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Miloš Zeman v minulých letech  pravidelně navštěvoval Telčsko. Vloni například ne-
chyběl při spuštění bioplynové stanice Ing. Josefa Kamaryta v Žatci, kde ho Milena 
Horáková vyfotografovala s jeho zdejšími přáteli. 

Tohle se již nebude nikdy opakovat. V prá-
vě skončených prezidentských volbách, je-
jichž výsledky přinášíme v přehledných 
tabulkách, bylo jedno, zda volič sotva pře-
konal hranici plnoletosti či ještě zažil mo-
narchii. Všichni jsme šli k prezidentským 
volbám poprvé. A to přitom bude letos re-
publice 95 roků! Podobně na tom bylo de-
vět odvážných mužů a žen. Prezidentskou 
kampaň pro více než 8 milionů voličů před 
nimi v Česku, ev. v Československu, ni-
kdo nikdy neabsolvoval. Zájem o první vol-
by hlavy státu byl velký. Svědčí o tom vy-
soká volební účast, která v republikovém 
hodnocení dosáhla 61,31%. Až neuvěřitelně 
jsme se jí vyrovnali v Telči (61,34%), když 
ve správním obvodu jsme dosáhli ještě vyš-
ší účasti - 65,20%! Vítěznou dvojici první-
ho kola, Miloše Zemana a Karla Schwarzen-
berga, poslali do druhého kola také voliči ze 
14 obcí mikroregionu, byť v několika přípa-
dech v obráceném pořadí. V „jednotlivcích“ 
u nás suverénně zvítězil Miloš Zeman, kte-
rý uspěl ve 27 obcích. Karel Schwarzenberg 
pak v osmi. Vedle dvojice zeman - kníže 
chtěli voliči v některých obcích ve druhém 
kole i jiné páry. Zřejmě tím „nejpozoruhod-
nějším“ by byla volba Studnic (kdyby by-
ly samostatnou obcí). Pár Franz (32,60%) 
- Roithová (23,91%) by byl opravdu 
překvapením voleb.   (Pokračování na str. 2)

Všichni poprvé
Prezidentské volby

Prezidentem je Miloš Zeman
Druhé kolo prezidentských voleb v číslech

Zeman Schwarzenberg Dienstbier Fischer Roithová Franz Fischerová Bobošíková Sobotka
Telč - město 22,05 21,00 17,23 15,99 7,71 6,58 3,87 2,78 2,74
Správní obvod III - Telč 25,02 18,64 15,88 16,78 8,33 6,93 3,15 2,70 2,54
Kraj Vysočina 32,43 17,26 15,21 15,00 6,61 6,02 2,91 2,35 2,17
ČR 24,21 23,40 16,12 16,35 4,95 6,84 3,23 2,39 2,46

I. kolo prezidentských voleb. Telč, mikroregion, kraj a republika

Miloš Zeman Karel Schwarzenberg
Telč - město 54,48 45,51
Správní obvod III - Telč 57,59 42,40
Kraj Vysočina 64,12 35,87
ČR 54,80 45,19
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50. schůze - 21. listopadu
 - RM schválila podání žádostí z Operač-
ních programů na akce „Dopravní ter-
minál u areálu škol v ul. Hradecká“ 
a na úpravu ploch zeleně a výsadbu stro-
mů a keřů v ul. Slavatovská.

 - RM schválila Domovu pro seniory Telč 
použití rezervního fondu na opravu ha-
várie.

51. schůze - 5. prosince
 - RM schválila vnitřní předpis „Směrni-
ce o postupu při ztrátách, nálezech, o vě-
cech opuštěných a skrytých“, dohodu 
o nakládání s opuštěným hrobovým za-
řízením a darovací smlouvu hrobového 
zařízení.

 - RM schválila uzavření smlouvy se 
společnostmi SYNER VHS Vysočina 
a VHS Bohemia Brno, které vytvoři-
ly Sdružení kanalizace a vodovod Telč 
na realizaci stavby Výstavba kanalizace 
v ulici Radkovská, Hradecká, 9. května 
a na Kanalizační propoj a odlehčení sto-
ky na ulici Jana Žižky.

 - RM schválila ceny za svoz a likvidaci 
TKO pro podnikatelské subjekty a ostat-
ní organizace s platností od 1. 1. 2013.

52. schůze - 19. prosince
 - RM schválila změnu organizační struk-
tury a úpravu rozpočtu Domova pro se-
niory Telč a vzala na vědomí přijetí fi -
nančních darů ve výši 71 tis. Kč touto 
organizací.

 - RM schválila uzavření smlouvy o za-
bezpečení veřejně prospěšných služeb 
pro období 12/2012 – 11/2013 se společ-
ností Služby Telč, spol. s r.o.

 - RM schválila pronájem honitby Prasko-
lesy Lesnímu družstvu Borovná na dobu 
určitou 10 let od 1. 4. 2013.

Všechna usnesení rady města v úplném
znění najdete na www.telc.eu

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 6. 2. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Podle voličů ze Svojkovic, jediných v mi-
kroregionu, bychom již nemuseli k urnám 
po druhé. 54,28 % hlasů pro Miloše Zema-
na bohatě stačilo na jeho vítězství v prv-
ním kole. O vrtkavosti přízně voličů svěd-
čí výsledek voleb ve Strachoňovicích. 
Zatímco v krajských volbách před třemi 
měsíci zde SUVERENITA Jany Boboší-
kové suverénně zvítězila (45,45%), na po-
čátku ledna zde v prezidentských volbách 
šéfka této strany nedostala ani hlas. Vá-
povice jsou naopak jedinou obcí, kde ta-

