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Před necelými deseti lety byla slav-
nostně spuštěna druhá etapa reformy 
státní správy (tou první byl vznik krajů a 
krajských úřadů v roce 2000). Byly zru-
šeny okresní úřady a nahradily je úřady 
obcí s rozšířenou působností. Takový 
úřad vznikl i v Telči. Smyslem reformy 
bylo přiblížení státní správy lidem. Proto 
v Telči máme i úřad finanční, úřad práce
a katastrální úřad. A díky tomu mohou 
obyvatelé regionu téměř všechny úřed-
nické záležitosti vyřídit v Telči a nemusí 

jezdit do Jihlavy. Podle mého názoru za 
těch deset let tento model prokázal živo-
taschopnost. Jenže ouha, reforma nebyla 
dokončena. Třetí etapa, redukce na úrov-
ni ministerstev, totiž jaksi neproběhla. 
Tím logicky nedošlo ani k avizovaným 
úsporám ve státní správě, ale efekt je 
zcela opačný. A nyní odpůrci reformy 
bijí na poplach a pod heslem úspor se 
opět snaží státní správu centralizovat. 
Superúřad pro daně, superúřad práce 
a sociálních dávek, superživnostenský 

úřad, rušení malých stavebních úřadů, 
sjednocování matričních obvodů, rušení 
pošt a další a další „supernápady“ z per 
pražských úředníků. Chtějí tím všechny 
agendy internetizovat, anonymizovat je-
jich vyřizování a koncentrovat nejlépe v 
bývalých okresních městech.

Až nápadně s tím koresponduje návrh 
rušení nižších gymnázií a vytváření „su-
perškol“ v rámci krajské koncepce škol-
ství. 

Pokračování str. 3

Boj o gymnázium

Současní primáni gymnázia zdraví čtenáře TL. V tuto chvíli stále není jasné, zda 
v září 2012 budou mít následovníky. Vedení kraje Vysočina totiž oznámilo záměr 
na zrušení osmiletých gymnázií ve všech městech, které nebyly v době vzniku kraje 
sídlem okresu. Hurá! Ušetříme! Neušetříme, bude mít pravdu znalec českého ko-
courkova. Za ušetřené peníze vypíší krajští radní granty na studie, které budou řešit 
problém vylidňování venkova.

Více o aktuálním tématu na str. 4 a 5 

Mikroregion dnes:
Knínice

str. 17, 18

Norman L. Eisen
První cesta po Česku.

I do Telče!
Dva roky čekala Česká republika na 
velvyslance USA. Až to „rozhodl“ 

prezident Obama a poslal k nám svého 
přítele českého původu Normana L. 
Eisena. V neděli 20. února navštívil 
Norman L. Eisen Telč. Více na str. 3 
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Žádné petice
Na zasedání 2. února rada města schvá-
lila zprávu o vyřizování stížností za 
rok 2010. Vzala na vědomí informaci 
tajemníka Městského úřadu Pavla Sou-
kopa, že Městu Telč, resp. Městskému 
úřadu Telč nebylo v loňském roce do-
ručeno podání, které by splňovalo ná-
ležitosti petice.
Současně rada schválila Výroční zprá-
vu za rok 2010 podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím.

Co si to zas vymysleli
Nový zákon, Evangelium podle Lukáše, 
kapitola druhá:
„Toho času vydal císař Augustus rozkaz, 
aby byl vykonán soupis celé říše. Tento 
soupis byl první a konal se za správy 
Quiriniovy v Sýrii.
I šli všichni se dát zapsat, každý do své-
ho města. Odešel také Josef z Galileje, z 
města Nazareta do Judska, do města Da-
vidova, jež se nazývá Betlém, poněvadž 
pocházel z domu a rodu Davidova, aby 
se dal zapsat s Marií, která mu byla za-
snoubena a byla v požehnaném stavu.
Když tam byli, naplnily se dny a přišla její 
hodina. I porodila svého prvorozeného syna, 
zavinula jej do plenek a položila do jeslí, pro-
tože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“
Od doby prvního známého sčítání oby-
vatel uběhla dvě tisíciletí. Že světová 
proslulost Betléma má základ právě v 
něm, si dnes uvědomuje málokdo.

Z jednání rady města
5. schůze - 5. ledna
- RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí licence mezi městem Telč a 
společností FRMOL, s.r.o., na realizaci 
projektu „Rodinné zlato“.
- Rada města vzala na vědomí přehled 
daňových příjmů za rok 2010.
- RM schválila vyhlášení veřejných za-
kázek na akce „Kanalizace a vodovod v 
ulici Myslibořská - slepá část“ a „Rea-
lizace úspor energie v objektu polikli-
niky“. Současně jmenovala komise pro 
otevírání a hodnocení nabídek a seznam 
dodavatelů, kteří budou vyzváni k podá-
ní nabídek.

6. schůze - 19. ledna
- RM neschválila uzavření dodatku k ná-
jemní smlouvě na pronájem nebytových 
prostor v poliklinice dle návrhu společ-
nosti Lékárny Lloyds, s.r.o.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na akci „Poskytnutí úvěrů na zajištění 
financování rozvojových projektů města
Telče“.
- RM schválila výpůjčku pozemků pro 
aktivity Kynologického klubu Telč.
- RM schválila podání žádosti do Nadace 
ČEZ, programu „Oranžové hřiště“.
- RM rozhodla, že zhotovitelem stavby 
„Kanalizace a vodovod v ulici Mysliboř-
ská - slepá část“ bude společnost TROJ-
STAV Telč.
- RM schválila podání žádostí do progra-
mu Podpora pro památky UNESCO.

Konzultační den rady města
středa 16. března  15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem  objednat v sekretariátu MěÚ

Je to tady!

Sčítání lidu, domů 
a bytů 2011
Rozhodným okamžikem, ke kterému 
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 
26. března 2011. Poprvé v historii se bu-
dou sčítat všechny země EU z nařízení 
Evropské komise v jeden společný rok.
Novinky letošního sčítání lidu:
● Formuláře pružně reagují na vývoj ve 
společnosti a s tím související legislativ-
ní opatření, nově tak přibude např. dotaz 
na registrované partnerství.
● Český statistický úřad při sčítání žád-
ným způsobem nezjišťuje vybavenost 
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve 
sčítacích formulářích tak nejsou žádné 
otázky na vlastnictví ledničky, automo-
bilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. 
Z hlediska vybavení domácnosti je pro 
statistiku důležitá pouze otázka, zda má 
rodina možnost využívat osobní počítač 
a připojení k internetu.
● Nově bude možné vyplňovat elektro-
nické sčítací formuláře na internetu a 
odesílat je on-line nebo prostřednictvím 
datových schránek.
● Sčítacími komisaři budou asi v 95 % 
případů pracovníci České pošty. 
● Právnickým osobám bude ČSÚ ve vět-
šině případů posílat domovní a bytové 
listy prostřednictvím datových schránek. 
● V době ostrého sčítání bude všem k 
dispozici telefonní centrum s operátory, 
kteří budou připraveni pomoci se všemi 
dotazy o sčítání.

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč

607 670 352

- RM schválila zvýšení nájemného o 
1,5% 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 2011 dle naříze-
ní vlády č. 145/2003 Sb.
- RM schválila záměr Oblastní charity 
Jihlava na vybudování Nízkoprahového 
centra v Telči.
- RM schválila finanční příspěvek ve
výši 10 tis. Kč pro žáky ZŠ Hradecká, 
Masarykova a GOB na dopravu na Mezi-
národní lyžařský tábor na Slovensku.

7. schůze - 2. února
- RM vzala na vědomí přehled pohledá-
vek města k 31. 12. 2010.
- RM rozhodla, že zhotovitelem akce 
„Realizace úspor energie v objektu po-
likliniky“ bude společnost TROJSTAV, 
s.r.o.
- RM schválila podání žádosti v rámci 
Zásad pro poskytování dotací na obnovu 
kulturních památek v kraji Vysočina a do 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
2011.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na akci „Rekonstrukce povrchů ko-
munikace a chodníků v ulici Mysliboř-
ská – slepá část“, jmenovala komisi pro 
otevírání a hodnocení nabídek a schválila 
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni 
k podání nabídky.
- RM schválila zástupce města ve Svaz-
ku obcí Železnice Kostelec-Slavonice, 
M. Vystrčila a R. Fabeše.

Dotace pro podnikatele
Kraj Vysočiny v rámci Fondu Vy-

sočiny grantového programu Rozvoj 
malých podnikatelů 2011 rozdělí v 
letošním roce podnikatelům na jejich 
záměry prostředky ve výši 10 mil. Kč. 
Podnikatelé mohou své žádosti po-
dávat do 1. 4. 2011. Cílem programu 
je posílení stability malých podniků 
poskytnutím příspěvku na pořízení 
nových technologií a výrobních pro-
středků, případně rozšíření výroby a 
výrobních prostor. Podnikatelé mohou 
získat dotaci až do výše 150 tis. Kč, 
max. však 40% nákladů. Více infor-
mací potencionální zájemci naleznou 
na www.kr-vysocina.cz.

Vladimír Švec
vedoucí ORÚP MěÚ Telč

www.scitani.cz
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Foto: Ilona Jeníčková

Pokračování ze str. 1
Radosti a starosti
telčského starosty…

Všechna tato opatření a chybějící pra-
covní příležitosti vyhání lidi z venkova 
do velkých měst. Všude v okolních stá-
tech se již řadu let řeší, jak vrátit lidi zpět 
na venkov. A u nás chceme jít opačnou 
cestou? Rozhodně si to nechceme nechat 
líbit a podnikáme řadu kroků proti těmto 
rádoby reformám. Ale zvítězí zdravý ro-
zum nad byrokracií?

Ocenění pro TL
Telčské listy nás provází již řadu let a 

každý měsíc přináší spoustu zajímavého 
čtení. Ale dokáže si někdo z vás před-
stavit práci jejich redaktorů? Zkuste si 
napsat článek do novin tak, aby byl tak 
akorát dlouhý, čtivý a samozřejmě gra-
maticky správný. Anebo poshánět aktua-
lity za uplynulý měsíc. Zájem o náš mě-
síčník určitě svědčí o tom, že se tvůrcům 
novin práce daří. A ocenění, o kterém 
píši, si jistě zaslouží.

Syndikát novinářů ČR v kraji Vysoči-
na byl v loňském roce iniciátorem no-
vinářské soutěže s názvem Péče o naše 
památky. 

Autorskou soutěž, jejímž cílem byla 
publicita příkladné péče o historické a 
kulturní památky, podpořil také kraj Vy-
sočina a Národní památkový ústav.

25. ledna hejtman Vysočiny Jiří Bě-
hounek předal v Jihlavě 11 oceněným 
autorům čestná uznání. 

Mezi převážně profesionálními novi-
náři byli také oceněni dva autoři článků 
v Telčských listech. Martina Veselá za 
seriál připomínající 40. výročí vyhláše-
ní MPR Telč a Oldřich Zadražil za pří-
spěvky o mariánském sloupu a telčské 
sokolovně. Pomyslnými soupeři „našich 

novinářů“ byli třeba Petr Klukan z Jih-
lavských listů, Jaroslav Paclík z Mf Dnes 
či Jaroslav Šnajdr z Práva. Jistě uznáte, 
že v takové konkurenci je ocenění vel-
kým úspěchem. Rád blahopřeji.

Plesová sezóna je v plném proudu
Leden a únor jsou tradičně pleso-

vými měsíci. Svůj ples mají myslivci, 
rybáři, Podjavořičan, školy a další. Bo-
hužel však ne v Telči, ale v kulturních 
domech v okolních obcích. Tradiční 
místo telčských plesů, sokolovna, v 
minulých letech opravdu nebyla dů-
stojným prostorem pro tyto spole-
čenské události. A jiný odpovídající 
prostor v Telči není, což je radnici opa-
kovaně vytýkáno. A přestože se zdá, 
že projekt Panského dvora by se mohl 
znovu rozjet, je to pořád otázka několi-
ka let. Takže jedinou alternativou stále 
zůstává sokolovna.

Kdo ale přijal pozvání na letošní Ples 

města a mikroregionu, byl určitě příjemně 
překvapen. Výzdoba, kulturní program i 
skvělá kapela, to je již dobrá tradice. Ale 
tentokrát k úspěchu plesu přispěla i soko-
lovna. Respektive její vlastník Sokol Telč 
a nájemce pan Král. Opravené vchodové 
dveře, nové dřevěné obložení chodeb, 
schodiště a restaurace, nová výmalba, 
nablýskaný parket i dostatečné sociální 
zázemí. To možná všem, co byli na plese 
loni, vyrazilo dech. Troufnu si říct, že po 
několika letech byla sokolovna konečně 
opět důstojným prostředím pro pořádání 
této akce. Samozřejmě, pořád je ještě co 
zlepšovat a je to o nemalých penězích. 
Ale zapamátnění objektu a s tím souvi-
sející získané dotace na opravu střechy a 
i investice nájemce do interiéru budovy 
jsou snad prvními kroky k návratu zašlé 
slávy telčské sokolovny. Za město i mi-
kroregion bych chtěl moc poděkovat a 
přislíbit další pomoc.

Dokončení na str. 15

Americký velvyslanec v Telči
Téměř dva roky nebyl obsazen post velvyslance USA v České republice. Až v lednu 
letošního roku rozhodl přímo americký prezident Obama o jmenování pana Norma-
na L. Eisena, svého zvláštního poradce pro etiku a vládní reformu, na tento post.
Bylo velkou ctí pro naše město i pro mne osobně, že v rámci první, a zatím soukromé 
cesty pana velvyslance po naší republice, zavítal i do Telče. A určitě ne náhodou, 
neboť i jeho předchůdci naše město pravidelně navštěvovali. 

Měl jsem možnost s panem velvyslancem, jeho manželkou a dcerou projít naše ná-
městí, seznámit ho s historií Telče a ukázat mu stavby, které tvořily historii našeho 
města. „To je jedno z nejkrásnějších náměstí, které jsem v životě viděl“, řekl pan vel-
vyslanec česky. To proto, že jeho matka pochází ze Slovenska, a on česky částečně 
rozumí. Nadšení pak vzbudila u celé rodiny pana velvyslance prohlídka technických 
exponátů v galerii pana Wimmera. A jeho pozvání na květnovou veteránskou revue 
možná pan velvyslanec vyslyší…
Po přenocování v hotelu U Hraběnky pokračovala čtyřdenní cesta pana velvyslance 
z Vysočiny (před Telčí navštívil i Třebíč) do Jižních Čech. 

