na radnice mají  Chicco

I cestovní pas dětí, pokud jej potřebují, musí mít jejich  fotografii s biometrickými
údaji. Aby  ji speciální zařízení na pasovém oddělení radnice mohlo vůbec pořídit, 
usadí úřednice  malé cestovatele do atestované sedačky Chicco. Pro  čtenáře TL  si ji 
ochotně vyzkoušel Tomášek  Fišer.                                              Foto: Roman Pokorný

Že knihu třešťského autora a jihlavské-
ho výtvarníka připomínáme v Telčských 
listech, oprávněně dokládají i názvy 
fotografií Petrovových objektů, které
Bukvajovy verše provází: Zídka božích 
muk u cesty z Telče do Vanova či Detail 
věže farního kostela sv. Jakuba v Telči a 
řada podobných.

Kniha Vyznání víry vyšla v omezeném 
nákladu. K  dostání je na Informačním 
středisku třešťské radnice. Zájemci si 
ji mohou prohlédnout také v Městské 
knihovně v Telči.                                 /z/
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