Všichni poprvé
Dokončení ze str. 1

Zeman Schwarzen-
berg 

Bohuslavice 52,32 47,67
Borovná 65,95 34,04
Černíč 42,62 57,37
Dolní Vilímeč 52,72 47,27
Doupě 60,00 40,00
Dyjice 58,22 41,77
Hodice* 58,56 41,43
H. Myslová 48,93 51,06
Hostětice 59,42 40,57
Jindřichovice 70,90 29,09
Klatovec 62,50 37,50
Knínice 56,17 43,82
K. Myslová 46,87 53,12
Krahulčí 67,11 32,88
Krasonice 70,87 29,12
Lhotka 55,17 44,82
Markvartice 74,79 25,20
Mrákotín 63,28 36,71
Mysletice 74,62 25,37
Mysliboř 57,84 42,16
Nevcehle 68,04 31,95
Nová Říše 50,58 49,41
Olšany 37,20 62,79
Olší 64,70 35,29
Ořechov 75,00 25,00
P. Rozsíčka* 55,26 44,73
P. Dubenky 96,61 3,38
Pavlov* 66,95 33,04
Radkov 46,82 53,17
Rozseč 48,80 51,19
Růžená* 58,98 41,01
Řásná 54,09 45,90
Řídelov 65,95 34,04
Sedlatice 64,28 35,71
Sedlejov 65,08 34,91
Stará Říše 59,82 40,17
Strachoňovice 65,78 34,21
Svojkovice 88,23 11,76
Telč 54,48 45,51
Třeštice* 58,94 41,05
Urbanov 39,39 60,60
Vanov 74,00 26,00
Vanůvek 66,66 33,33
Vápovice 37,03 62,96
Volevčice 65,71 34,28
Vystrčenovice 45,16 54,83
Zadní Vydří 64,00 36,00
Zdeňkov 59,37 40,62
Zvolenovice 42,22 57,77
Žatec 50,00 50,00
* označené obce nepatří do správního obvodu Telče

Jak volily 
prezidenta obce

Výsledky druhého kola prezident-
ských voleb

V pondělí 17. prosince se zastupitelé se-
šli ke svému v pořadí 15. zasedání ve vo-
lebním období 2010-2014. Místem jednání 
byly prostory Konírny na státním zám-
ku. Zasedání se zúčastnilo 19 zastupitelů, 
omluveni byli Antonín Jahoda a Ing. Ja-
na Vystrčilová. Jedním z nejdůležitějších 
bodů programu byl návrh rozpočtu na rok 
2013. Po předchozím projednávání byl 
návrh rozpočtu sestaven jako vyrovna-
ný s příjmy a výdaji ve výši cca 88 mil. 
Kč. (Podrobněji v příspěvku starosty v TL 
12/2012, pozn. redakce). V souvislos-
ti s dokončením rekonstrukce silnice I/23 
byl schválen vzájemný bezúplatný převod 
pozemků v úseku od křižovatky s ul. Jih-
lavská po křižovatku u Výkupu mezi měs-
tem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR tak, 
aby pozemky pod chodníky náležely měs-
tu a pozemky pod silnicí státu. Na zasedá-
ní bylo dále schváleno uzavření dodatku 
č. 3 mezi městem na straně jedné a spo-
lečnostmi Panský dvůr Telč, s.r.o., a PDT, 
s.r.o., na straně druhé k nájemní smlouvě 
a smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve vě-
ci projektu rozvoje a revitalizace území 
Panského dvora v Telči. Ofi ciální zápis ze 
zasedání zastupitelstva města je zveřejněn 
na úřední desce v podloubí radnice, inter-
netových stránkách města a je k nahlédnutí 
i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Rozpočet města, 
pozemky, Panský dvůr

15. zasedání ZM

kový výsledek zaznamenal Miloš Zeman. 
Přemysl Sobotka má na svém kontě ob-
cí s nulou dokonce 13. Výsledky jednoho 
z favoritů voleb, Jana Fischera, odpovídají 
na Telčsku těm celostátním. Zvítězil sice 
v 9 obcích, v Černíči se Zuzanou Roitho-
vou, ale celkově skončil daleko za oběma 
fi nalisty. Ve výčtu statistických volebních 
zajímavostí z regionu by nemělo chybět, 
že z Doupě, Sedlatic a Zadního Vydří by 
na Hrad nejraději poslali nejmladšího kan-
didáta, Jiřího Dienstbiera.                       /z/
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Jak to bude v Hradecké ulici
Stav ulic Hradecká a 9. května není vůbec 
dobrý. A jak už jsem několikrát naznačil, 
rádi bychom tyhle dvě ulice řešili podob-
ně jako Štěpnici. A teď to vypadá, že se 
k takovému řešení blížíme. Díky společné 
přípravě jsou nyní hotovy projekty na re-
konstrukci povrchu silnice, výstavbu kana-
lizace a vodovodu, rekonstrukci chodníků 
i veřejného osvětlení. A do země by mělo 
být uloženo i elektrické vedení.
Jedna věc jsou projekty, druhá peníze 
na realizaci. Zatím jsou jasné ty na silnici. 
Kraji Vysočina, který je majitelem silnice, 
se podařilo získat dotaci z Programu pře-
shraniční spolupráce jak na rekonstrukci 
vozovky, tak i na nové kruhové objezdy 
na křižovatkách ulic Hradecká, Na Hrá-
zi a 9. května a 9. května, Dačická, Hor-
nomyslovská, Kostelnomyslovská. O dal-

ších fi nancích se bude teprve rozhodovat. 
Máme podané žádosti o dotace na chodní-
ky v nejužší části ulice Hradecká a na vo-
dovod a kanalizaci v některých částech 
ulic Hradecká a 9. května. A ještě jeden 
problém bychom rádi vyřešili. Zkoušíme 
využít poslední výzvu ROP a získat ev-
ropské peníze na nové řešení autobuso-
vých zastávek u gymnázia. Pokud se to 
povede, budou zastávky autobusů zce-
la mimo hlavní silnici a navíc přibudou 
i parkovací místa pro automobily. O dota-
cích se bude rozhodovat v rozmezí března 
až června. A podle úspěšnosti pak bude-
me průběžně koordinovat rozsah realizo-
vaných prací.
Pokud jde o časový harmonogram, ten je 
zatím jen rámcový. Hodně bude záležet 