Po uzávěrce

Klaus zatrhl
antireformu. Zatím
Prezident Václav Klaus vetoval 23. 
února zákon o vzniku superúřadu práce. 
Zákon  je označován za první krok sou-
časné vlády  k likvidaci  reformy veřej-
né správy, která před deseti lety  zrušila  
okresní úřady a decentralizovala státní 
správu na 205 obcí s rozšířenou působ-
ností. Za povšimnutí stojí, že prezident 
své veto odůvodnil shodnými argumen-
ty, které v příspěvku „Přežije reforma 
rok 2011“ použil starosta Roman Fabeš.   
Zdroj: Kancelář prezidenta republika
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O. Březina: „Všechno má vliv na ducha, i okolí“

Boj o gymnázium
České školství má v současné době dva základní problémy. Po-
kleslou úroveň a klesající počet žáků. Vzájemnou souvislost 
obou problémů lze řadou tvrzení úspěšně dokazovat i popírat. 
Co mají určitě společné, je to, že se musí řešit.
Představitelé kraje Vysočina a jeho úředníci zvolili pro řešení 
toho prvního řešení překvapivé. Zatímco laik by šel cestou ome-
zení škol, kde k získání maturitního vysvědčení nejsou potřeba 
přiměřené znalosti, ale dobré boty (aby žák školu zdárně vycho-
dil), odborníci na kraji navrhují zrušit to, co v kvalitě školství 
zatím ještě zdárně funguje (lze snadno ověřit na výsledcích růz-
ných olympiád a úspěšnosti při studiu vysokých škol) - víceletá 
gymnázia v tzv. neokresních městech. Nemyslím si, že tento „po-
zoruhodný“ výběr škol navržených k rušení vyšel z úvahy, která 
neoficiálně unikla, že na venkově je méně talentovaných dětí,
ale má jinou logiku. Navrhovatelé si určitě uvědomují, že po ná-
vrhu na zrušení víceletých gymnázií v „elitních“ městech kraje 
by následovalo zrušení jejich židlí na kraji. Prostě, z Jihlavy, 
Třebíče, H. Brodu máme strach. Tak to zkusíme na venkovanech 
v Pacově, Moravských Budějovicích, Humpolci, Telči atd.

Ředitel GOB Stanislav Máca aktuálně:

Těší mě velká podpora veřejnosti
Pane řediteli, je 17. února, uzávěrka TL se nekompromisně 
blíží. Jaké máte poslední informace k návrhu krajské rady 
na zrušení víceletých gymnázií v tzv. neokresních městech?
Na celé Vysočině se zvedla obrovská vlna nesouhlasu, a tak se 
mi chce věřit, že opatření přijata nebudou. Reakci z kraje ale 
nemáme. Pokud dojde k hlasování o návrhu rady kraje, budeme 
chtít, aby bylo zveřejněno hlasování jednotlivých zastupitelů. 
Před blížícími krajskými volbami by ho voliči měli určitě znát.
K záměru zrušení víceletého gymnázia se negativně vyjádři-
la Rada města Telče, Mikroregion Telčsko, který zastupuje 
49 obcí s 15 tisíci obyvateli, logicky i Školská rada GOB a 
SOŠ. To jsou vlastně všechny orgány, které v této záležitosti 
zastupují občany regionu. Vidíte ještě nějaký prostor, kde 
by mohla veřejnost pomoci?
Jsme rádi za jakoukoliv podporu. Určitě nám pomáhají stano-
viska zaslaná na krajský úřad jak e-mailem, tak písemně. Po-
moci lze i podepsáním celostátní petice na www.petice.net/gym-
nazia
Určitě prožíváte nelehké chvíle a absolvujete spoustu jed-
nání. Udělalo Vám v těchto dnech alespoň něco trochu ra-
dost?
Nejvíce mě potěšila podpora veřejnosti a v reakcích studentů i 
absolventů školy velmi pěkné hodnocení naší školy. Je to pro nás 
velkým povzbuzením do další práce.                                       (z) 

Čím argumentujeme
● Návrh zrušení víceletých gymnázií v městech mimo bývalá 
okresní je výrazně diskriminační. Zvýhodňuje skupinu dětí v bý-
valých okresních městech a jejich okolí, které bude zachována 
současná dostupnost studia na víceletých gymnáziích. Naproti 
tomu děti z menších měst na okrajích kraje tuto možnost mít 
nebudou nebo budou mít tuto možnost významně sníženou. 

Rada města 19. ledna:
Rada města nesouhlasí s chystaným záměrem snížení rozsa-
hu nabízených studijních oborů GOB a SOŠ Telč. Důvodem 
je omezení dostupnosti středoškolského vzdělání pro žáky 
základních škol z Telče a telčského regionu, ztráta konkuren-
ceschopnosti GOB a SOŠ Telč vůči středním školám v sou-
sedním Jihočeském kraji a narušení dlouhodobé koncepce 
školy a školství v Telči.

●Vzdálenost obcí z Telčska do Jihlavy, případně do Třebíče, je 
v rozmezí 25 – 50 km. To je reálně v rámci dopravní obslužnosti 
20 – 90 minut jízdy, většinou s přestupem. Tak dlouhý čas strá-
vený v dopravním prostředku negativně ovlivňuje zdravý vývoj 
dítěte a neúměrně zvyšuje časovou náročnost studia.  Současně 
to znamená i mimořádný nárůst nákladů pro rodinu žáka. Z po-
hledu venkova a jeho ekonomické situace je navrhovaný krok 
výrazně asociální.

●Změna by znamenala pobyt dítěte ve věku studenta nižšího 
gymnázia bez dozoru v anonymním prostředí velkého města a 
dlouhé cestování rovněž v podstatě bez dozoru.  Vzhledem 
ke značnému nárůstu kriminálních činů páchaných na dětech 
ohrozí tato změna i jeho bezpečnost. 

●Opatření se řeší bez provázanosti na školskou politiku soused-
ních krajů a státu. Zrušení víceletých gymnázií v městech mimo 
bývalá okresní tak nezvýší počet studentů v jiných středních 
školách v kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že některé sou-
sední kraje k podobným opatřením nepřistupují, využijí rodiče 
žáků možnost studia na víceletém gymnáziu v blízkém městě v 
sousedním kraji. Tito studenti se již zpět do našeho kraje budou 
těžko vracet.

Rada Mikroregionu Telčsko 31. ledna
(sdružuje 49 obcí s cca 15. tis. obyvateli)
Rada Mikroregionu Telčsko nesouhlasí se záměrem zrušení 
víceletého gymnázia na GOB a SOŠ v Telči. Důvodem je vý-
razné omezení dostupnosti tohoto typu vzdělání pro děti z 
obcí Mikroergionu Telčsko

Školská rada GOB a SOŠ 26. ledna
Školská rada je zásadně proti rušení nabízených oborů, tj. 
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté), 79-41-K/81 Gymnázium 
(čtyřleté) a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Reálka (gymnázium) je v Telči od roku 1852. V Jihlavě se čes-
kého gymnázia  dočkali až v roce 1918, v Třebíči otevřeli gym-
názium v roce 1871... 
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Děti píší pro TL

Škoda. Mohli jsme mít Ámose. 
Nebo Ámosku?
Určitě i vy jste někdy slyšeli o anketě Zlatý Ámos, ve které 
si žáci volí svého nejoblíbenějšího učitele. Napadlo nás, že do 
této soutěže také někoho nominujeme. Zorganizovali jsme pro-
to hlasování mezi žáky a ti rozhodli, že nejoblíbenější učitelkou 
naší školy je Martina Šimková. 
Paní učitelka byla pozvána na regionální kolo soutěže Zlatý 
Ámos, které se konalo 31. ledna v Brně. Nás čekal nelehký 
úkol, obhájit ji před porotou. 

Dokončení z předchozí strany.

Boj o gymnázium
● Jihočeský kraj deklaruje zachování víceletého gymnázia v 
Dačicích. Ty jsou vzdálené od Telče 12 km a jsou velmi dobře 
dopravně dostupné. Pro potenciální zájemce o studium z vět-
šiny obcí regionu jsou tedy vzdáleností, dobou a cenou jízdy 
i velikostí města podstatně přijatelnější než Jihlava. Třídy ví-
celetého gymnázia v Dačicích nejsou, s výjimkou letošního 
školního roku, naplněny.  Do naplnění kapacity tříd na 30 žáků 
chybí v uplynulých letech od 7 – 13 žáků. Je jistě logické, že 
vedení gymnázia se pokusí získat tyto chybějící studenty na 
Telčsku.

● Nelze předpokládat, že dobře prospívající děti, kterým nebu-
de umožněno studovat víceleté gymnázium v Telči, zůstanou 
většinově na základních školách. A to i přesto, že výuka na 
těchto školách je kvalitní. V povědomí většiny rodičů dobře 
prospívajících dětí jsou již víceletá gymnázia za dobu svého 
trvání zakotvena jako nutný stupeň k dalšímu kvalitnímu vzdě-
lání. To se nepodaří změnit ze dne na den žádným opatřením. 
A pokud bude existovat nabídka tohoto studia v dostupné vzdá-
lenosti, jistě ji využijí. V případě Telčska bude rozhodování 
rodičů jednoznačně ovlivněno situací popsanou v předchozích 
bodech.

● Navrhované zrušení nižšího gymnázia by znamenalo výrazné 
ohrožení Projektu dostavby školského areálu v Hradecké ulici. 
V krajním případě by mohlo vést až k vrácení evropské do-
tace ve výši 85 mil. Kč. Přitom kraj Vysočina se k němu při-
hlásil formou Memoranda o spolupráci a finanční spoluúčastí
rozhodnutími zastupitelstev v minulém i současném volebním 
období.

Příspěvek Čím argumentujeme vychází z textů zpracovaných S. 
Mácou, R. Fabešem, J. Sedláčkem, ze Stanoviska Studentského 
parlamentu GOB a SOŠ z 15.února 2011 ad.

Senátor M. Vystrčil 14. února:
Zrušení víceletého gymnázia v Telči by poškodilo 
nejen Telč, ale i celý kraj
Samozřejmě si uvědomuji, že dětí ubývá a že život základ-
ních i středních škol trpí nedostatkem žáků, přesto ale 
přiznávám, že ani po poměrně usilovném a opakovaném 
studiu všech možných podkladů a studií jsem návrhu radní 
Marie Kružíkové a Odboru školství kraje Vysočina zrušit 
víceletá gymnázia ve všech neokresních městech neporo-
zuměl.
Napíši to jen velmi stručně. Lze poměrně jednoduše dolo-
žit, a jsem k tomu kdykoliv připraven, že návrh na rušení 
víceletých gymnázií ve všech městech kraje Vysočina kromě 
bývalých pěti okresních je návrh, který poškozuje potenciál 
rozvoje Vysočiny a je vůči části obyvatel kraje jednoznač-
ně diskriminační. V případě Telče je vše navíc umocněno 
relativně jednoduchou možností přesunu zájemců o studium 
víceletého gymnázia do blízkých Dačic.
Nezbývá tedy než argumentovat, vysvětlovat, zdůvodňovat. 
Já osobně věřím, že buď již sami navrhovatelé (radní M. 
Kružíková a odbor školství), nebo v krajním případě krajští 
zastupitelé se budou řídit věcnými argumenty a racionálními 
důvody a celý návrh na zrušení víceletých gymnázií nakonec 
stáhnou nebo zamítnou.

Atmosféra, která ze začátku byla napjatá, se před porotou změ-
nila v pohodový průběh obhajoby paní učitelky. Všichni porotci 
i ostatní účastníci byli milí a díky tomu z nás opadla nervozita. 
Sice jsme nepostoupili do dalšího kola, ale vůbec jsme nebyli 
zklamaní. Jediné, co nás mrzí, je, že jsme nemohli vidět obha-
joby žáků z jiných škol. I přesto byla pro nás účast v soutěži 
skvělým zážitkem a hezky stráveným dnem.
Jana Bláhová, Michaela Pulkrábová a Petr Mokrý, žáci ZŠ Hradecká

Biografický slovník českých zemí objevil významného
absolventa gymnázia 

Uspěla B. Doleželová,
překvapil M. Doležal

V TL pravidelně sledujeme monumentální projekt Historického 
ústavu Akademie věd ČR, kterým je postupné vydávání Bio-
grafického slovníku českých zemích. Ten má obsahovat více
než 23 tisíc biogramů významných osobností. Snažíme se mezi 
nimi zachytit ty, které mají vztah k Telči a našemu regionu.
Projekt, který započal v roce 2004, dospěl teprve k 13. seši-
tu s hesly začínajícími Dig - Doš. Zařazení malířky Bohumily 
Doleželové (*1922 Prostějov, +1993 Telč) do tohoto sešitu se 
dalo očekávat. Naopak překvapením pro většinu čtenářů bude 
biogram Mikuláše (Matěje) Doležala (*1889 Vlásenice u Pel-
hřimova, +1941 Praha).
Absolvent telčské reálky zde maturoval v roce 1910. V době 
vypuknutí I. světové války vykonával základní vojenskou služ-
bu u 1. pluku tyrolských myslivců v Innsbrucku.

Pokračování na str. 19

Martina Šimková učí matematiku. Přesto jí žáci zvolili nejoblí-
benější učitelkou školy.                              Foto: Šárka Křenová 
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Centrum poraden Telč
budova polikliniky, Masarykova ul., Telč

poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí

Sdílení – sociální služba a poradenství
kontaktní místo Telč
otevírací doba: pondělí a středa 13,00 – 17,00 hodin
poskytuje odborné sociální poradenství nemocným a rodinám (tel. 732 602 
750), půjčovnu zdravotnických pomůcek (tel. 732 602 750, 777 574 975), odleh-
čovací službu (tel. 775 574 976, 777 574 975), domácí zdravotní péči a domácí 
hospicovou péči (tel. 775 574 974, 777574 976), dobrovolnický program (777 
574 975)
provozovatel: občanské sdružení Sdílení Telč, U Štěpnického rybníka 321
kontakt: tel. 775 574 974-6,  e-mail: os.sdileni@centrum.cz

Občanská poradna
kontaktní místo Telč
otevírací doba: každé druhé úterý 11,30 – 15,30 hodin
poskytuje bezplatné poradenství v oblasti bydlení, ochrany spotřebitele, pra-
covně-právních vztahů, občansko-právní problematiky, rodinných a mezilid-
ských vztahů, sociální oblasti
provozovatel: Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava
kontakt: tel. 567 330 164, 604 475 474, e-mail: opj@volny.cz
www.obcanskaporadna.cz

Poradna pro zdravotně postižené
kontaktní místo Telč, pouze po předchozí telefonické domluvě
poskytuje bezplatné poradenství pro osoby se zdravotním postižením
provozovatel: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Vrchlického 57, 
Jihlava
kontakt: tel. 567 303 685, e-mail: cszp.ji@centrum.cz
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Poradna pro zrakově postižené
kontaktní místo Telč, pouze po předchozí telefonické domluvě na 
Tyflo Vysočina (608 805 838), Tyflocentrum Jihlava (567 330 082), Tyfloservis 567
307 571)
poskytuje bezplatné sociální poradenství a sociální služby pro osoby zrakově 
postižené a jejich rodiny, informace o kompenzačních pomůckách
provozovatel: Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s., Havlíčkova 38, 588 56 Jihlava
kontakt: tel. 567 155 083, 608 805 838, e-mail: tyflo@tiscali.cz
www.tyflovysocina.cz

Protidrogová poradna
kontaktní místo Telč, pouze po předchozí telefonické domluvě
poskytuje primární prevenci a bezplatné poradenství pro uživatele drog a je-
jich blízké
provozovatel: Oblastní charita Jihlava - Centrum U Větrníku a Vrakbar Jihlava
kontakt: tel. 567 310 987, e-mail: kacko.vetrnik@caritas.ji.cz
www.jihlava.cz/charita

Aktuální stav všech služeb od 1. ledna 2011

Čísla z roku 2010

Sociální poradenství 
a pečovatelské služby
▪ Poradci Občanské poradny v Telči 
poskytli 193 bezplatných, diskrétních a 
nezávislých konzultací, pomáhali hledat 
řešení, informovali o právech, povinnos-
tech i dostupných službách.
▪ Občanské sdružení Sdílení zapůjčilo 160 
zdravotních a kompenzačních pomůcek, 
poskytlo domácí hospicovou službu 6 ne-
mocným v rozsahu 265 hodin, odlehčova-
cí službu 2 057 hodin pro15 klientů, 244x 
zprostředkovalo odborné sociální poraden-
ství, 22 dobrovolníků pravidelně navštěvo-
valo obyvatele Domova důchodců v Telči, 
se kterými strávili 1416 hodin, 8 dobrovol-
níků 1226 hodin vypomáhalo v rámci spe-
ciálního programu svým sousedům.
▪ Charitní pečovatelské službu využívalo 
141 seniorů, kterým pracovníci pečovatelské 
služby 1 636x pomohli při péči o vlastní oso-
bu a hygienu, zajistili 14 458 x obědy a další 
stravu, 2 456 x pomáhali v domácnostech a 
vyprali 605 kg prádla, 178 x doprovázeli k 
lékaři a na úřady a 1357 x poskytli jednodu-
ché ošetřovatelské úkony, pedikúry apod.
Přestože se ekonomika naší společnosti 
potýká se zásadními problémy, možná 
právě proto je nezbytné posilovat trvalé 
hodnoty, lidskost a ochotu pomoci druhé-
mu. Podpora a pomoc potřebným je jed-
nou z hlavních priorit města Telče, které 
se aktivně podílí na řadě sociálních pro-
jektů a podporuje profesionální organiza-
ce v této oblasti. Všem, kteří denně přiná-
šejí nejen pomoc, ale také radost, jistotu i 
naději, patří naše velké poděkování.