Radosti a starosti telčského starosty
jak na fi nancích, tak i na tom, kdy se Kra-
ji podaří vysoutěžit dodavatelskou fi rmu. 
Jasné je tak zatím asi jen to, že letos by 
se po úsecích realizovala Hradecká ulice 
a příští rok ulice 9. května a oba kruhové 
objezdy. A pokud by vše klaplo, mělo by se 
v úseku od křižovatky Hradecká – 9. květ-
na po první odbočku do ulice Komenského 
začít v dubnu.
Celá akce samozřejmě zasáhne do doprav-
ního režimu ve městě. Pro objízdné trasy 
osobních automobilů a obslužnosti města 
budou v maximální možné míře využity 
místní komunikace. Tranzit nákladní do-
pravy ve směru na Dačice pak bude řešen 
po objízdné trase mimo město. I zde ale 
bude záležet na rozsahu prací, který bude 
teprve upřesněn.
Tolik zatím základní informace o připra-
vované akci. Aktuální vývoj bude pravi-

delně zveřejňován jak v Telčských listech, 
tak na webu města. A samozřejmě připra-
vujeme setkání s obyvateli a fi rmami. Ta 
se po jednotlivých úsecích ulice Hradecká 
uskuteční v březnu a obdržíte na ně písem-
nou pozvánku.

Novoroční setkání
Přestože již máme za sebou první měsíc ro-
ku 2013, ještě bych se rád vrátil na jeho za-
čátek. Jak se již stalo tradicí, konec starého 
a začátek nového roku se nese ve zname-
ní setkávání. Silvestrovský výstup na Ja-
vořici se za patnáct let změnil z akce desí-
tek přátel na pravidelné setkávání několika 
tisíců lidí ze všech koutů Vysočiny a již-
ních Čech. Co je však nejpodstatnější, je ta 
příjemná, a hlavně pozitivní atmosféra, ra-

dost ze setkání a spousta příjemných přání 
do nového roku.
V posledních letech se k této tradici přidá-
vají další obce a organizují svá menší setká-
ní na významných kopcích na jejich úze-
mích. A i zde panuje příjemná atmosféra.
Novoroční setkání na telčském náměstí 
se již také stalo tradicí. Fanfáry, novoroč-
ní pozdrav, přípitek a ohňostroj přivedou 
na náměstí stovky lidí z města a regionu. 
A dokonce na něj některé cestovky orga-
nizují zájezdy. I přesto, že poslední dobou 
řešíme otázku, zda ohňostroj ano či ne, at-
mosféra na náměstí je také vždy příjemná.
A ještě bych přidal jedno setkání. Loni 
jsme byli pozváni panem starostou a pa-
ní místostarostkou z Třeště na novoroční 
setkání. Letos jsme na něj v Telči naváza-
li a přizvali i představitele Dačic. Naše tři 
města mají hodně společného a vážím si 
toho, že v posledních letech spolupracu-
jeme na řadě projektů a společně řešíme 
i mnohé problémy. Věřím, že se i tato se-
tkání stanou tradicí.
A proč vlastně tyto řádky píšu? Když si 
otevřete noviny nebo pustíte televizi, všu-
de na vás chrlí negativní informace. A „bl-
bá nálada“ se stala i jedním z témat prezi-
dentské volby. Škoda že ti strůjci a šiřitelé 
podobných nálad někdy nepřijdou na tako-
váto setkání. Možná by svůj názor změnili.

Úspěch Telčských listů
Syndikát novinářů Kraje Vysočina pravi-
delně vyhlašuje novinářskou soutěž Pé-
če o naše památky. V konkurenci redakto-
rů krajských deníků (jednu z cen převzal 
šéfredaktor krajské redakce MF Dnes Ja-
roslav Paclík) uspěl v loňském ročníku té-
to soutěže vedoucí redakce Telčských listů 
Oldřich Zadražil. Odborná porota ocenila 
jeho soubor reportáží z obcí Mikroregio-
nu Telčsko, ve kterých upozornil na péči 
obcí o památky, které nejsou ofi ciálními 
kulturními památkami (pomníky padlých 
z I. světové války), a také na nemovitosti, 
které by si prohlášení za kulturní památ-
ku zasloužily. Čestná uznání udělili oceně-
ným autorům, mezi kterými byli převáž-
ně profesionální novináři, hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek, ředitelka telčské-
ho Národního památkového ústavu Marti-
na Veselá a předseda regionálního sdruže-
ní Syndikátu novinářů Jan Kliment. To, že 
odborná porota ocenila zmíněné reportáže, 
je současně uznáním práce řady obcí Mik-
roregionu Telčsko, protože bez jejich péče 
o památky, ať jsou nebo nejsou těmi „ofi ci-
álními“, by nemohly vzniknout. 

Roman Fabeš

(JPP/RJ) Věra Peichlová a Eva Skálová mají radost, Roman Fabeš je zaskočený. Sta-
rosta Třeště Vladislav Hynk oznamuje na veletrhu REGIONTOUR v Brně podmínky,  
za kterých  Třešť přihlásí  do Mikroregionu Telčsko.                          Foto: Martin Čermák
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Jel příliš rychle
V pátek 21. prosince ráno havaroval 
u Mrákotína řidič nákladního vozidla 
Mazda s přívěsem. Vlivem nepřiměřené 
rychlosti dostal na namrzlé vozovce smyk, 
vyjel mimo komunikaci a v příkopu hava-
roval. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. 
Na vozidle a přívěsu vznikla škoda přes sto 
tisíc korun. Při dechové zkoušce bylo poži-
tí alkoholu řidičem vyloučeno.
Kdo se mstí?
Policisté pátrají po pachateli, který v Mrá-
kotíně poškodil v době od poloviny prosin-
ce do soboty 22. prosince ve dvou přípa-
dech pneumatiky na Škodě Felicii. Poprvé 
prorazil tři zimní pneumatiky. Poté, co 
si majitel zakoupil nové, pachatel opět 
všechny čtyři stejným způsobem poško-
dil a navíc rozbil čelní sklo. Škoda, kterou 
způsobil, přesáhla devět tisíc korun.
Vandal a navíc zloděj
Zatím neznámý vandal rozbil na parkovišti 
Masozávodu Krahulčí u osobního automo-
bilu Audi přední sklo a výplň bočního ok-

na. Z automobilu odcizil doklady k vozidlu. 
Způsobil škodu přibližně sedm tisíc korun.
Dostal chuť na trnkovici
Policisté pátrají po pachateli, který se v do-
bě od poloviny prosince do začátku ledna 
vloupal do domu v Horních Dubenkách. 
Zde z místnosti sloužící jako sklad odcizil 
3,5 litru lihoviny trnkovice.
Prali se ve Svatoanenské ulici
Policisté šetřili napadení, ke kterému došlo 
v neděli 6. ledna kolem půl desáté večer 
ve Svatoanenské ulici mezi dvěma muži 