Hana Müllerová, místostarostka

Policisté v ZASTÁVCE
V nízkoprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež ZASTÁVka v ulici Na Posvátné (bý-
valá MŠ) besedovali ve čtvrtek 27. ledna 
policisté z Obvodního oddělení PČR Telč.
Téma besedy, Bezpečně po asfaltu, bylo 
před nadcházející motoristickou sezónou 
aktuální. Pravidla a povinnosti řidičů, 
cyklistů i chodců v silničním provozu 
nebyly podány policisty vůbec nudně. 
Dokonce jsme se zasmáli, když nám pro-
zradili i humorné příběhy z jejich služby. 
Jak byla beseda zajímavá a neformální, 
dokazuje i to, že došlo také na souboj v 
páce jednoho z posluchačů s besedujícím 
policistou. Věřte, že vítězství neměl od-
vážný policista snadné.
Beseda byla slovy našich klientů „úžas-
ná“ a zajímavá a chceme za ni poděkovat 
nstrm. Jiřímu Brumlovskému a pprap. 
Zdeňku Coufalovi.        Petra Veverková

125 let muzea v Telči
Od dubna nová expozice v areálu Státního zámku.
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Největší jednorázová investice ve městě 
v jeho novodobé historii, zásadní rekon-
strukce bývalé jezuitské koleje na náměs-
tí za téměř 150 mil. Kč, se blíží ke svému 
závěru. TL to aktuálně potvrdil Ing. Josef 
Plucar, ředitel Univerzitního centra Ma-
sarykovy univerzity.

Pane řediteli, připomeňte, prosím, čte-
nářům nedávnou historii:
V říjnu 2006 byl v rámci druhé výzvy Fi-
nančních mechanizmů EHP/Norska (tzv. 
Norských fondů) předložen Masaryko-
vou univerzitou v Brně projekt „Telč – 
rehabilitace jezuitského areálu – Středo-

Jezuitská kolej. Je tady finále ZŠ Hradecká:
Bylo Nobelovské praktikum. 
Bude Mrazivý dusík!
Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakul-
tou Masarykovy univerzity proběhlo 1. 
února na ZŠ v Hradecké ulici „Nobelov-
ské praktikum“. Zajímavého workshopu 
se zúčastnili vyučující fyziky ze škol v 
Telči, Dačicích a v Třešti. Na přístrojích 
Masarykovy univerzity si učitelé moh-
li prakticky vyzkoušet experimenty, za 
které byla udělena Nobelova cena. 
Jedná se o součást projektu Naturtech, 
který je zaměřen na podporu zájmu o 
technické a přírodovědné obory. V rámci 
projektu, opět ve spolupráci s Přírodově-
deckou fakultou MU, proběhne na naší 
škole 17. února pro žáky 8. a 9. ročníků 
fyzikální představení „Mrazivý dusík“. 
To se bude skládat z experimentů s ka-
palným dusíkem, doplněné odborným 
komentářem. Pro žáky to bude jistě zají-
mavý doplněk učiva fyziky a chemie.

Mgr. Ivana Dvořáková, učitelka fyziky

Studenti o svobodě
Český rozhlas spolu s Filozofickou fa-
kultou Univerzity Karlovy vypsal soutěž 
Svobodně. Jak upřesnila její tajemnice 
Zuzana Foglarová, je určena středoško-
lákům i žákům vyšších ročníků šestile-
tých nebo osmiletých gymnázií.
„Téma je svoboda slova - včera a dnes. 
Studenti by nám měli zasílat eseje v roz-
sahu zhruba sedm až čtrnáct stránek.“ 
Vyhlašovatele soutěže zajímá, jak se na 
toto téma dívá dnešní mladá generace. 
Soutěž vznikla v souvislosti se 60. vý-
ročím vysílání české redakce Rádia Svo-
bodná Evropa v květnu 1951. 
Účast studentů telčského gymnázia v 
soutěži by uvítala redaktorka Ivana Den-
čevová, stálá spolupracovnice Českého 
rozhlasu, která se na zmíněném projektu 
podílí. Denčevová je sama absolventkou 
telčského gymnázia. Další informace 
zájemci najdou na speciálním webu svo-
bodne.rozhlas.cz.

evropské centrum pro kulturní dědictví“. 
Řídící výbor projekt schválil a následně 
potvrdil poskytnutí grantu ve výši 5 790 
915 EUR. Finančním objemem se jedná 
o největší projekt podpořený z Norských 
fondů v ČR.
Hlavní záměr projektu?
Kompletní rekonstrukce bývalé jezuit-
ské koleje, ve které dnes sídlí Univer-
zitní centrum Telč. Hmotným výstupem 
projektu je zrekonstruovaná budova v 

parametrech moderní vzdělávací infra-
struktury s ubytovací kapacitou 72 lůžek 
a zázemím – studentskou kavárnou, uni-
verzitní knihovnou, informačním cent-
rem a do budoucna i menzou.
Aktuální stav rekonstrukce?
8. února se uskutečnila závěrečná pro-
hlídka stavby za účelem vydání kolau-
dačního souhlasu k užívání objektu. Do 
konce března budou veškeré prostory 
vybaveny nábytkem, audiovizuální tech-
nikou a počítači. 11. dubna bude Univer-
zitní centrum otevřeno.
Koho na něm očekáváte?

Dvůr jezuitské koleje. Jak ho zatím neznáme.                                  Foto: Josef Plucar

Slavnostnímu otevření bude samozřejmě 
přítomen rektor Masarykovy univerzity 
a celé její vedení, norský velvyslanec, 
hejtman kraje Vysočina a další hosté. V 
tuto chvíli je potvrzena i účast ministra 
financí Miroslava Kalouska a ministra
školství Josefa Dobeše. 
Podívají se do budovy i občané Telče?
Určitě. Připravujeme pro ně Den otevře-
ných dveří, který samozřejmě oznámíme 
i v TL.                                                 (z)

Hodina Země 2011, 26. března, 20:30

Zhasněte také
Největší světová organizace pro ochranu přírody, WWF, vyzý-
vá česká města, vesnice, firmy i jednotlivce, aby se připojili k
celosvětové klimatické akci Hodina Země 2011. Jde o symbo-
lické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant 
či zhasnutí ve vaší domácnosti. Zhasnutím se připojíte k cca 6 
000 obcím po celém světě, k mnoha milionům lidí a dáte tak 
najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost 
Země. První ročník Hodiny Země se konal v roce 2007. Letoš-

ní pátý ročník bude podle organizátorů největší světová akce 
na podporu životního prostředí se zapojením veřejnosti. Mezi 
světově známými památkami, které podporují akci zhasnutím, 
jsou  např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v
Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. 
Přidejte se k nám, 26. března ve 20.30 a podpořte další ročník 
Hodiny Země. Další informace získáte na české stránce Hodiny 
Země 2011, www. veronica.cz/hodinazeme či na hlavní stránce 
Hodiny Země 2011 www. earthhour.org.

Yvonna Gaillyová, 
ředitelka Ekologického institutu Veronica
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Zájmové kroužky DDM
V Domě dětí a mládeže působí v letošním školním roce 55 kroužků, které celkem navště-
vuje 650 dětí. Dnes představujeme kroužek, který je v nabídce DDM od jeho založení:

Rybářský kroužek
Sportovní rybaření má v Telči více než stoletou tradici, na kterou rybářský kroužek navazu-
je. Letos jej navštěvuje 40 dětí ve věku od 8 do 15 let. Pro kroužek má velký význam rybník 
Nadymák, kde každoročně pořádá závody ve sportovním rybaření pro rybářský potěr.
Dlouholetými vedoucími jednoho z nejoblíbenějších kroužků DDM jsou Ing. Vojtěch 
Ondrka, MVDr. Zdeněk Tichý a Petr Choutka.

Kdo je doma v zookoutku 

Dikobraz Vavřinec
S velkým zájmem se setkala v minulých 
TL reportáž o záchranné stanici volně ži-
jících zvířat pana Pavla Dvořáka. Dnes 
představujeme jednoho z prvních obyva-
tel „telčského zookoutku“. Je jím dikob-
raz obecný, který dostal jméno Vavřinec. 
Původním domovem dikobrazů je jih 
Itálie a Sicílie, kde byli zřejmě vysaze-
ni Římany, kteří je rádi lovili pro chutné 
maso. Dikobraz vypadá jako velký ježek, 

Vzpomínáme na 20. století

s ním však nemá nic společného. Je to po 
bobrovi druhý největší hlodavec Evropy. 
Může dosáhnout váhy až 27 kg. Dikobraz 
si v domovině vyhrabává hluboké nory, ve 
kterých přečkává den. Za soumraku se pak 
vydává za potravou. Vyhrabává různé ko-
řínky, sbírá spadlé ovoce, ale nepohrdne 
ani hmyzem, žábami nebo hady. Dikobraz 
denně spořádá 1,2 kg kvalitní potravy.

Pro TL připravuje Pavel Dvořák

Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na krmení a péči o zvířata v zookoutku, může zaslat 
finanční podporu na účet OS č.171214046/0600. Po domluvě s provozovatelem na tel.
605780737 je možné také zakoupit konkrétní druh krmiva a přinést ho do stanice. 

Tentokrát s gurmány při procházce Masarykovou a Svatoanenskou ulicí. V první polovině století jsme si zde mohli pochutnat na 
pečivu z vyhlášené pekárny pana Josefa Ptáčka. Kdo si k němu uvařil dobrou kávu, tak určitě z některého z pěti druhů, které nabízel 
pan František Beran ve Svatoanenské ulici, a ochutil si ji lžičkou vaječného likéru z Norkovy likérky.
Za zapůjčení sáčku na pečivo děkujeme panu Jiřímu Ptáčkovi. Etiketa vaječného likéru je bohužel již po znárodnění Norkovy likérky. 
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S Mgr. Irenou Tobiáškovou

Co dělají památkáři v synagoze?
Čtvrtý rok své existence v Telči zahájil 
letos v lednu Národní památkový ústav 

pro Vysočinu. Na 
tři desítky jeho 
pracovníků zatím 
sídlí v pronaja-
tých prostorách ve 
Slavatovské ulici 
a také v bývalé ži-
dovské synagoze 
na Parkaně. Právě 
toto pracoviště, 

které, ač ve středu města, budí trochu do-
jem tajemna. Co tam ti památkáři vlastně 
dělají, je otázka, kterou je možné často 
zaslechnout. V následujícím rozhovoru 
se na ni proto pokusíme odpovědět.
Ještě než jsem otevřel dveře synagogy, 
udělal jsem si malý průzkum o tom, co 
obecně o práci památkářů ví laická ve-
řejnost. Odpovědi? „Poroučí lidem, jak 
mají opravit barák“, byly ty převažují-
cí. Ale také, byť v menší míře, zaznělo: 
„Občas někomu poskytnou i peníze na 
opravu.“

Seriál besed
125 let muzea v Telči
Beseda s Ing. Petrem Grycem
Historie a současnost 

Lannerova domu

Pondělí 7. března
v 17 hodin

v zasedací místnosti radnice
 v Telči.

 

Překvapily Vás ty odpovědi? Ptám se 
Mgr. Ireny Tobiáškové, která pracoviště 
v synagoze vede. „Ani ne. Už jsem si 
zvykla,“ říká s úsměvem.
Odbor, v jehož čele stojíte, má docela 
složitý název - Evidence, dokumentace 
a informačních systémů. Můžete, pro-
sím, čtenářům TL jeho práci a poslání 
stručně představit?
Odbor tvoří kolektiv osmi převážně mla-

V roce 1904 přinesla do Telče prvky secese a empíru stavba židovské synagogy. Ne-
citlivé úpravy v polovině minulého století ale hodnotu díla architekta Karla Wagnera 
značně poškodily.                                                                          Foto: Ilona Jeníčková

dých lidí (a chci zdůraznit, že více než 
polovina je místních či z blízkého oko-
lí). Každý má na starost jednu či více 
agend, které nám ukládá památkový zá-
kon. Spravujeme kartotéku kulturních 
památek pro území kraje. Průběžně za-
jišťujeme aktuálnost identifikačních úda-
jů. Zpracováváme návrhy na prohlášení 
nebo zrušení prohlášení věci za kulturní 
památku. Poskytujeme informace o pa-
mátkové ochraně a evidenci vlastníkům 
kulturních památek, veřejnosti, úřadům a 
organizacím. Druhým rokem zde pracuje 
fotograf, který pořizuje fotodokumentaci 
památkového fondu. Dle potřeb kolegů 
provádíme operativní průzkumovou do-
kumentaci staveb. Vedeme a doplňujeme 
sbírku dokumentačních fondů – součást 
sbírky příloh Ústředního seznamu kul-
turních památek. Zajišťujeme také evi-
denci a dokumentaci mobiliárních fondů 
a zámeckých knihoven na objektech ve 
správě NPÚ, což v souhrnu představuje 
téměř 90 tisíc položek. Je zde také ulo-
žena odborná spisovna, archiv map, pa-

mátková dokumentace objektů, odborná 
knihovna... Tyto fondy využívají nejen 
naši pracovníci, ale i studenti vysokých 
škol a externí badatelé. Součástí naší prá-
ce v poslední době je vytváření a plnění 
informačních systémů vedených moder-
ními technologiemi, včetně Geografické-
ho informačního systému NPÚ.
Omlouvám se, stručněji to opravdu ne-
šlo, ačkoli je to jen holý výčet činností. 

Podrobnější informace mohou zájemci 
najít na www.npu.cz nebo www.npu-
-telc.eu.
Zmínila jste se, že součástí pracoviště 
je i odborná knihovna. Komu je její 
fond určen?
Fond, který začal být systematicky bu-
dován teprve se vznikem pracoviště v 
Telči, slouží především našim odbor-
ným pracovníkům. Najdou zde knihy o 
historii umění, architektuře, stavitelství, 
restaurování, odborné sborníky a časopi-
sy, regionální literaturu apod. Ale mohou 
přijít i laici, kteří se zajímají o historii 
nebo architekturu.
Jakou má knihovna provozní dobu?
Každý čtvrtek od 9 do 11 a od 13 do 15 
hodin. Ale je jistější domluvit se předem 
telefonicky na čísle 725 163 059 nebo 
na tel. 567 214 913, popřípadě e-mailem 
seitlova@telc.npu.cz, aby knihovnice 
nebyla právě na služební cestě.
Na závěr budu trochu osobní. Profesně 
se věnujete historii, vedete pracoviště 
dokumentace památek, do Telče jste 
přesídlila z Pardubicka. Máte zpraco-
vanou rodinnou genealogii?
Již dlouho jsem ve fázi příprav. Proč se 
ptáte?
Čtenáře by určitě zajímalo, zda jste 
příbuzná významného telčského vlas-
tence, učitele a hudebníka, po kterém 
se dokonce jmenuje ulice na Podo-
lí, Josefa Tobiáška, když se narodil 
(1792) ve Slepoticích u Pardubic?
Protože, jak jsem už řekla, genealogii 
zpracovanou nemám, pouze se domní-
vám, že by tu alespoň vzdálená příbuz-
nost být mohla. Příbuzní z otcovy strany 
jsou rozeseti po vesnicích v okolí Slepo-
tic a příjmení Tobiášek není tak časté.
Děkuji za rozhovor.                             /z/ 
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Představujeme:

Luboš Pavlík. Nový šéf policie
Obvodní oddělení Policie ČR v Telči pro-
cházelo v loňském roce složitým obdobím. 
Po odchodu telčského Miloše Nováka na 
Krajské ředitelství PČR se stal jeho ve-
doucím Stanislav Pykal. Toho jsme v TL 
ani nestačili představit a telčští policisté 
dostali nového šéfa. Snad definitivně usedl
na horkou židli vedoucího zdejšího oddě-
lení npor. Bc. Luboš Pavlík.
Absolvent bezpečnostně právní fakulty Po-
licejní akademie v Praze má za sebou téměř 
dvacet let služby u policie. Před příchodem 
do Telče pracoval na Obvodním oddělení 
policie v Třešti. Naposledy jako zástupce 
vedoucího. Čtenáři jej již znají ze svodek 
o práci zdejšího oddělení, které pro TL při-
pravuje. Nového šéfa policie jsme nezasko-
čili žádnou otázkou, kterou jsme nu položi-
li. Naopak, ochotně na ně odpověděl.
Kolika podřízeným velíte?
V současné době patnácti policistům.
V Telči sloužíte již několik měsíců. Mys-
líte si, že jste již vnikl do všech problé-
mů služebního obvodu?
Samozřejmě že ne. Za tak krátkou dobu 
to není možné. Stále získávám jak místní, 
tak i osobní znalost o služebním obvodu, 
který má rozlohu bezmála 305 km2 a žije v 
něm 15 tisíc obyvatel v 56 obcích a jejich 
místních částech. Bez této znalosti se poli-
cistovi špatněte pracuje. Obecně, policejní 
problematika je ale všude podobná.
Přesto, nacházíte zde nějakou specific-
kou záležitost?
Ano, samotná Telč se zásadně liší od mého 
minulého působiště. Především v letních 
měsících množstvím turistů ze všech koutů 
světa, počtem kulturních akcí, velkou kon-
centrací cizích lidí...
To vše samozřejmě ovlivňuje i práci po-
licie. Vím, že se zde daří tzv. kapsářům a 
dalším zlodějíčkům, kteří nenechají žád-
nou odloženou věc v klidu.
Prozradíte nějakou novinku, kterou jste 

Pomůže někdo?

Hroby policistů
Občanské sdružení Veterán Policie ČR, které sdružuje bývalé policisty, si mimo jiné vy-
tklo za cíl zmapovat hroby policistů a četníků od dob rakouské monarchie, přes první 
republiku, až po současnost, kteří zahynuli při výkonu povolání nebo na následky zranění 
při služebním zásahu zemřeli. „Naším cílem je nejen vytvořit zmíněný registr hrobů, ale 
v budoucnu o hroby také důstojně pečovat,“ uvedl pro Telčské listy krajský koordinátor 
sdružení Vladimír Pokorný. Zatímco o hrobech vojenských veteránů, kteří ve službě padli 
či zahynuli, je vedena podrobná evidence a existují i dotační programy na péči o ně, o 
hroby policistů, kteří často zahynuli za podobných situací, se dosud nikdo nestaral. Pokud 
máte informace o hrobu policisty podle uvedených kritérií, sdělte je, prosím, na adresu:
vlad.pokorny@seznam.cz, nebo můžete zanechat vzkaz v Informačním středisku na 
telčské radnici.                                                                                           /vp/

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v  lednu řešili policisté 
Obvodního oddělení PČR Telč.

Nafta stále letí
V době 31.12.2010 do 3.1.2011 odcizil 
neznámý pachatel ze zaparkovaného tě-
žebního stroje John Deere v katastrálním 
území Vanova 2 ks přídavných haloge-
nových světlometů a z neuzamčené ná-
drže 40 litrů motorové nafty. Podobně 
zloděj řádil na vazači klestí, ze kterého 
odcizil 6 ks xenonových světlometů a 20 
litrů nafty. Majiteli způsobil škodu za té-
měř 55 tis. Kč.
50 l nafty se „vypařilo“ i 11. ledna z 
nákladního automobilu MAN zaparko-
vaného v Telči. V tomto případě se telč-
ským policistům již podařilo pachatele 
usvědčit.
K dalšímu odcizení nafty došlo v noci 
18. ledna v kamenolomu ve Vanově. Z 
pracovních strojů zde zmizelo celkem 
280 litrů nafty! Současně pachatel stro-
je také poškodil. Celkově vznikla firmě
škoda nejméně za 12 tis. Kč.

Podvodné jednání
Prodejnu v Telči poškodil pachatel z Pl-
zeňska podvodným nákupem noteboo-
ku. Po době splatnosti nezaplatil faktu-
ru a vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s 
poškozeným, kterému vznikla škoda ve 
výši 12 tis. Kč.

Neplní vyživovací povinnost
Ve sledovaném období zaevidovalo zdej-
ší oddělení PČR 6 případů neplnění vy-
živovací povinnosti na své nezaopatřené 
děti. Mezi výtečníky je pět otců a jedna 
matka. Za toto jednání jim hrozí trest od-
nětí svobody až na dva roky.

Loupil železný šrot, skončil v 
poutech
V době od 14. do 15. ledna vnikl ne-
známý pachatel na oplocenou zahradu u 
rodinného domu v Tobiáškově ulici, kde 
odcizil dvě 4m dlouhé silnostěnné želez-
né trubky a 2 železné nájezdy na opravu 
osobních automobilů. Pachatel byl krát-
ce po činu vypátrán telčskými policisty.

Řídil, když nesměl
23. ledna byl zadržen místní řidič, který 
řídil motorové vozidlo, ačkoliv mu tato 
činnost byla zakázána rozhodnutím od-
boru dopravy MěÚ Telč. Za to mu hrozí 
trest odnětí svobody až na tři roky.

Podle zprávy vedoucího OO PČR Telč 
npor. Bc. Luboše Pavlíka

  

již zavedl nebo hodláte zavést?
Jak je uvedeno na počátku příspěvku, od-
dělení prošlo v loňském roce složitým ob-
dobím. Působili zde ale zkušení kolegové 
vedoucí, kteří ho vedli na vysoké úrovni. 
Na jejich práci se budu snažit navázat. 
Mezi mé priority patří zvýšený dohled nad 
silničním provozem, nesprávným parko-
váním jak v samotném centru města, tak v 
jeho okolí. V neposlední řadě je mým cílem 
zvýšit objasněnost trestných činů a samo-
zřejmě spokojenost občanů s prací policie.
Dopravní režim na náměstí. To na před-
chozím působišti nebyl určitě problém 
číslo jedna. Jak se s ním chcete vypořádat 
v nadcházející turistické sezóně v Telči?
Parkování je velkým problémem ve všech 
městech, nejenom v Telči. Zde vidím výhodu 
v počtu a velikosti dobře vybavených záchyt-
ných parkovišť. To většina měst postrádá.
S problematikou parkování v letní sezoně 
se budeme snažit vyrovnat zejména nasa-
zením posil z řad dopravní policie a zvýše-
ným dohledem hlídek zdejšího oddělení.
Čtenáři oceňují Vaši otevřenost při in-
formování o práci policie. Můžeme s ní i 
nadále počítat?
Samozřejmě. Cítím povinnost informovat 
veřejnost o různých problémech a o trest-
né činnosti spáchané nejen v Telči, ale i v  
obcích spadajících do služebního obvodu.
Spolupráce s veřejností je základním pilí-
řem moderní policie. Bez pomoci a všíma-
vosti veřejnosti by byla v  těžké situaci.
Prozradíte něco ze svého soukromí? Ko-
níčky, sport nebo třeba kuchyně?
Jsem ženatý a mám dvě děti. Od šesti roků 
jsem hrál závodně lední hokej. Dnes ho 
hraji již jen rekreačně. Mým „domácím“ 
ledem je teď zimní stadion v Telči. Rád se 
také svezu na pořádném motocyklu.
V kuchyni také nemám problém, dokážu 
uvařit vše, ale moc často to nedělám, aby 
se to doma nestalo pravidlem …. (Smích.) 

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč

607 670 352
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Přijďte do knihovny
Na konci loňského roku měla městská 
knihovna ve svém fondu téměř 30 tisíc 
knih. Každý obyvatel Telče tak zde má 
„svých“ pět titulů.
„Pokud ale vezmeme jen zaregistrované 
čtenáře, kterých je 1200, tak na každého 
připadá 25 knih. A to je již velmi sluš-
ný výběr,“ zdůraznila pro TL vedoucí 
knihovny Lenka Zamazalová.
Potěšitelné je, že celou jednu čtvrtinu 
čtenářů (331) jsou děti do 15 let. Vloni 
přišlo do knihovny celkem 15 750 ná-
vštěvníků. To znamená, že každý zare-
gistrovaný čtenář sem zavítal více než 
10x.
Na otázku, které byly vloni u dospělých 
čtenářů nejžádanější knihy, měla Lenka 
Zamazalová pohotovou odpověď: „Na 
prvním místě to byl jednoznačně první 
díl trilogie Milénium švédského spisova-
tele Stiega Larssona Muži, kteří nenávi-
dí ženy.“ Kniha byla během roku půjče-
na18krát! U jednoho čtenáře tak pobyla 
2 až 3 týdny.
V tomto případě nejsou telčští čtenáři 
výjimkou. Kniha se umístila na před-
ních místech hodnocení obliby nejen v 

Nové knihy
městské knihovny
Nikdy nečteme knihu. Čteme prostřed-
nictvím knih sebe.

Romain Rolland

Beletrie
Woolf: Deníky; Harrod-Eagles: Dynastie 
Morlandů. Padlí králové; Francková: 
Hledačka štěstí; Saviano: Krása a peklo; 
Murakami: Po otřesech; Březinová: Po-
slední láska Petra Voka; Nepil: Proč jsem 
nechodil na Alexandrovce; Morrow: 
Proutkařka; Cornwell: Sharpův únik; 
Larsson: Sluneční bouře; Binchy: Srdce 
a duše; Cole: Těla na prodej; Ježková: Tři 
maminky a tatínek; Smith: Upíří deníky. 
Soumrak; Munro: Útěk; Lark: V zemi bí-
lého oblaku; Schlink: Víkend; Monyová: 
Citová divočina; Gaarder: Hrad v Pyre-
nejích; Parker: Dvojí hra

Naučná
Cílek: Krajiny vnitřní a vnější; Bürgin: 
Lexikon zakázané archeologie; Kotlán: 
Testy obecných studijních předpokladů a 
základy logiky; Beranová: Dějiny země-
dělství v Čechách a na Moravě; Vacek: 
Za volantem s Karlem Čapkem; Bůžek: 
Člověk českého raného novověku; Slou-
pová: Rok s krtkem

Dětská
Krolupperová: Já se nechtěl stěhovat!; 
Peroutková: Anička u moře; Schröder: 
Bratrstvo svatého grálu; Steklač: Dvoj-
čata v akci. Hořká vůně mandlí; Flana-
gan: Hraničářův učeň; Braunová: Jak se 
Vojta ztratil; Antoš: Můj svět a pohádka; 
Trujillo: Hledej bojovníky; Ullrich: Lás-
ka zčistajasna; Váchová: Chaloupka na 
vršku

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

naší knihovně, ale i v Česku a prakticky 
na celém světě. Na dalších místech po-
myslného čtenářského žebříčku skončil 
v Telči Rok kohouta Terezy Boučkové, 
Srdce v písku Kláry Janečkové a další 
světový bestseler Dana Browna Ztrace-
ný symbol.
U dětských čtenářů podle statistiky kni-
hovnic samozřejmě vévodí tituly tzv. 
povinné školní četby. Z těch nepovin-
ných si nejčastěji malí čtenáři půjčo-
vali v současné době populární knížku 
Simpsonovi a Knihu pro správné holky. 
I další oblíbené tituly napovídají, že do 
knihovny častěji zavítají děvčata než 
chlapci. „Hodně žádané byly Vandiny 
tajné zápisky Dagmar Geislerové a Hol-
ka z popelnice od Jacqeline Wilsonové,“ 
připomněla Lenka Zamazalová.
Městská knihovna nabízí také 51 titulů 
novin a časopisů. Od těch zpravodaj-
ských či společenských, jako je Instinkt 
nebo Reflex, až po celou řadu odborných
pro široké spektrum zájmů čtenářů.
Pozvání pro ty, kteří zatím do knihovny 
nenašli cestu, je od Lenky Zamazalové 
myšleno zcela upřímně. I v době televize 
a internetu zde určitě objevíte něco zají-
mavého a poučného.                            /z/

S knihovnou do Peru
Městská knihovna vás zve na cestopis-
nou přednášku o Peru Ing. Radovana 
Jirků a Aleny Kantorové v úterý 8. břez-
na v 18.00 hod. v obřadní síni radnice v 
Telči.
K zhlédnutí bude opět spousta fotografií
a film natočený během náročného puto-
vání po jihoamerickém kontinentě. 
Podíváme se do hlavního města Peru 
- Limy, překonáme první z andských 
průsmyků a přesuneme se do hlavního 
města starých Inků Cuzca a okolí po-
svátného Machu Picchu. Samozřejmě se 
podíváme i na další místa Peru a sezná-
míme se s místními indiány a exotickou 
přírodou.

Lenka Zamazalová

8. Mistrovství baristů ČR

Mistr kávy je z Telče
Strhující atmosféra, překvapivé výsledky a slzy v očích vítězů obou soutěží dnešního 
dne, tak vypadalo finále Mistrovství baristů ČR 13. února, které se uskutečnilo u příleži-
tosti veletrhu Top Café, jenž byl součástí výstav Top Gastro a Holiday World na výstaviš-
ti v Praze Holešovicích. 8. ročník Mistrovství baristů ČR v kategorii Mistr kávy vyhrál 
telčský Petr Kadeřábek z firmy Moak, absolvent SOŠ a SOU Třešť. Porazil zkušenější
soupeře a jako vítěz pojede reprezentovat ČR na mistrovství světa do Kolumbie.