Policie ČR Telč informuje
ve věku devětačtyřicet a pětačtyřicet let. 
Jeden z mužů utrpěl drobné zranění.
Skončil na záchytce
Ve středu 9. ledna před desátou hodinou 
večer asistovali policisté zdravotníkům 
při ošetření podnapilého muže, který le-
žel na okraji vozovky v Masarykově uli-
ci. Čtyřiapadesátiletý muž byl zraněný 
a nebyl schopen komunikace. Po ošetření 
v jihlavské nemocnici doprovodili policis-
té výtečníka na protialkoholní stanici k vy-
střízlivění.
Zatáčka jako past na řidiče
Během hodiny se 16. ledna dopoledne staly 
dvě havárie v zatáčce na příjezdu do Mark-
vartic ve směru od Brna. Při první neho-
dě jedenapadesátiletý řidič Peugeotu 4007 
dostal na zledovatělém úseku smyk, vyjel 
mimo komunikaci, kde narazil do dřevě-
né kolny patřící k přilehlému rodinnému 
doku. Policisté provedli u řidiče dechovou 
zkoušku s negativním výsledkem. Hmot-
ná škoda byla odhadnuta na 171 tis. Kč. 
Hodinu poté došlo na stejném místě k dal-

ší dopravní nehodě. Sedmatřicetiletý řidič 
nákladního vozidla Man dostal také smyk 
a vjel vlevo částečně mimo komunikaci, 
kde postupně poškodil svislou dopravní 
značku, drátěný plot, sloup telefonního ve-
dení a zaparkované osobní vozidlo Škoda 
Octavia, které patřilo majiteli domu. I u to-
hoto řidiče byla dechová zkouška  negativ-
ní. Hmotná škoda byla předběžně odhad-
nuta na 215 000 korun. Při obou nehodách 
nebyl naštěstí nikdo zraněn.
Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, ve-
doucího Obvodního oddělení PČR Telč

Naštěstí bez zranění se obešly dvě nehody 16. ledna v Markvarticích.         Foto: Policie ČR

V listopadu a v prosinci minulého ro-
ku zasahovali telčští hasiči u pěti požá-
rů a devíti dopravních nehod. Rekordní 
počet tzv. technických zásahů zazname-
nali pak v období Vánoc. 46x vyjížděli 
odstraňovat překážky na vozovce, přede-
vším spadlé větve, které bránily silniční-
mu provozu. Zásluhu na tom měly náhlé 
změny počasí a mrznoucí déšť. V listopa-
du proběhlo taktické cvičení s námětem 
požáru kuchyně v Mateřské škole v Ko-
menského ulici. Cvičného zásahu se také 
zúčastnily jednotky dobrovolných hasičů 
z Telče a Mrákotína. Zaměstnanci školy 
si při té příležitosti vyzkoušeli evakuaci 
přibližně padesáti dětí.

npor. Mgr. Jiří Fišara 
velitel stanice Telč

Hořelo v mateřské škole. 
Jako

Hasičské zprávy

V neděli 13. ledna odvysílala Česká televi-
ze jako hlavní večerní program nový tele-
vizní fi lm režiséra Dana Svátka Occamova 
břitva. V napínavém příběhu ze současnos-
ti ztvárnili hlavní role Zuzana Stivínová 
a Ondřej Sokol. V další roli se pak objevil 
v současné době velmi populární Martin 
Stránský. Stejně jako Dan Svátek je i on 
absolventem telčského gymnázia. Druhým 
kameramanem fi lmu byl Tomáš Drdácký 
rovněž s telčským původem.
Tandem Svátek - Drdácký, jehož „podpis“ 
v poslední době často vidíme pod cestopis-
nými snímky ČT, připravuje časosběrný 
poetický dokument pro expozici v podze-
mí pod náměstím Zachariáše z Hradce s ná-
zvem Telč - bílá a krásná. Snímek, kte-
rý vzniká ve spolupráci s dalším telčským 
umělcem, akad. malířem Ivo Návratem, za-
chycuje krásy města ve čtyřech ročních ob-
dobích. 
Větší rozhovor s Danem Svátkem připravu-
jeme.                                                        /z/

Occamova břitva 
Dana Svátka

TL 2/2013 - Vydává měsíčně Město Telč, 
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-
-etc.cz. IČ: 00286745. Nevyžádané ruko-
pisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo 
jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK 
ČR E 20681, 9. 3. 2012.
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Ještě v 70. letech minulého století se roč-
ní počet sňatků v Česku blížil stotisícové 
hranici. V posledních letech je jich podle 
statistiků méně než 50 tisíc za rok. Češi 
a Češky se prostě nechtějí ženit a vdávat. 
Často je to ale také tak, že ke společnému 
soužití nepotřebují „papír“ z radnice ne-
bo fary. Pro telčskou matriku tyto údaje 

ale zcela neplatí. V roce 2012 připravila 
134 sňatků. To je o 10 více než v před-
chozím roce! Takovým počtem svateb se 
často nemůže pochlubit ani středně velké 
okresní město. Jeden údaj ze svatební sta-
tistiky má ale trvale stoupající tendenci. 
„Vloni se svatby v naší působnosti konaly 
již na 19(!) různých místech,“ uvedla pro 
TL matrikářka Renata Koníčková. Vedle 
tradiční radnice, zámku, hradu Roštejna, 
Šiškova mlýna a zdejších kostelů se ma-
trikářky s oddávajícími vydaly za svateb-
čany na několik zahrad u rodinných do-
mů, do konviktu sv. Andělů a do areálu 
hotelu U Hraběnky. Netradičními místy 
svateb pak byly louky u kaple sv. Karla, 
u kostela sv. Jana Nepomuckého, na No-
váčkově kopci, který dominuje krajině 
mezi Telčí a Krahulčím, a na kopci nad 
Borovnou. Telčská matrika také zazname-