Zdeněk Kudláček,
učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť

Petr Kadeřábek s jedním z porotců soutěže, hercem Petrem Novotným.
Foto: archiv PK
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www.m-soft.cz

- 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

IN
TE

RN
ET

PR
O

 D
O

M
ÁC

N
O

ST
I

Linka M-SOFT ProFi 12

Rychlost: Cena/měsíc:

12 Mbit/s 488 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 2 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

8 Mbit/s 391 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 1 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 4

Rychlost: Cena/měsíc:

4 Mbit/s 291 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2

Rychlost: Cena/měsíc:

2 Mbit/s 199 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 512 kb/s

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

Pro informace a objednávku 
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou 
na telefon:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 
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Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i sta-

rožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalou-
nictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. 
Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. 
Tel. dílna: 567 219 040.

• Prodám dveře vchodové plastové a plastová okna. Dále za-
hradní chatku 4x3 m + přesah střechy 0,8 m. Vše nové z ne-
uskutečněné stavby, s dokladem. Sleva z PC. Přivezu. Tel.: 
777 106 709.

• Živá hudba Koka pro každou akci. Levně. Tel. 607 913 271.

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

                      PPRROODDEEJJ  CCHHOOVVNNÉÉ  DDRR��BBEEŽŽEE  
 

         /z veterinárn� kontrolovaných chov�, které zaru�ují kvalitu a vysokou užitkovost/ 

                             16h VANOV – AREÁL ZD VANOV 
 

Prodej 16.3.2011   p�i objednání 10 ks  —> 1 ku�ice ZDARMA !!! 
 

Ku�ice �erné, �ervené, bílé /nesou bílá vejce/       stá�í: 14-18týd.          cena: 130-150,-K� 
 

Prodej 13.4.2011 
 

Ku�ice �erné, �ervené                                         stá�í: 14-18týd.          cena: 130-150,-K� 
Kropenaté                                                                  stá�í: 14-18týd.          cena: 130-150,-K� 
 

Prodej 11.5.2011    
 

Ku�ice �erné, �ervené          stá�í: 14-18týd.          cena: 130-150,-K� 
Ka�eny pekingské /bílé brojlerové/                  1-3týd.             60-80,-K� 
Ka�eny barbarie /husoka�eny/                  1-3týd.            90-110,-K� 
Husy /bílé/                         1-3týd.                   130-150,-K� 
Husy /landeské/                       1-3týd.                   130-150,-K� 
Kr�ty /kanadské širokoprsé brojlerové/                     6-8týd.                   250-290,-K� 
 

Dr�bež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava  
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz 

 

• Kanceláře v budově Finančního úřadu v Telči k pronajmutí: 
8 m2 – 1025 Kč, 10 m2 – 1250 Kč, 22 m2 – 2733 Kč, 27 m2 

– 3179 Kč / měsíc. Tel. 607 161 065, 603 763 740. Ceny včet-
ně služeb.

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuze-
xové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozů-
stalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. 
Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92

• Nabízíme pronájem pokoje v RD v Telči se samostatnou kou-
pelnou a WC. Tel. 775 219 361.

• Hledám brigádníky na rozvoz knih. Vhodné i pro důchodce. 
Tel. 603 335 868.

• Autoškola Ekol – Miluše a Vladimír Roupcovi. Provádíme 
výuku a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny mo-
tocyklů. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Informace na 
tel. 607 185 517. www.autoskolaekol.wz.cz, autoskolaekol.
telc@seznam.cz

• Hledám vdovce 65 let. Tel. 732 945 327. Třešť, Dačice.

• Úklidová firma přijme uklizečky na brigádu v Telči (předko-
laudační úklid). Nástup v druhé polovině března, práce cca 14 
dní. Tel.: 567 210 125, volat po-pá 8:00-15:00.

• Obec Nová Říše pronajímá k podnikání restauraci Na Blatech 
v oblasti pohostinské činnosti. Bližší informace na tel. čísle 
724 790 090, Václav Křičenský.

• Zelená lékárna U Horní brány nabízí kvalitní přírodní kosme-
tiku, čaje, masti, olejíčky českých výrobců. Vše za příznivé 
ceny. Tel. 607 850 802.

 
 
 

OZNÁMENÍ 
ZP MV �R, pracovišt� Jihlava, 

oznamuje, že v termínech: 
 10. 3. 2011 od 16.00 do 17.30 h. 
 14. 4. 2011 od 16.00 do 17.30 h. 
 12. 5. 2011 od 16.00 do 17.30 h. 
 9. 6. 2011 od 16.00 do 17.30 h. 
 

bude k dispozici pro ve�ejnost pracovišt� pojiš�ovny  
v u�ebn� Základní školy Masarykova v Tel�i. 
 

Na míst� bude možné vy�ídit agendu spojenou s: 
− z�ízením karty života. 
− p�ihlášením do pojiš�ovny 
− zm�nou osobních údaj� 
− nabídkou vstupu do elektronické komunikace 
− zajišt�ním vým�ny evropských pr�kaz� atd. 
 

T�šíme se na Vaši návšt�vu !! 
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Zima, nezima
Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice od 21. 
1. do 20. 2. 2011.

Leden v číslech
Průměrná teplota: -1,5 °C
Průměrný tlak:1022,2 hPa
Srážky: 12,8 mm
Maximální teplota: 9,9 °C, 16. 1. v 15,06 hod.
Minimální teplota: -10,9 °C, 29. 1. ve 3,25 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 1. 1.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky

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

www.nabytek-brychta.cz

Akce
 na 
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en:
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ZDARMA
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ZDARMA

Roční přiznání FO, PO, DPH,
silniční daň, účetní služby za
rozumné ceny – jsme dvě a je
s námi legrace – tel.: 776 156 295

Chcete být bez dluhů?
Chcete porozumět světu peněz?
Chcete být profesionál?
Chcete spolupracovat
s nadnárodní společností?
Chcete čerpat firemní benefity?
Chcete být členem sehraného
týmu? Tel.: 721 948 888

Inzerujte v Telčských listech



Probudilo 
se v Telči divadlo?

Divadelní soubor DRDIVADLO2 
sehraje v sobotu 5. března v 18 
hodin v sokolovně představení 

Muž sedmi sester
Mládeži přístupno od 15 let

DRDIVADLO2 je soubor složený převáž-
ně z bývalých členů divadelního kroužku 
DDM, který vede Emílie Drdácká. Dnes 
jsou její bývalí žáci převážně studenty 
vysokých škol. Soubor DRDIVADLO2 
vede Pavla Janoušková.

Na otázku proč je na představení vstup 
od 15 let, odpověděla Emílie Drdácká: 
„Hru podle novely J. Havlíčka upravili 
O. Šubrtová a M. Glaser.  Vzhledem ke 
způsobu mluvy, a hlavně chování hlav-
ních postav, je doporučen věk diváků až 
od 15 let.“
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Muzeum rozšiřuje „sladkou“ expozici

Sladký život v Dačicích
Městské muzeum a galerie v Dačicích 
připravuje na letošní sezónu nově upra-
venou a rozšířenou expozici věnovanou 
první kostce cukru na světě, která spatři-
la světlo světa právě v Dačicích.
Vedení muzea se proto obrací na širokou 
veřejnost s prosbou na obohacení jeho 
sbírek k tomuto tématu nebo o zapůjčení 
předmětů souvisejících s výrobou cukro-
vinek - starých formiček na cukroví, čo-
koládu, bonbony, staré dózy na cukroví, 
šlehače, dortové a bábovkové formy, ku-
chyňské váhy, válečky na těsto, rádýlka 
a další pomůcky a materiály k cukrářské 
výrobě.
Svou nabídku můžete učinit telefonicky 
384 422 493, nebo e-mailem muzeum@-
muzeumdacice.cz
Samozřejmě se můžete do dačického 
muzea vydat osobně a seznámit se při-
tom se sladkou expozicí. Určitě nebudete 
litovat.

Zápis
do Mateřské školy Telč
Ředitelství mateřské školy oznamuje,

že zápis se bude konat 

6. dubna od 13,00 do 16,30
 v budově MŠ

v Komenského ulici.

Zveme všechny zájemce o umístění dětí 
do MŠ ve školním roce 2011/2012.

Zápis proběhne formou Dne otevře-
ných dveří. Děti si mohou prohlédnout
prostředí a pohrát, proto jim, prosím, 

vezměte bačkorky.

Blanka Hauzarová ředitelka školy

Třešťské divadelní jaro 2011
11. 3. pátek  ŠLAPKY
 DS K. Čapka, o.s., Třešť / autor: Delphine Guillonneau / soutěžní představení / komedie

12. 3. sobota POHÁDKA O POPELCE
10.00 hod. DS Vicena Ústí nad Orlicí / autor: Ivan Vlk / soutěžní představení / pohádka

12. 3. sobota POUDAČKY ANEB BUĎTE BLAŽENI
15.00 hod.  DS Domino při DDM Pelhřimov / autor: Josef Štefan Kubín / soutěžní představení / Podkrkonošské poudačky

12. 3. sobota  PERFECT DAY
 Komorní scéna 21 Frýdek-Místek / autor: Norbert Závodský / soutěžní představení / 3 propojené povídky

13. 3. neděle DOKTORSKÁ POHÁDKA
10.00 hod. DS Stonařov / autor: Karel Čapek / soutěžní představení / pohádka

13. 3. neděle KATUŠE, PYŠNÁ PRINCEZNA
15.00 hod. DS J. Lišky, o.s., Třešť/ autor: Jan Liška / soutěžní představení / pohádka

13. 3. neděle ANNA V RINGU
 Počátecký divadelní spolek / autor: Marc Camoletti / soutěžní představení / komedie

14. 3. pondělí  MUŽ SEDMI SESTER
9.45 hod. Drdivadlo 2 při DDM Telč / autor: Jaroslav Havlíček / soutěžní představení / komedie

14. 3. pondělí  OBCHODNÍK S DEŠTĚM 
 Divadlo Duha Polná / autor: N. Richard Nash / soutěžní představení / drama

15. 3. úterý  MONSIEUR AMÉDÉE (alias Hamed z Bogoty)
 DS PIKI Volyně / autor: Alain Reynaud-Fourton / soutěžní představení / komedie

16. 3. středa  JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
8.30 hod. DS Jana Lišky, o.s., Třešť / autor: Stanislav Tomek / soutěžní představení / pohádka

16. 3. středa  NA SPRÁVNÉ ADRESE
 Divadelní spolek Žďár, o. s. / autor: Marc Camoletti / soutěžní představení / komedie

17. 3. čtvrtek  ŠAMPIONKY
 DS NaKop Tyjátr Jihlava/ autor: Claude Confortés / soutěžní představení / hořko-sladká komedie

18. 3. pátek O SMOLÍČKOVI
8.30 hod. DS NaKop Tyjátr Jihlava / autor: Vlastimil Peška / nesoutěžní představení / pohádka

18. 3. pátek  POSLEDNÍ VOJTĚCHOVA MISE
 Divadelní spolek VOJAN Libice nad Cidlinou / autor: Vladimír Zajíc / soutěžní představení / historická inscenace

19. 3. sobota  ZÁVĚREČNÝ GALAVEČER
 Vyhodnocení festivalu, předání ocenění, udělení doporučení a nominace, hraje Zatrestband

Pokud není uvedeno jinak, každý večer na Vás čekáme v 19.30 hodin.
vstupné: plné 50,- Kč / dětské (do 15 let) 30,- Kč / abonentní vstupné 400,- Kč

rezervace a předprodej v TIC Třešť, tel.: 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, rezervace v KD, tel.: 567 224 561, e-mail: kulturnidum@trest.cz

Město Třešť pořádá jubilejní 50. ročník krajské soutěžní postupové přehlídky ochotnických divadelních souborů

Třešťské divadelní jaro pořádá město Třešť za podpory partnerů:

MĚSTO TELČ

MĚSTO TŘEŠŤ

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA

Střední odborná škola 
a Střední odborné 
učiliště Třešť
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Dokončení ze str. 3
Radosti a starosti
telčského starosty…

A ještě jeden ples bych chtěl ve svém 
příspěvku zmínit. A sice Ples seniorů 
pořádaný Domovem pro seniory Telč 
Jeho pracovníci každoročně připraví pro 
obyvatele telčského domova krásné od-
poledne. Stalo se již tradicí, že hosty ple-
su jsou i obyvatelé podobných zařízení z 
celého regionu. A letos dokonce i hosté z 
rakouského Raabsu. O dobrou zábavu se 
kromě kapely svým tanečním vystoupe-
ním postaraly i členky Klubu důchodců 
z Telče. Díky pořadatelům strávili v kra-
huleckém kulturním domě všichni spo-
lečně příjemné odpoledne.

Roman Fabeš

DRDIVADLO2 vystoupí 
na 

Divadelním festivalu v Třešti!

Muž sedmi sester
Soutěžní představení

v pondělí 14. března v 9,45 hod.
v KD v Třešti.
Držíme palce!
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Vyrostla v Telči, byla žákyní ZŠ v Hradec-
ké ulici. Od 14 let je jejím koníčkem foto-

grafování. Vystu-
dovala ale Střední 
průmyslovou školu 
textilní v Heleníně. 
Nakonec si prosa-
dila svou. Koníček 
se jí stal povolá-
ním. Od roku 2009 
je dokumentátor-
kou a fotografkou 
telčského praco-

viště Národního památkového ústavu. Má 
velmi zajímavé www stránky http://salma-
luci-digifoto.blogspot.com/ Dotazník TL 
vyplnila Lucie Herbricková.
Modelka, letuška, lékařka. Takové je 
prý pořadí vysněných povolání mladých 
dívek. Jak vznikl sen o fotografce?
Jako malá holka jsem obdivovala strejdu, 
jak fotí a dělá si černobílé a barevné fotky. A 
pak jsem si koupila první zrcadlovku Prac-
tiku a foťák jsem si zamilovala. Zprvu jsem 
fotila sestru a vyvolávala její fotky. Násle-
doval digitál a už mi to nadšení zůstalo.
Má už nějakou představu o budoucím 
povolání syn Dominik?
Dominik by chtěl být kuchařem. Doma i ve 
školce pořád vaří. Pak Spidermanem. Uvi-
díme, čím bude doopravdy.
Analogový, nebo digitální fotoaparát?
To je zajímavá otázka. Obě technologie 
mají něco do sebe a mají svoje kouzlo. Di-
gitální fotoaparát je v dnešní době moderní 
a oblíbený. Je pravda, že i já na digitál fotím 
a pak zpracovávám snímky na PC, kde jde 
dělat s fotkou zázraky. Na klasickou zrca-
dlovku už nefotím, ale určitě se k ní časem 
vrátím. Klasika měla svoje kouzlo v tom, že 
na výsledek si člověk musel počkat.
Vzor mezi fotografy?
Milan Borovička, pro nádherné ženské akty.
Fotografických záběrů Telče vzniklo ne-
spočetně. Dá se objevit nějaký nový?
Určitě ano, protože světlo se stále mění 
a dopadá na město pokaždé jinak. Je tak 
možné vyfotit nový záběr, který vás udiví 
a nadchne.
Snímek, který Vás stál největší úsilí?

Rožmberský rok 2011
V letošním roce  uplyne 400 let od úmrtí 
posledního mužského potomka jednoho z 
nejvýznamnějších českých šlechtických 
rodů Rožmberků, Petra Voka. Památkový 
ústav v Českých Budějovicích dokonce 
vyhlásil nadcházející rok Rožmberských 
rokem. V jižních Čechách se v jeho rám-
ci uskuteční, především v místech tzv. 
Rožmberského dominia, nespočet kultur-
ních a společenských akcí. 
Protože Telč byla po tři století ne nevý-
znamnou součástí rozsáhlé enklávy panů 
z Růže, zeptali jsme se PhDr. Martiny 
Veselé, jak se telčské pracoviště Národní-
ho památkového ústavu bude podílet na 
tomto velkolepém projektu a zda se jeho 
některá kulturní aktivita neuskuteční i v 
Telči: „Naše pracoviště nemůže zůstat 
stranou, proto jsme do programu naše-
ho přednáškového cyklu zařadili na říjen 
téma Rožmberkové – fenomén českých 
dějin a věřím, že to bude velmi zajíma-
vé povídání i pro Telčany. Další rovinou 
zapojení do projektu je skutečnost, že z 
telčského zámku bude zapůjčen soubor 
tří obrazů známých pod názvem Děle-
ní růží na velkou a prestižní výstavu do 
Valdštejnské jízdárny v Praze. Návštěvní-
ci zámku ale nepřijdou zkrátka, protože 
po dobu výpůjčky budou originály obra-
zů nahrazeny jejich reprodukcemi.“

Pokračování přednáškového cyklu, 
který pro širokou veřejnost pořádá 
Národní památkový úřad v Telči

Zámecké zahrady 
a parky

O zeleni zámeckých sídel
Vývoj zámeckého parku a zahrady

v Telči

Ing. Jiří Krechler
Středa 23. března v 18 hod. 
Zasedací místnost radnice v Telči

Každé focení dětí, které neposedí a pořád 
utíkají...
A kterého si vážíte nejvíce?
Asi snímku Telče z pohledu od Vanůvka. 
Telč na začátku zimy v oparu mlhy. Mám 
ho proto i na mých stránkách jako úvodní 
obrázek.
Koho z nežijících historických osobností 
byste chtěla mít před objektivem?
Marilyn Monroe, protože byla velmi krás-
ná a charismatická.
Čtenáři TL již viděli řadu Vašich sním-
ků. Mohou se těšit na další?
Určitě ano. Také fotím pro obec Řídelov, 
kde bydlím. Každý rok zde dělám „obecní 
kalendář“. Jinak další fotografie aktualizuji
na mých stránkách nebo na facebooku.
Kniha, nebo televize?
Ani na jedno nezbývá moc času, ale určitě 
kniha.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Scott Kelby, Digitální fotografie a její
úpravy.
Lucie a kuchyně?
Ráda peču marcipánové dorty pro známé. 
Často nějaký domeček, vláček pro děti.
Jak odpočíváte?
S rodinou na procházce v lese.
Co Vám udělá radost?
Dobrá večeře od manžela.
Na co se zeptáte TL?
Co se bude dít se zimním stadionem? A ne-
chystá se nějaký projekt na bazén v Telči?
Zimní stadion - v TL pravidelně píšeme 
o tom, jaké úsilí vyvíjí město a příznivci 
hokeje, aby se postavil nový. Teď budou 
mít radost, že jeho osud zajímá aktivně i 
památkáře.
Plavecký bazén - to je otázka pro generaci 
syna Dominika.                                       (z)

Nezaměstnanost
leden 2011

Město Telč 14,8
ČR 9,7
Oblast Telč 15,4
Okres Jihlava 10,0
Kraj Vysočina 11,0

Floristická soutěž
„Třešťský roh hojnosti“
30. března proběhne na SOŠ a SOU Třešť 
3. ročník celostátní floristické soutěže
„Třešťský roh hojnosti“.
Po ukončení soutěže v 15 hod. uspořá-
dáme v budově školy výstavu ze sou-
těžních aranžmá, kterou může navštívit 
i veřejnost.
Ve dnech 11. až 22. dubna budeme na 
vrátnici SOŠ a SOU prodávat velikonoč-
ní aranžmá.

Stanislava Netoličková, SOŠ a SOU Třešť

Dotazník Lucie Herbrickové

V Jihlavě
Archeologické úterky
Archeologické přednášky v Muzeu Vy-
sočiny v Jihlavě na Masarykově náměstí 
v úterý vždy v 17 hodin:
8. 3.
David Zimola: Archeologické výzkumy 
sakrální architektury v Jihlavě
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 Kdy přichází do Knínic jaro? Otázka starostu nejjižněji polo-
žené obce mikroregionu Stanislava Veselého nijak nepřekva-
pila. „Určitě dřív než do většiny obcí mikroregionu. Kdy to 
bude letos, ale neprozradím,“ reagoval s úsměvem na neběžný 
úvod rozhovoru. Poloha obce na svazích orientovaných k jihu 
do Jemnické kotliny dává panu starostovi za pravdu. Příjemné 
klima možná také přispělo k tomu, že Knínice byly více než 100 
let letní rezidencí telčských jezuitů.
 1. zmínka o obci nadm. výška počet obyv.
Knínice 1262 541 174
Bohusoudov 1385/1786 595 8

Představovat v našem seriálu Knínice se ukázalo jako problém. 
Zdejší historie a počet kulturních památek by vydalo na samo-
statnou publikaci, to, co dokázalo za posledních dvacet let za-
stupitelstvo spolu s občany, na obsáhlou reportáž.
Knínice mají vlastní vodovod, v roce 2005 zde byla dokončena 
plynofikace, kterou iniciovaly i v okolních obcích utvořením
Zájmového sdružení. Bývalý kulturní dům byl přestavěn na 
skutečně moderní Obecní dům, kde sídlí obecní úřad. Zázemí 
zde také mají místní hasiči, honební společenstvo a myslivci.
Zastupitelstvo obce
Stanislav Veselý (starosta), Libor Klimeš (místostarosta), 
Bohumír Bláha, Leona Svobodová, Miloslav Silvestr, Miro-
slav Růžička, Zdeněk Vaňoušek

Pro mládež vybudovala obec kvalitní tenisový kurt s „koutkem“ 
pro malé děti a moderní kuželnu. Dvojdráha s automatickými 
stavěči je jediné zařízení toho druhu v celém mikroregionu! „Za 
velmi přijatelný poplatek si ji mohou pronajmout i cizí zájemci,“ 
připomněl starosta Veselý a dodal, „občas si zde zahrají i ligoví 

kuželkáři z Dačic.“ Bohužel ani v Kní-
nicích nejsou bez starostí. „Potřebujeme 
opravit místní komunikace v Dolním kon-
ci a potřebujeme nové spoluobčany,“ je 
hlavní přání pana starosty. Za nejtíživější 
problém vidí, stejně jako jeho kolegové, 
nedostatek pracovních příležitostí v regi-
onu a s tím související vylidňování ven-
kova. „Také by mohlo být méně papírová-

ní,“ říká muž, který stojí již čtvrté volební období v čele Knínic.
Kulturní památky, to je v Knínicích opravdu velké téma. Na 
území obce jich napočítáme více než desítku. Kostel, bývalý 
poplužní dvůr, jezuitský „zámeček“, soubor deseti kapliček 
křížové cesty, několik božích muk, zvonička... Všechny patří 
obci a všechny jsou buď vzorně opraveny nebo právě prochází 
opravou! Ale postupně. Barokní kostel Povýšení sv. Kříže ve 
středu obce s letopočtem 1717 je pozoruhodná architektonická 
památka, která by byla ozdobou každého středně velkého města. 

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Knínice a Bohusoudov

Jezuité by měli radost. Knínice vzkvétají
neplatí to, co o něm před 100 lety napsal ve Vlastivědě mo-
ravské Jan Tiray „nyní valně sešlý“. Opraven je i památkově 
chráněný kříž, 10 kapliček křížové cesty, které se v dohledné 
době ocitnou na oficiálním seznamu kulturních památek, a také

V posledním desetiletí prošel kostel důkladnou rekonstrukcí. 
Má novou krytinu a fasádu, opravený krov a interiér, novou 
elektroinstalaci a osvětlovací prvky. Díky zdejším zastupitelům 

Na vršku Manda (545 m n.m.) stojí opravený kříž. Připomíná 
údajné zdejší popraviště. Traduje se, že obec měla dokonce i 
svého kata.

zmíněný objekt poplužního dvoru. „Opravy všech památek 
jsme prováděli s vědomím, že není možné nechat zničit hodnoty, 
které nám předchozí generace odkázaly,“ říká starosta Veselý. 
Pokud by Ministerstvo kultury v budoucnu vyhlásilo soutěž v 
péči o památky pro malé obce, tak Knínice by v ní určitě patřily 
k favoritům. 

Pozoruhodný je pomníček v Bohusoudově z roku 1985, o kte-
rý se zasloužil zesnulý Břetislav Karpíšek. Připomíná několik 
desítek zdejších cikánských obyvatel, kteří zahynuli za II. svě-
tové války. Památníků upozorňujících na romský holocaust je 
v celé republice jen několik! 



mikroregionální střípky
Hodice
12. března se v kulturním domě uskuteč-
ní I. ročník rockového motoplesu. Pořádá 
Motoklub Hodice, hraje kapela Premier.

Nevcehle
Obec získala stavební povolení na víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem a chce 
vybudovat novou autobusovou zastávku. 
 mikroregionální střípky
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V loňském roce se v Mikroregionu 
Telčsko podařilo realizovat několik pro-
jektů na využití obnovitelných zdrojů 
energie. Jeden z nich právě v Mysleti-
cích.

Jiný pohled do historie nabízí místní část 
Bohusoudov. Vesnice se poprvé připo-
míná již v roce 1385. Za třicetileté války 
jako řada dalších zanikla. Jezuité zde pak 
měli dvůr, který byl v roce 1786 rozparce-
lován na novou osadu. V duchu humanis-
tických snah Josefa II. byly do dvou sta-
vení nastěhovány cikánské rodiny. Záměr 
s jejich trvalým usídlením se sice nezda-
řil, ale pomoc a sociální podporu cikán-
skému etniku podporovali i noví majitelé 
Knínic po roce 1800, hrabata Wallisové. 
Dovolili, aby si v lese za osadou posta-
vili několik dřevěných bud, ve kterých 
přežívali zimu. Anna Wallisová jim pak 
poskytovala nejen potraviny a oblečení, 
ale také se snažila o to, aby cikánské děti 
alespoň v zimních měsících navštěvova-
ly školu. Ve své době se jednalo o zcela 
ojedinělý přístup k problému, který neu-
mí vyřešit ani současná společnost. Do 
„Osoudova“, jak se Bohusoudovu lidově 
říká, se cikáni stahovali až do II. světové 
války. V jejím průběhu pak byli všichni 
odvlečeni Němci do koncentračních tá-
borů, kde jich většina zahynula.
Knínice mají ale ještě jednu historickou 
zvláštnost. Až do 20. let minulého století 
byla obec střediskem hrnčířského řemes-
la v regionu. Desítka hrnčířů zde vyrábě-
la užitkovou keramiku, která, pokud se 
zachovala, je dnes ozdobou domácností 
a rekreačních chalup. Ví o tom i starosta 
Stanislav Veselý a proto plánuje: „Chce-
me oslovit spoluobčany a sběratele o 
zapůjčení výrobků zdejších hrnčířů pro 
zdokumentování a také na výstavku, kte-
rou chceme uspořádat v Obecním domě.“ 
Pokud se to podaří, nebude mít výstava 
o návštěvníky určitě nouzi. Stejně jako 
další záměr. „Den památek v Knínicích“ 
by mohl být v budoucnu pravidelným 
setkáním nejen příznivců obce, ale také 
řady zájemců o historii.

Jak by mohl vypadat
Den památek v Knínicích

Prohlídka barokního kostela Povýšení 
sv. Kříže, výstup k bývalému popra-
višti na kopci Manda, procházka okolo 
kapliček křížové cesty, výstavka hrn-
čířských výrobků v Obecním domě, 
zvonička v Bohusoudově, památník 
obětem romského holocaustu za obcí...

Na závěr pozvání od pana starosty Vese-
lého. Přijeďte do Knínic! Můžete si zde 
objednat tenisový kurt, zahrát kuželky, 
prohlédnout jezuitský kostel... Můžete 
se také vydat do lesů za Bohusoudov na 
houby. To, ale když rostou... 

http://www.obec-kninice.cz

kninice@ji.cz

V Mysleticích topí Slunce

Myšlenkou o využití sluneční energie 
se podle slov starosty Karla Dolského 
zabývali tamní zastupitelé již před ča-
sem. Teprve s vyhlášením programu 
SFŽP „Udržitelné zdroje energie“ dostal 
jejich záměr reálnou podobu.

Prvotní nápad na využití plochy stře-
chy budovy kulturního domu, zajištění 
energie pro vlastní spotřebu a „přilepše-
ní“ do obecního rozpočtu byl zpracován 
do konkrétní podoby projekční kanceláří 
v květnu 2009. Vlastní realizace započa-
la v březnu 2010 a již za dva měsíce bylo 
dílo uvedeno do zkušebního provozu.

Starosta Karel Dolský pochválil v této 
souvislosti pracovnice Kanceláře Mik-

roregionu Telčsko, které žádost o dotaci 
včas a kvalitně zpracovaly.

Důkazem dobře vypracované žádosti 
je přiznaná dotace ve výši 40% hodnoty 
díla. Na vlastní podíl si obec vzala úvěr, 

k jehož splácení využívá právě zisk z 
provozu instalovaného fotovoltaického 
systému.

Jaká jsou konkrétní čísla mysletického 
projektu?

Celkové náklady na pořízení 1,1 mil. 
Kč, dotace SFŽP 442 tis. Kč a podíl obce 
662 tis. Kč. Zisk? Za druhé pololetí té-
měř 61 tis. Kč.

Projekt realizovaný v Mysleticích tak 
dokazuje, že využití obnovitelných zdro-
jů v této formě má své opodstatnění.

Přináší nejen plus do rozpočtu obce, ale 
také pozitivně ovlivňuje životní prostředí.

Jaroslav Šťastný
s využitím podkladů K. Dolského

Mrákotín
Až z Českého Rudolce doputovala do TL 
pochvala souboru Mrákotínské baletky za 
vystoupení s názvem Mrákotínská sparta-
kiáda 2011. Ten letos sklízí úspěch všude, 
kam s ním tanečnice z městyse zavítaly.
Dvanáctičlenný soubor dívek ve věku od 
40 do 60 let vznikl v roce 2006 a své příz-
nivce překvapí každý rok programem. Ve-
doucí Hana Stehlíková ho představí také 
čtenářům TL.
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Pozvánka na radnici. Na výstavu

Na cestě
Po celý březen budou návštěvníky rad-
nice vítat ve vstupní síni romantické 
obrazy Lucie Suché. Jejich autorka se 
čtenářům TL sama představuje takto:
Jsem naivní malířka z Berouna. Do svých 
prací promítám výjevy, které si předsta-
vuji, které jsem zažila nebo bych chtěla 
zažít. Maluji ve svém volném čase. Jinak 
jsem radiologická laborantka a hlavně 
matka tří dětí. Koho více zajímá, jak ma-
luji, může se podívat na webové stránky 
http://www.luciesucha.com
Vaše práce jsou optimistické s pozitiv-
ním naladěním. To je dnes hodně důle-
žité. Prozradíte, kde berete inspiraci?
Stačí se podívat okolo sebe. Inspirace je 
přece všude kolem nás. Někdy stačí zavřít 
oči a představit si, co bych chtěla zažít. Byť 
je to obyčejná pohoda v houpací síti v sadě, 
o kterém sním. Určitě mi také dalo hodně 
mé dětství, které jsem prožila v krásné kra-
jině u Berounky pod hradem Týřovem.
Na obrazech máte často kočky, psy a 
motýly. Máte hezký vztah k přírodě.
Ten mi byl dán do vínku. Jako malá jsem 
se pohybovala zásadně bosa v lese a v 
řece. Přírodu mám opravdu moc ráda. 
Řeky pak přímo miluji. Člověk u nich na 
všechno zapomene a starosti odplují, ani 
nevíte jak.