Svatby 2012: 
Zámek i Nováčkův kopec

nává trvale stoupající počet oddávaných 
cizinců. Vloni jich bylo již 9. „Tím nej-
vzdálenějším byl ženich z Iránu. Dvakrát 
jsme měly jednoho z oddávaných z USA 
a Anglie, po jednom pak ze Slovenska, 
Francie, Itálie a Arménie,“ vypočítala 
druhá matrikářka Marie Němečková. Je 
evidentní, že obě matrikářky musí také 

ovládat zeměpis a vycházet vstříc poža-
davkům a zvykům z řady, často pro nás 
exotických zemí. Podle obou matrikářek 
jinak loňská svatební statistika nezazna-
menala nějaké mimořádné rekordy. Nej-
mladší nevěstě bylo obvyklých 18 roků. 
Ženichové si dávali na čas, a tak dva nej-
mladší s 23 roky byli ve věku, který před 
časem nebyl vůbec výjimkou. Ani opač-
ný údaj, nejstarší ženich a nevěsta, nebudí 
pozornost. V 58 letech předstoupili před 
oddávající jak jeden muž, tak jedna žena. 
A tak snad jen 30letý věkový rozdíl mezi 
jedním párem není zatím běžný. V součas-
ném emancipovaném světě již nepřekvapí, 
že jedna třetina nevěst byla starší než že-
nichové. Patří se také poznamenat, že ze 
zmíněných 134 svateb bylo „domácích“, 
tedy takových, kdy jeden z novomanželů 
měl bydliště v Telči, jen 27.                     /z/

Jedním z „nej“ svatební historie byl i tento automobil.                        Foto: Ilona Jeníčková

Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. 
Kolik spisovatelů by umřelo hlady, kdyby 
tomu bylo naopak!                    Karl Kraus

Beletrie
King: Dallas 63; Moran: Jak být ženou; 
Vondruška: Osmanský tábor; Hilderbrand: 
Ostrov; Jakoubková: Poslední tango s Car-
men; Cimický: Prchající stín; Roberts: 
Sedmé znamení; Cornwell: Sharpův meč; 
Mayes: Toskánsko na každý den; Lodge: 
Výkvět mužství; Higgins-Clark: Za bílého 
dne; Deaver: Tvůj stín; Cubeca: Pravá tvář 
anděla; Fleming: Stopy větru; Smith: Upíří 
deníky. Fantom; Peters: Záhada sarkofágu; 
Kessler: Závod tanků; Sapkowski: Zmije; 
Crombie: Zmizela beze stopy

Naučná
Chalupa: Bohuslav Reynek; Vybíhal: Jih-
lavsko ve stínu říšské orlice; Toušlová: 
Toulavá kamera 15; Navara: Volavčí sítě; 
Rousová: Konec avantgardy?

Dětská
Fučíková: Antonín Dvořák; Sodomka: Jak 
si postavit auto; Han: Léto, kdy jsem zkrás-
něla; Válková: Rudolf II. Spiknutí na císař-
ském dvoře

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské 
knihovny

Průcha, Jan: Moderní pedagogika ● Straus-
sová, Romana: Průvodce rodičů dětí s po-
ruchou autistického spektra ● Hunt, Mor-
ton: Dějiny psychologie ● Vondrušková, 
Alena: Jařmo, parkán, trdlice… ● Juřík, 
Pavel: Platební karty ● Zíbrt, Čeněk: Čes-
ká kuchyně za dob nedostatku ● Adkinson, 
Robert: Posvátné symboly

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky Knihovny UCT

První letošní Větrání kostela a varhan 
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích se 
uskuteční již v neděli 17. února ve 14,30. 
Jeho tématem bude ještě jednou unikát-
ní gotický oltář zdejšího kostela, který je 
dnes v expozici Národního muzea v Praze. 
Lidéřovické větrání připomínáme i proto, 
že je jednou z mála příležitostí, kdy je kos-
tel možné navštívit. Kostel sv. Linharta byl 
podle nejnovějšího stavebně-historického 
průzkumu postaven stejnou stavební hutí 
jako telčský farní kostel sv. Jakuba.

Opět se bude větrat kostel
Pozvání do Lidéřovic
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Telč tříkrálová

Na Starém Městě.

17 skupinek tříkrálových koledníků v Telči, 
více než desítka v okolních obcích. Výsle-
dek? Rekordní suma, 75 479 Kč, v poklad-
ničkách ve městě, 179 610 Kč pak za celou 
zdejší Farní charitu. „O tak dobrý výsledek 
se zasloužili především členové Salesián-
ského hnutí mládeže a aktivní rodiny, kte-
ré malé koledníky vypravily,“ uvedl pro TL 
hlavní organizátor sbírky Jaroslav Kadlec 
a dodal, „všem dárcům děkujeme za štěd-
rost. O využití vybrané částky budeme in-
formovat v příštích číslech TL.“

Foto na této straně: Stanislav Bartoň, Deník/Libor Plíhal, Pavel Boček, Václav Hercik

Na radnici.

V podloubí. Za chvíli začne obchůzka.

Telč 75479
Mrákotín 15695
Sedlejov   8560
Mysliboř 7400
Černíč 6430
Urbanov 6143
Radkov 5503
Řásná 5384
Nevcehle 4200
Krahulčí 4200
Zadní Vydří 3800
Žatec 3739
Ořechov 3370
Olší 3095
Mysletice 2861
Studnice 2690
Dobrá Voda 2654
Řídelov 2362
Lhotka 2170
Doupě 2010
Volevčice 1793
Myslůvka 1770
Strachoňovice 1685
Borovná 1510
Stranná 1235
Dyjice 1135
Slaviboř 1090
Dyjička 997
Dolní Dvorce 650
Celkem 179610
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Pochází z Telče, vystudoval zdejší gymná-
zium, po absolvování Pedagogické fakul-
ty učil na Základní škole v Hradecké ulici. 
Pak už sbíral zkušenosti v zahraničí. Nej-
dříve v USA, poté v Evropě (Lucemburk, 
Brusel). V současné době je zástupcem ře-
ditele na prestižní Evropské škole v Bruse-
lu. Telčským listům poskytl Vladimír Brt-
ník (*1976) velmi ochotně rozhovor, který 
bude zcela určitě zajímat nejen školskou 
a rodičovskou veřejnost. 
Co si má náš čtenář pod pojmem Evrop-
ská škola (dále jen EŠ) představit?
Hlavním smyslem EŠ (celkem jich v Evro-
pě existuje 14) je zajistit vzdělávání pro dě-
ti pracovníků institucí Evropské unie, kte-
ří chtějí, aby jejich děti byly vzdělávány 

v rodném jazyce. V případě volné kapacity 
však mohou EŠ navštěvovat i další zájem-
ci. EŠ poskytují vzdělání ve třech vzděláva-
cích stupních: mateřská škola (od 4 do 6 let), 
5letý primární stupeň (ekvivalent našeho 1. 
stupně ZŠ) a 7letý sekundární stupeň (ekvi-
valent našeho 2. stupně ZŠ a úplného střed-
ního vzdělání ukončeného úspěšným vyko-
náním tzv. Evropské maturity). I když jsou 
žáci vzděláváni v jednotlivých jazykových 
sekcích, výuka probíhá podle stejných osnov 
(výjimku tvoří předmět mateřský jazyk).
Výuka cizích jazyků je jednou ze vzdě-
lávacích priorit EŠ. Kdy se žáci do ní za-
pojují?
S výukou prvního cizího jazyka (anglic-
kého, francouzského nebo německého) 
se v EŠ začíná v 1. třídě primárního stup-
ně, kdy žáci mají jednu vyučovací hodi-
nu denně s rodilým mluvčím. Ve 2. roč-
níku sekundárního stupně přibírají druhý 
cizí jazyk, v pozdějších ročnících existuje 
možnost výběru až dvou dalších cizích ja-
zyků v rámci povinně volitelných předmě-
tů. Od 3. ročníku sekundárního stupně mají 

Vladimír Brtník z Telče vede školu v Bruselu
Rozhovor nejen o Evropské škole

žáci některé z předmětů v 1. cizím jazyce.
Neprosazuje pak EŠ příliš intelektuální 
pojetí výuky? Je dostatečně přizpůsobe-
na individuálním potřebám žáka?
Vyšší stupně EŠ bych přirovnal k českému 
gymnáziu. Po prvním stupni EŠ žáci auto-
maticky přecházejí do 1. ročníku sekundár-
ního stupně (tedy do primy českého gym-
názia). Je samozřejmé, že ne všichni mají 
předpoklady dosáhnout maturity. Po 3. či 4. 
ročníku tedy někteří odcházejí z EŠ do škol, 
které lépe odpovídají jejich předpokladům, 
schopnostem a životním plánům. Stejně ja-
ko ve všech ostatních dobrých vzdělávacích 
systémech se i EŠ snaží přizpůsobit výuku 
individuálním potřebám žáka. V naší ško-
le najdete např. žáky na kolečkovém křesle, 

žáky s autismem či žáka s Downovým syn-
dromem. Kromě zařazovaní žáků do růz-
ných programů (LS - pro žáky s menšími 
vzdělávacími potížemi, SEN - pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami) se za-
měřujeme na vzdělávání učitelů v oblasti 
diferenciace (rozlišování). Snažíme se také 
pracovat s nadanými dětmi, což je ve větši-
ně vzdělávacích systémů stále opomíjeno.
Působíte na EŠ Brusel III jako zástup-
ce ředitele odpovídající za výuku mateř-
ské školy a primárního stupně. Co je pro 
Vás v této manažerské funkci prioritou? 
S 2800 žáky jsme jedna z největších EŠ. Já 
zodpovídám přibližně za 1300 žáků. V naší 
škole máme 7 jazykových sekcí (francouz-
skou, německou, anglickou, českou, řec-
kou, holandskou a španělskou). Dle mého 
názoru v jakémkoliv vzdělávacím systému 
je nejdůležitější mít schopného a spokoje-
ného učitele/ku. Snažím se ve škole vytvá-
řet přátelskou atmosféru spolupráce a do-
volím si říci, že pro mé učitele/ky (přibližně 
100) nejsem šéf, ale kolega. Můžete mít 
skvělý vzdělávací systém, ale bez dobrého 

a spokojeného učitele se správné výsledky 
nedostaví. Platí to samozřejmě i naopak.
Jak vypadá Váš pracovní den? 
Ve škole začínám v 8 hodin, končím větši-
nou v 19 hodin (snažím se přijet domů dříve, 
než jdou naše děti spát). Můj pracovní den 
je naplněn schůzkami s učiteli, žáky, rodiči, 
administrativními pracovníky školy, národ-
ními inspektory atd. Jako člen se účastním 
pracovních skupin, které se zabývají vylep-
šením systému EŠ v různých oblastech. Na-
vštěvuji učitele ve třídách a společně s ná-
rodními inspektory je hodnotím. Vyřizuji 
velké množství e-mailů a telefonátů. Připra-
vuji, distribuuji a zodpovídám za čerpání na-
ší části školního rozpočtu. Tuto práci bych 
samozřejmě nemohl vykonávat bez skvě-
lého „servisu“ mé manželky, která se stará 
o mě, děti i celou naši domácnost.
A jaký je průběh dne žáčka primárního 
stupně?
Uvedu příklad žáka 3. třídy: Začíná ráno 
v 8.30, poslední vyučovací hodina mu kon-
čí v 15.20 (ve středu ve 12.50). Během dne 
má celkem 3 přestávky (dopolední, obědo-
vou a odpolední). Mezi jednotlivými před-
měty žáci přestávky nemají. Žák 3. třídy 
má týdně 33 vyučovacích hodin, tedy mno-
hem více, než je tomu v českém vzděláva-
cím systému. Po konci školního dne odjíž-
dí domů školním autobusem (denně cca 45 
autobusů), vyzvednou si ho rodiče nebo jde 
do družiny či na některý z kroužků, které 
ve škole organizuje asociace rodičů.
Pro osmiletého školáka je to určitě ná-
ročný den. A jak se známkuje, jak vypa-
dá jeho vysvědčení? 
V EŠ se (ostatně stejně jako v mnoha čes-
kých školách) neznámkuje. V současné 
době na prvním stupni používáme několi-
kastránkové vysvědčení, ve kterém učite-
lé hodnotí u každého předmětu jednotlivé 
schopnosti žáků. Není to však optimální 
způsob hodnocení a já jsem hrdý na to, že 
jsem členem pracovní skupiny, která při-
pravuje nový způsob hodnocení. Mělo by 
být jednodušší a pochopitelnější jak pro žá-
ka, tak i pro rodiče a učitele.
Předpokladem profesní spokojenosti je 
samozřejmě i dobré rodinné zázemí. Jak 
se Vám i celé rodině v Bruselu žije?
Jsme s manželkou toho názoru, že pokud 
se vám chce někde líbit, líbit se vám tam 
bude. Žijeme v klidné části Bruselu neda-
leko parku, o víkendu často jezdíme na od-
polední výlety mimo Brusel. Naše víkendo-
vé aktivity se příliš neliší od našich aktivit, 
když jsme v Telči.