Pozvánka na koncert KPH
Moravská lidová poezie
Kruh přátel hudby v Telči zve všech-
ny příznivce vážné hudby na koncert 
Pavly Fendrichové (zpěv) a Jindři-
cha Macka (loutna). Na programu je 
Moravská lidová poezie v písních od 
Leoše Janáčka v úpravě J. Macka pro 
loutnu. Koncert se koná ve čtvrtek 17. 
března v 19.30 hod. v sále ZUŠ.           
                                                           lz

Výstava Vašich obrazů putuje po osmi 
městech České inspirace. Navštívila 
jste je všechna?
Většinu jsem jich navštívila již dříve při 
různých příležitostech. Teď se do nich s 
výstavou postupně vracím. V Telči jsem 
třeba vystavovala v roce 1996 v rámci 
Prázdnin v Telči. Trochu se pochlubím. 
Můj manžel zde tehdy hrál s kapelou Po-
nožky pana Semtamťuka.
Proč jsou Vaše obrazy v okenních rá-
mech?
Samozřejmě, že jsem zprvu rámovala 
obrazy tak, jak to dělají všichni „slušní“ 
lidé. Jednou ale můj muž v nouzi použil 
na zarámování starý rám od sklepního 
okénka, který se hodil přímo na míru 
obrazu.
Zalíbilo se nám to a od té doby sbíráme 
staré okenní rámy. Ty pak samozřejmě 
recyklujeme. Jsem ráda, že takto vracím 
starým rámům duši, kterou jim kdysi 
vdechl truhlář, který je zhotovil.
Namalujete také obraz s námětem 
Telče?
Již se stalo. Právě po té první návštěvě 
před patnácti lety. Je na něm holčička, 
jak sedí na míči před podloubím. Až při 
Vaší otázce jsem si uvědomila, že z teh-
dejší holčičky je již dospělá žena. Mohla 
bych sem obraz vzít. Třeba by se na něm 
poznala. Ale k otázce. Určitě ještě něja-
ký obraz s telčským námětem namaluji.
S Lucií Suchou hovořila Věra Peichlová

Dokončení ze str. 5

Uspěla B. Doleželová, překvapil M. Doležal
Již v prosinci 1914 padl do ruského zajetí. V roce 1915 vstoupil do Srbské dobrovol-
nické divize. Později působil v různých jednotkách čs. legií v Rusku. Vytvořil zásady 
spojovací služby pro celý Československý armádní sbor a při jeho generálním štábu 
založil spojovací referát. Dá se tak téměř říci, že byl zakladatelem spojovacího vojska 
pozdější čs. armády, protože v legiích byl také přednostou telegrafní služby.
Po návratu do vlasti v červenci 1919 zastával řadu významných funkcí. Působil na 
generálním štábu, velel několika plukům, byl náčelníkem štábů Zemských vojenských 
velitelství v Košicích a v Brně. Naposledy byl v hodnosti divizního generála velitelem 
Vysoké školy válečné v Praze. Okamžitě po nacistické okupaci se zapojil do vojenské 
ilegální organizace Obrana národa. V srpnu 1941 byl zatčen gestapem a ještě týž den 
v pražské Ruzyni popraven.
Mikuláš (Matěj) Doležal tak zcela určitě patří mezi nejvýznamnější absolventy telč-
ského gymnázia, kterého opomněl jak sborník Kdo je kdo, tak všechny almanachy 
gymnázia.
Jak se to mohlo stát? Vysvětlení je docela prozaické. Ve zprávách gymnázia je veden 
pod původním jménem Matěj a s místem narození Drbohlavy. Ty jsou dnes součástí 
Vlásenice. A tak jen současný název katastrálního území Vlásenice - Drbohlavy na 
Pelhřimovsku vysvětluje původ významného absolventa gymnázia.

Počasí v lednu
Po celý měsíc převažovala velká oblač-
nost až zataženo, většinou s nízkou ob-
lačností. Časté byly mlhy. Celkově jsme 
sluníčko moc neviděli. Výjimkou bylo 
několik ojedinělých slunečných dnů. 
Srážky byly časté, ale jen málo vydatné. 
Převážně byly sněhové, ale v teplejším 
období od 6. do 19. ledna se vyskytly i 
v tekutém skupenství. Počátkem měsíce 
ležela na zemi slabá sněhová pokrývka. 
V prvních dnech při sněhových sráž-
kách ještě slabě přibývala, ale dosáhla 
jen výšky 6 až 8 cm. Denní maxima se 
pohybovala přibližně od nuly do -7 °C. 
Ve zmíněném teplejším období po 6. 
lednu však denní maxima vystupovala 
výrazně nad nulu. Nejtepleji bylo něko-
lik dnů kolem 15. 1., až +10 °C. To mělo 
pochopitelně zhoubný vliv na sněhovou 
pokrývku, která 14. 1. zmizela. Prudké 
tání u nás jenom zvedlo hladiny rybníků, 
v jiných krajích voda způsobila i větší 
potíže. V poslední dekádě měsíce se opět 
ochladilo, maxima se postupně vrátila 
několik stupňů pod nulu a noční mini-
ma klesala až k -10 °C. Nastalo takové 
normální lednové počasí. Od 21. ledna se 
opět vytvořila sněhová pokrývka. Nejpr-
ve během několika dnů napadlo až 11 
cm sněhu, ale koncem měsíce jeho výška 
postupně ubývala až na 7 cm.
Měsíc hodnotíme jako srážkově průměr-
ný, teplotně slabě nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Pozvání od meteorologů

26. března od 9 do 14 hod.

Den otevřených dveří
na 

Meteorologické stanici
Kostelní Myslová 

www.telc-etc.cz/tl
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20 roků svého trvání si letos připomene 
EKOPLAST TELČ. Vznikl v  roce 1991 
a od samého počátku se specializoval na 
výrobu a dodávku zařízení z plastických 
hmot. To byl do té doby v Telči neexis-
tující výrobní program. Zprvu byla jeho 
hlavní výrobní náplní výroba čistíren 
odpadních vod. V 90. letech vybudo-
vala firma vlastní areál v Hradecké uli-
ci. Společnost v poslední době neustále 
rozšiřuje jak výrobní sortiment, tak také 
nabídku služeb.
O EKOPLASTU v jeho jubilejním roce 
jsme hovořili s Radkem Štanclem, ve-
doucím výrobního středisky firmy.

rozvoj v budoucnosti. Tato úvaha má lo-
giku. Populace stále více stárne, střední 
pak hledá nové způsoby péče o zdraví. 
Nabídka EKOPLASTU, venkovní a 
vnitřní bazény, infrasauny a vířivé vany 
je to, co by v budoucnu mělo omezit 
užívání prášků, výměnu kloubů a také, 
firma to v nabídce nezastírá, zpříjemnit
hektický život.
Samostatným sortimentem jsou pak 
výrobky pro stavebnictví. V době mini-
mální unifikace staveb se snad na každé
vyskytne potřeba různých jímek, nádrží 
ap. „Jedná se o kusovou výrobu a každý 
výrobek je vlastně originál.“ I zde má 

firma „želízko“ pro budoucnost. Stále
se zvyšující parametry kvality životní-
ho prostředí určitě v budoucnu zpřísní 
podmínky pro různé dosud „fungující“ 
amatérsky zhotovené septiky a žumpy 
u rekreačních objektů. Kompaktní septi-
ky a nádrže EKOPLASTU jsou pro tuto 
oblast výhodným a relativně snadným 
řešením. 
Mimořádně široký je poslední segment 
nabídky - ostatní výrobky. Vzhledem 
k vlastnostem použitého materiálu a 
schopnostem výrobní technologie jsou 
zde zákazníky především rybářské spo-
lečnosti, pro které firma dodává různé
kádě pro přepravu a manipulaci s ryba-
mi. EKOPLAST také vyrábí technické 
zařízení pro manipulaci s vodou v ryb-
nících ap.
Stejně tak jsou odběrateli výrobků EKO-
PLASTU zemědělci a další průmyslová 
odvětví.

Podnikání v Telči

20 roků s EKOPLASTEM

„Výrobnímu programu už dávno nedomi-
nují jen čistírny odpadních vod,“ uvedl 
pro TL a dodal, „dnes jej představujeme 
v pěti základních segmentech - sortiment 
pro odpočinek a relaxaci, čištění odpad-
ních vod, zařízení pro stavby, ostatní vý-
robky a služby.“
Co si pod jednotlivými body představit? 
U původního programu, čistíren odpad-
ních vod, je to široká nabídka domovních 
čistíren. Od těch vyloženě malých, pro 
jednu rodinu, až po čistírny pro nemovi-
tosti s 50 bydlícími. Firma také dodává 
čistírny vod pro obce do 2 tis. obyvatel a 
velké průmyslové čistírny. Součástí na-
bídky jsou i různé druhy filtrů, odlučova-
čů tuků, ropných látek ap. „V této oblasti 
nabízíme široký sortiment služeb, od 
projekce, poradenství, zpracování pro-
vozních řádů až po operativní servis“.
Sortiment pro odpočinek a relaxaci? 
Tady vidí vedení firmy velký prostor pro

Humanitární sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 26. března 
od 9 do 16 hodin v prostorách bývalého 
školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní 
branou z ulice Slavatovská a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je 
označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne 
silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, 
ručníky, plyšové hračky, pouze nové 
boty. Prosíme, věci noste v pevných 
obalech (krabice, pytle).
Vybíráme též autolékárničky.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, 
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Konec analogu
na Javořici

31. května 2011 bude ukončeno zem-
ské analogové televizní vysílání z TV 
vysílače Javořice.
Základní informace o přechodu na digi-
tální televizní vysílání najdete na www.
digitalne.tv nebo v pracovní den od 8 
do 19 hodin na infolince 800 906 030.

Foto: Ilona Jeníčková

„Všem zákazníkům se maximálně sna-
žíme vyhovět v jejich specifických poža-
davcích. Abychom uspěli ve velké kon-
kurenci na trhu, je samozřejmostí jak již 
zmíněný operativní servis, tak především 
vysoká kvalita každého výrobku.“. Firma 
je držitelem certifikátu systému řízení
kvality ISO 9001 a její výrobky jsou cer-
tifikované dle platných českých a evrop-
ských norem. Čtenáře asi napadne také 
otázka, kde se s výrobky EKOPLASTU 
setká. „Prakticky v celé České republice. 
Běžně máme zákazníky na Slovensku, v 
Rakousku, Německu, Bulharsku, Polsku 
a několik kontraktů jsme realizovali také 
v jihovýchodní Asii. Prostřednictvím 
našich dlouhodobých kooperantů se vý-
robky EKOPLASTU dostávají do celého 
světa - např. USA, Mexiko, Japonsko, 
Čína, Dubaj, apod.“
V současné době zaměstnává EKO-
PLAST 25 - 30 zaměstnanců - dle sezó-
ny. Co se týká objemu výroby v uplynu-
lých letech, pohybuje se v rozmezí od 
cca 25 do cca 35 mil. Kč.
„I naše odvětví postihla hospodářská 
krize a také se nás dotýká sezónnost sta-
vebních činností,“ říká Radek Štancl, 
vedoucí firmy. Snahou managmentu je,
aby EKOPLAST byl i nadále důležitým 
zaměstnavatelem v Telči.                    /z/
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V roce 2010 se narodilo 44 dětí

Jaká jména dostaly?
V uplynulém roce se v Telči narodilo 44 
dětí. 25 děvčat a 19 chlapců. Jaká jména 
pro ně rodiče vybrali? Dá se říci, že žád-
né není nijak vyloženě „módní“. Vždyť 
se maximálně opakují dvakrát. A tak, aby 
to nikomu nebylo líto, neuveřejňujeme 
přehled těch nejčastějších, ale všechna, 
jak je pro TL zpracovala Eva Líbalová z 
evidence obyvatel městského úřadu:
Eliška, Marie, Sára, Šárka, Tereza, Vanesa 
po dvou, Alena, Andrea, Barbora, Denisa, 
Eva, Gábina, Johanka, Lucie, Monika, Si-
mona, Vendula, Viktorie, Zdenka po jedné.
David, Jan, Matyáš, Ondřej dvakrát, 
Daniel, František, Jakub, Jiří, Kryštof, 
Matěj, Pavel, Šimon, Václav, Vladimír a 
Vojtěch jednou.

Klienti Domova pro seniory v Telči to vědí. Již po sedmé pro ně zaměstnanci připravili 
ples. Ten letošní se konal 26. ledna v Krahulčí. Nechyběli hosté z rakouského Raabsu 
a ze spřátelených domovů pro seniory z kraje Vysočina.
O hudební doprovod se již tradičně postarali manželé Doležalovi z Jihlavy, program 
zpestřilo vystoupení členů telčského klubu důchodců a mažoretek z Telče.
Příjemné prostředí, dobré jídlo a pití, milí hosté, tanec a dobrá nálada – to jsou léky 
proti stárnutí! 
K hladkému průběhu plesového odpoledne přispěli zaměstnanci DpS vlastními cuk-
rářskými výrobky a řada sponzorů dárky a finanční pomocí. Bez jejich podpory a
spolupráce by se tato akce konat nemohla a já jim touto cestou děkuji.
Věřím, že letošní ples seniorů, poprvé s mezinárodní účastí, se všem líbil. Další zájem-
ce z řad seniorů, kteří dosud váhají, srdečně zvu na ten příští.

Miloš Roudenský, ředitel DpS Telč

Domov pro seniory Telč

Malý krůček, který hodně pomohl

Připomínáme si
60 roků
31. března 1951 zemřel v Telči P. Jan 
Nep. Svoboda. Rodák z Lažínek u Mo-
ravských Budějovic (*1891) vystudoval 
jezuitské gymnázium Kalsburgu. Filozo-
fii a teologii pak studoval na univerzitách
v Rakousku a Belgii. Po vysvěcení na 
kněze (1926) zastával řadu významných 
církevních a pedagogických funkcí v 
České jezuitské provincii.

80 roků
29. března 1931 zemřel v Telči MUDr. 
Emanuel Krupička. Třebíčský rodák 
(*1849) v době vysokoškolských studií 
byl nejbližším spolupracovníkem zakla-
datele Sokola Dr. Miroslava Tyrše. Poté, 
co se stal obvodním lékařem v Telči, zde 
založil nejen Sokol, ale i hasičský sbor. 
Vedle lékařské praxe vyučoval také tě-
lesnou výchovu na zdejší reálce a řadu 
let byl městským radním. Po Tyršově 
smrti byl vyzýván k tomu, aby se stal 
jeho nástupcem.