(Pokračování na následující straně)
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Máte tři syny. Dva starší již chodí do ma-
teřské školy. Jak se jim ve škole líbí a jak 
ji hodnotíte jako rodič?
Mladší Honzík zatím chodí na dopoled-
ne do belgické školky (do EŠ ještě nemohl 
být pro svůj nízký věk přijat), kde se mluví 
francouzsky. Přes některé malé nedostatky 
jsme s touto školkou spokojeni. Starší Vojta 
již chodí do „mé“ Evropské školy - do čes-
ké sekce. S touto školou jsme samozřejmě 
velmi spokojeni, je tam schopný zástupce 
ředitele! Ne, teď vážně: Opět je to o kvali-
tách učitelky a ta je skvělá.
Kudy vedla Vaše cesta z Telče do Bruselu? 
Po 3 a půl letech výuky na ZŠ Hradecké 
v Telči (zdravím své bývalé kolegy) jsem 
odjel na „zkušenou“ do USA. Zde jsem 
pracoval rok a půl s tělesně a mentálně po-
stiženými dětmi a dospělými v jedné ne-
ziskové organizaci nedaleko Bostonu. Byla 
to pro mě neocenitelná životní zkušenost. 
V době mého pobytu v USA získala mo-
je nynější manželka místo překladatelky 
v Evropské komisi v Lucemburku a zjisti-
la, že se zde bude v EŠ otevírat česká sek-
ce.  Po mém návratu do ČR se mi podařilo 
vyhrát výběrové řízení Ministerstva škol-
ství a začal jsem učit na EŠ v Lucemburku. 
Po třech letech jsem se zúčastnil (nejdříve 
v Praze, poté v Bruselu) výběrového řízení 
na zástupce ředitele EŠ v Bruselu III a vý-

Vladimír Brtník z Telče vede školu v Bruselu
Dokončení ze str. 7

sledek již znáte.
V Telči se občas vídáme, jak často se sem 
vracíte?
Do Telče se vracíme na každé školní prázd-
niny, máme zde naše rodiny, přátele, zná-
mé. Prázdnin je v systému EŠ poměrně 
dost - každých 5 až 7 týdnů.
Postavili jste si tady dům. Počítáte s tím, 
že se do Telče vrátíte natrvalo?
Rozhodně ano a už se na to velmi těšíme. 
Jsme velcí telčští patrioti a žádný z mých 
učitelů „neunikl“ mé obrázkové prezenta-
ci Telče. Nutno podotknout, že někteří již 
Telč navštívili.
Od našich přátel v cizině vím, že pozor-
ně sledují dění v naší republice. Jak je 
to u Vás? 
Pravidelně sleduji pořady jako Hyde park, 
Události komentáře a Otázky Václava Mo-
ravce, na internetu čtu české informační 
servery. Jsem pravidelný čtenář Telčských 
listů a mrzí mne, že jsou na internetu až 
s měsíčním zpožděním.
Do rozhovoru se nevešlo mnoho infor-
mací (a nejen o škole), které by určitě 
naše čtenáře zajímaly. Nemohli bychom 
se k nim ještě někdy v TL vrátit?
Velmi rád.                         Marta Horáková

Více o Evropské škole Brusel III 
na www.eeb3.eu

Kroužek má tři skupiny, ve kterých se začátečníci seznamují s angličtinou zábavnou formou 
a pomocí her se učí první slovíčka. Pokročilí se věnují Anglii, americkým státům a procvi-
čují nezbytnou gramatiku. Třetí skupina s názvem Angličtina v angličtině pak již mezi sebou 
hlavně konverzuje. Kroužek vede Tereza Janovská a schází se každý pátek od 13 do16,30.

Angličtina
Představujeme kroužky DDM

Na nedělní odpoledne 3. března připra-
vil telčský DDM odpoledne pro rodiče 
a děti. Začne ve 14 hodin. Po něm se dě-
ti s maminkami a tatínky mohou zapojit 
do výtvarné dílny, ve které budeme tvořit 
z hlíny a skla. Co? Za téma jsme zvolili 
zimní mandalu.                                   hr 

Nedělní odpoledne 
v DDM

3. března:

Ve čtvrtek 7. února se v DDM uskuteční 
tradiční soutěž mladých zpěváků a zpě-
vaček DDMácká hvězdička/hvězda.
Hvězdičkou se mohou stát žáci 1. až 3. 
tříd, hvězdou pak školáci ze 4. a 5. tříd.
Pro první kategorii začne soutěž ve 13,15 
hodin. Starší zpěváci se na podium do-
stanou v 15 hodin. Soutěž je určena pro 
jednotlivce. Pořadatelé stanovili pro zá-
jemce jednu sympatickou podmínku. 
Malí zpěváci musí vystoupit jen s čes-
kou písničkou. Jakou si vyberou, záleží 
na nich nebo na jejich „realizačním tý-
mu“. Úspěšní zpěváci a zpěvačky, které 
určí porota, si z DDM odnesou diplom 
a malou odměnu.                                   hr 