180 roků 
16. března 1831 se v Telči narodil Josef 
Vystrčil (+1894). V roce 1858 zde zalo-
žil kotlářskou a mědikoveckou dílnu. V 
70. letech 19. století ji přestěhoval do 
nových prostor na Podolí a vybudoval z 
ní úspěšný strojírenský závod na výrobu 
hasičských stříkaček, hospodářské stroje 
a lihovarnické zařízení. Řadu let byl také 
městským radním.

Více
Kdo byl kdo z telčských osobností

Telč 1996  

Bydlet v renesančním objektu, navíc za-
psaném na Seznamu kulturních památek 
ČR, je sen nejednoho Čecha. Ukázky byd-
lení v takových prostorách rády předvádí 
magazíny o bydlení a rádi se v nich nechá-
vají fotografovat známé osobnosti. To je ta 
lepší strana užívání historických objektů. 
Tu druhou, s řadou úskalí na hony vzdále-
né představě o bydlení na počátku třetího 
tisíciletí, denně prožívají klienti a zaměst-
nanci telčského Domova pro seniory. I ve 
složitých podmínkách středověké budovy 
se silnými zdmi, malými okny a velký-
mi místnostmi je ale možné něco změnit. 
„Jednou z nepříjemností je také průchod-
nost některých pokojů,“ konstatoval ředitel 
Domova Miloš Roudenský a dodal, „jsem 
moc rád, že aspoň v jednom případě jsme 
ji dokázali odstranit, aniž bychom při tom 
snížili kapacitu zařízení.“ Co se podařilo? 
Za vstřícného přístupu památkářů byl jeden 
velký průchozí pokoj předělen sádrokarto-

novou příčkou. Vznikla tak malá společen-
ská místnost, ze které jsou vstupy do dvou 
pokojů klientů. Řešení, které nebylo až tak 
nákladné, přineslo více soukromí několika 
mužům, kteří si je velmi pochvalují. Po-
dobnou stavební úpravou prošla také jedna 
místnost pro osobní hygienu. „Nevyužíva-
nou velkou vanu jsme nahradili sprchovým 
koutem, posunuli příčku a vytvořili jsme i 
lepší podmínky pro pedikúru, kterou kli-
entům poskytuje jedna ošetřovatelka,“ 
prozradil M. Roudenský. Nově upravený 
sociální box pro hygienu a pedikúru je 
srovnatelné s moderními sociálními ústa-
vy. Touto úpravou také vznikl lepší prostor 
pro holičské služby, který je rovněž nově 
vybaven. „I přes všechna omezení, penězi, 
stavební dispozicí, památkovými předpisy, 
se snažíme vytvářet klientům lepší podmín-
ky,“ uvedl Miloš Roudenský. V obou zmí-
něných případech se to těm, kdo se o ně 
zasloužili, podařilo.                                /z/

Víte, jak se bránit stáří a neduhům?

Ples seniorů 
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Společnosti přátel
Kanady už bylo dvacet
Díky Stanislavu Dvořákovi, mezi kama-
rády „Kanaďanovi Pickovi“, má v Telči 
již dvacet roků sídlo Společnost přá-
tel Kanady a RCI. V jubilejním roce se 
veřejnosti představila velkou výstavou 
„Krásy západní Kanady a totemy původ-
ních obyvatel“ na brněnské Nové radni-
ci. Záštitu nad výstavou měl jak primá-
tor Brna Roman Onderka, tak kanadská 
velvyslankyně v ČR Valerie Raymond. 
Menší výstavu věnovanou totemům ka-
nadských indiánů pak Společnost před-
stavila ve Žďáru nad Sázavou, Sokolově, 
Uherském Hradišti a Luhačovicích.
Na konci letošního ledna byla výstava o 
západní Kanadě instalována v Městské 
knihovně pražského magistrátu. I zde 
nad ní převzala záštitu kanadská velvy-
slankyně. „V letošním roce ještě plánuje-
me instalaci této velké výstavy ve Žďáru 
nad Sázavou a uspřádání tři menších v 
Kroměříži, Zlíně a v Týnu nad Vltavou,“ 
uvedl pro TL Stanislav Dvořák.
Podle něj neminul ani Společnost přátel 
Kanady generační problém. Z více než 
200 zakládajících členů v roce 1990 jich 
má dnes necelých třicet. „Otevřený svět 
a internet dávají mladým lidem zcela jiné 
možnosti poznávat cizí země než jsme 
měli v době založení Společnosti. O ob-
dobí socializmu pak ani nemluvím,“ do-
dal předseda s tím, že nastává doba, kdy 
se Společnost vážně zamýšlí nad svým 
dalším směřováním.

Sport
12. 3. 8 - 17              sportovní hala
Turnaj v sálové kopané O pohár ptáka 
Noha
pořádá TJ Sokol

26. 3. 8.00              sportovní hala
Nohejbalový turnaj O pohár Sokola Telč
pořádá TJ Sokol

Lední hokej
V době uzávěrky TL měla za sebou kraj-
ská soutěž mužů 15 odehraných kol. 
1. V. Meziříčí B 15 76:41 33
2.  Telč 15 75:43 31
3.  Žirovnice 15 72:69 27
4.  Ledeč n. Sáz. 15 61:80 17
5.  Humpolec 15 53:78 14
6.  Světlá n.Sáz.   15 41:67 13

Stolní tenis
V divizní soutěži Vysočiny, kterou hra-
je 12 týmů, stále vedou stolní tenisté H. 
Brodu. Na telčský tým trenéra Jaroslava 
Švece se z třetího místa dotahují stolní 
tenisté Jihlavy, kteří z této pozice vytla-
čili Žďár n/S.
1. H. Brod 16 160:55 48
2.  Telč 16 141:91 40
3. Jihlava 16 141:95 38
4. Žďár n.S. 16 131:119 36

Sběrový kalendář
Kovový odpad
10. 3.

Biologický odpad
I. – II. 15. 3. IV. 18. 3.
III. 17. 3. V. 19. 3.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Rad-
kovská 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 Květi-
nové, V – Štěpnice II. – u garáží

Již se připravuje
bm(X)treme fest 2011
„25. června se může Telč těšit na největší 
show extrémních sportů na Vysočině. V are-
álu Bike parku Telč se odehraje již třetí roč-
ník bm(X)treme festu, na kterém byste roz-
hodně neměli chybět, jelikož vás zde čeká 
pořádná várka adrenalinu v podání před-
ních BMX a MTB jezdců ČR,“ informoval 
TL hlavní pořadatel Roman Čermák.
Již teď můžete sledovat informace o pří-
pravě sportovního klání a festivalu na 
www.bmxtreme.itelc.net

Taekwondo
6. února se bojovníci telčského klubu 
zúčastnili v Praze v Poomsae COBRA 
CUP 2011. Mezi 10 kluby z celé ČR se 
neztratili co do počtu, jejich výprava pat-
řila k největším, ale také co do výsledků. 
V klubové soutěži skončili se ztrátou 3 
bodů na skvělém druhém místě! Telčská 
výprava překvapila také účastí pětileté 
Kateřiny Svítilové, která byla nejmladší 
účastnící silně obsazeného turnaje. Tre-
nér Petr Konrád měl z jejího vítězství nad 
daleko zkušenějšími soupeřkami, velkou 
radost. „Káťa je velice talentovaná bo-
jovnice. Jsem moc rád, že navštěvuje náš 
oddíl. Ve svém věku je velmi svědomitá. 
Určitě bude patřit k nejlepším závodni-
cím oddílu,“ uvedl po turnaji pro TL.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice 
umístěné na radnici

na náměstí Zachariáše z Hradce

Judo
V pátek 18. února se oddíl juda Sokola 
Telč zúčastnil turnaje pro mládež v Pol-
né. Svěřenci trenérky Idy Mitiskové na 
něm velmi dobře uspěli. Tomáš Bouzek, 
Martina Šalandová a Jan Krechler vybo-
jovali 1. místo, Tomáš Král a Dominik 
Thorovský skončili ve svých kategoriích 
druzí.

Úspěšní judisté. Zleva stojí Dominik Thorovský, Jan Krechler, Tomáš Král, Tomáš 
Bouzek, Martina Šalandová a trenérka Ida Mitisková.                          Foto: Aleš Král

Sport v TL aktuálně
Sportovní výsledky můžete 
zasílat čtyři dny po uzávěrce 

na tl@telc-etc.cz
nebo tel.: 774 584 841
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Kulturní kalendář
Koncerty
17. 3. 19.30                        sál ZUŠ
Duo Pavla Fendrichová (zpěv) a Jin-
dřich Macek (loutna)
Moravská lidová poezie v písních od Le-
oše Janáčka
18. 3. 17.00                        sál DPS
Čaj o páté
vystoupení žáků akordeonového odděle-
ní ZUŠ Telč a Třešť

Výstavy
2. – 31. 3.       vstupní síň radnice
Lucie Suchá: Na cestě
putovní výstava měst České inspirace
vernisáž výstavy ve středu 2. 3. ve 14 hod., 
s programem vystoupí žáci ZUŠ Telč

Přednášky
7. 3. 17.00                         radnice
Historie a současnost Lannerova domu
Seriál besed - 125 let muzea v Telči. Be-
seda s Ing. Petrem Grycem

8. 3. 18.00                         radnice
Putování po jihoamerickém kontinentě
Cestopisná přednáška Ing. Radovana Jir-
ků a Aleny Kantorové

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Po – Čt 15.00 – 19.00 hod. (klub)
10. 3. 16.00
Turnaj ve fotbálku Telč x Třebíč
17. 3. 17.00
film Post Bellum
31. 3. 17.00
beseda Zbraně a jak na ně

Klub důchodců
                  v budově polikliniky
5. 3. 14.00
Masopustní setkání s hudbou Anežky 
Kožešníkové a Zdeňka Chvátala
Obvyklý program dle týdenního rozvrhu.

Krteček
Klub maminek Telč
Každé úterý od 9 do 12 hodin na Domě 
dětí a mládeže je volně otevřený pro ma-
minky (tatínky, babičky) s malými dětmi

Klub Děti v akci
V úterý v 16.15 hodin v tělocvičně ZŠ 
Masarykova, program pro děti a mládež
Šeniglová Renata

Dům dětí a mládeže
5. 3. 18.00                    sokolovna
Divadelní soubor DRDIVADLO2 zve na 
představení „Muž sedmi sester“, kome-
die s prvky černého humoru

9. 3. 13.30
Městské kolo soutěže v recitaci pro 
děti z 1. - 3. tříd

16. 3. 13.30
Městské kolo soutěže v recitaci 4. - 7. 
tříd + prima a sekunda GOB

23. 3.
Všeználek - soutěž ve všestrannosti 
pro 5. třídy - okresní kolo

25. 3. 15.00 Pohádka Dračí zuby
1. 4. 15.00 Pohádka Dračí zuby

Chovatelé
13. 3. 7 – 11 hod.   areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – vý-
kup kožek

Připravujeme

MG Hasičský dům
8. 4. – 12. 6.
Jan Vičar: Ryba bez vody / Fish out of 
water, kresby a grafické listy
Na výstavě bude prezentován nový cyk-
lus Psí hřbitov, který je inspirován mís-
tem nedaleko Telče.

Blahopřání
Naše milá Evičko,
dne 16. 3. oslavíš své krásné 7. naroze-
niny. Z celého srdce Ti k nim přejeme 

všechno nejlep-
ší, hlavně hodně 
zdraví, radosti a 
splněných přání, 
spoustu ús-
pěchů ve škole i 
ve svém životě a 
spoustu dobrých 
kamarádů.
Máme Tě moc 

rádi, jsi naše sluníčko. Tvůj děda, babi, 
mamka Stáňa a teta Soňa s Bobem.

Uzávěrka příštího čísla
18. března
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Zemřel Miloš Klang
5. února se v Kostelním Vydří konalo 
poslední rozloučení s panem JUDr. 
Ing. Milošem Klangem. Dačický rodák 
(1924) maturoval v roce 1943 na reálném 
gymnáziu v Telči. Autor řady odborných 
právnických publikací a několika sbírek 
básní celý život neúnavně pracoval 
ve prospěch rodných Dačic a choval 
přátelský vztah k městu svých prvních 
studií, k Telči.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Ela Mašátová, Štěpnice
Gábina Krejčí, Staré Město
Adam Janoušek, Staré Město
Anna Plunderová, Staré Město
Sára Brtníková, Podolí
Vendula Prokešová, Podolí
Matěj Šenigl, Vnitřní Město

Opustili nás
Marie Kolářová, Podolí 89 let
Marie Nováková, Podolí 82 let
Ing. Josef Marek, Staré Město 75 let
Libuše Hobzová, Podolí 90 let
Marie Vaculová, Štěpnice 86 let
Josef Píša, Staré Město 82 let
Božena Honců, Podolí 83 let
Ivan Chalačev, Staré Město 84 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou 
rodičů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Bohoslužby
Římskokatolické
Všechny neděle v březnu
(6., 13., 20., 27. 3.)
  7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
5. 3. so 17.00 Jména Ježíš
9. 3. st 8.00 Matka Boží
  18.00 Jména Ježíš
12. 3. so 17.00 Jména Ježíš
19. 3. so 8.00 Matka Boží
  17.00 Jména Ježíš
25. 3. pá 8.00 Matka Boží
  18.00 Jména Ježíš
26. 3. so 17.00 Jména Ježíš

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 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
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Co právě čtu
z městské knihovny?

Magdalena Kazdová, 
3.A ZŠ Hradecká, 9 let

Duch Llana Estacada od Karla Maye
Mně se ta kníž-
ka moc pěkně 
četla, nebyla 
nudná, byla 
dobrodružná 
a zajímavá. 
Byla o duchovi 
pouště, který 
pomáhal při-
stěhovalcům, 
kterým hrozilo 
přepadení.

Děti kreslí památky
Památkový ústav pro Vysočinu začíná letos již čtvrtý rok své existence v Telči. Je 

to krátká, či dlouhá doba na to, aby se dalo říci „je zde doma“? Množstvím předná-
šek, výstav a dalších společenských a kulturních aktivit se mezi „domácí“ již určitě 
zařadil. 

To, že vedení památkového ústavu zaměřuje své aktivity také na děti, je více než 
chvályhodné. Až vyrostou, budou o památkářích vědět určitě více než jejich rodiče. 

S velkým zájmem se setkala loňská výtvarná soutěž Památky očima dětí. Z té je 
dnešní pohled Andrey Pospíchalové ze Sedlejova na telčský zámek.

Na cestě

Romantické obrazy Lucie Suché budou vítat celý březen návštěvníky radnice. Více o 
autorce (na snímku) v příspěvku Na cestě na straně 19.                   Foto: Jiří Koťátko

Po uzávěrce

První občánek roku

V pondělí 21. února uvítali na radnici 
starosta Roman Fabeš a místostarostka 
Hana Műllerová prvního občánka Telče 
v roce 2011. Adam Janoušek byl na rad-
nici evidentně spokojený. 
Na snímku Ilony Jeníčkové je s mamin-
kou Ivanou.

Foto: Lucie Herbricková

Kde byly TL? Napište nám na tl@telc-etc.cz