Pěvecká soutěž DDM

Od tohoto čísla zařazujeme v TL v pře-
hledu svátečních a nedělních bohoslužeb 
církví a náboženských společností půso-
bících ve městě také informaci o neděl-
ních shromážděních Církve Slovo živo-
ta. Ta má ve městě misijní skupinu. Ze 
sdělení pastora Jiřího Šenigla pro TL vy-
jímáme: „Každou neděli v 16 hodin pro-
bíhá v přístavbě ZŠ v Masarykově ulici 
veřejné setkání pro ty, kdo mají Bibli ja-
ko inspiraci pro svůj každodenní všední 
život. Probíhají zde pravidelné přenosy 
bohoslužeb CírkveOnline, které střídají 
tematické přednášky inspirované Biblí. 
Církev Slovo života touto moderní netra-
diční formou usiluje o navázání na odkaz 
Jana Husa a J. A. Komenského.“ Církev 
Slovo života byla v ČR registrována Mi-
nisterstvem kultury 6. srpna 2010.

Církev Slovo života

Rozšíření a změna půjčovních hodin 
Městské knihovny

Pondělí 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00  
Středa 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00  
Čtvrtek 13.00 – 17.00
Pátek 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00
Úterý zavřeno
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Zázrak. Tak o tom jsme ještě v našem seriálu nepsali. Příběh, kte-
rý vypráví starosta Urbanova Jiří Kotrba, má k zázraku hodně 
blízko. Především v české kotlině. „Když na opravu střechy a his-
torického krovu našeho farního kostela sv. Jana Křtitele chybělo z po-
třebných 700 tis. Kč stále ještě 200 tis. Kč, dohodli jsme se se sta-
rosty a zastupiteli obcí patřících do zdejší farnosti, že každá z nich 
přispěje z obecního rozpočtu částkou 200 Kč na občana.“ Povedlo 
se a dnes má dominanta celého kraje, kterou urbanovský kostel be-
zesporu je, jak novou střechu, tak spravený krov. Dovedete si před-
stavit, že by něco podobného domluvila Praha s Brnem, Hradec 
Králové s Pardubicemi nebo Telč s Třeští? Pokud ano, tak by no-
viny psaly o velkém zázraku. Přitom urbanovská farnost částečně 

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Urbanov 1355 558 m n. m. 130

ztratila díky své starobylosti (je s ní spojena nejstarší zmínka o obci 
v polovině 14. století) funkci spádového centra. Panenská Rozsíč-
ka dnes inklinuje k Třešti, Stranná, jako část Dyjice, má blíže k Tel-
či. Přesto i tyto obce, spolu se Sedlejovem, Nevcehlí, Ořechovem 
a Žatcem, na opravu kostela, významné památky, přispěly. Když 
jsme dnešní představení Urbanova začali historií, je na místě připo-
menout, že ve vzorném stavu jsou zde i oba pomníky padlých v I. 
světové válce, o které se obětavě stará paní Marta Leupoldová. 
Obec také nedávno opravila ohradní zeď „nového“ hřbitova a vybu-
dovala na něm dlážděné chodníky.

Zastupitelstvo obce: Jiří Kotrba, Pavel Špaček, Bohdan Staller, 
Jan Nosek, Martin Nosek, Jaroslav Šebesta, Jan Trojan

Se starostou Jiřím Kotrbou se ale vracíme k Urbanovu současnosti. 
Za samozřejmé považuje, že je obec plynofi kovaná, má částečnou ka-
nalizaci a vodovod. Právě ten byl v loňském roce původcem mnoha 
vrásek jak starosty, tak většiny obyvatel. Nejen suchý podzim, ale i sou-
časné klima obecně způsobily nedostatek vody ve studních, ze kterých 
Urbanovští odbírají vodu. Nepomohla ani okamžitá opatření s prohlou-

bením studny a pokus o napojení nového zdroje. 
Obec musela přistoupit k nákupu a dovozu vo-
dy cisternami. Neočekávaný výdaj „zamíchal“ 
obecním rozpočtem tak, že musela být odlože-
na oprava silnice do Ořechova. „Řešení pitné 
vody máme již připraveno. Nechali jsme zpra-
covat projekt nového vrtu o hloubce 70 m, kte-
rý podle měření svou vydatností nahradí součas-
né mělké studny,“ říká starosta Kotrba s tím, že 

obec již také podala žádosti na podporu fi nancování zásadního projektu.
Urbanov nabízí pro reportáž řadu dalších atraktivních témat. Škola, 
kulturní dům, hasiči, poštovní úřad, obecní knihovna... Procházet je 
s Jiřím Kotrbou ale není jen tak. Všechny zná do detailů, u všech při-
pomíná, koho za kterou aktivitu pochválit. Nepřekvapuje to. Starostou 
Urbanova byl již i jeho otec a dědeček. A možná i další předci. Škola 

Zázrak ve farnosti Urbanov
v Urbanově, jako starobylé farní vsi, byla zřejmě od nepaměti. Ob-
čanská je zde od dob Josefa II. Dokazuje to jedna z nejstarších škol-
ních kronik z roku 1788. Dnes má urbanovská jednotřídka pouze 11 
žáků. I to ale chce Jiří Kotrba změnit Jak? Především větší aktivitou 
školy, pro což nachází u jejího nového ředitele Hynka Vohosky vel-
ké pochopení. Škola se aktivně zapojuje do zdejšího společenského 

života. Naposled třeba výsadbou ovocné aleje o Dnu stromů a dal-
šími kulturními akcemi. „Do školy jsme pořídili dvě interaktivní 
tabule, žáci mají k dispozici 4 tablety, připravujeme úpravu škol-
ního hřiště. Věřím, že se do ní podaří vrátit žáky z okolních ob-
cí, abychom mohli otevřít druhou třídu,“ říká starosta optimisticky.
Kulturní dům postavený v 80. letech je v Urbanově skutečným cen-
trem obce. „Je zde obecní úřad, pošta, knihovna a hlavně sál, kde se 
konají společenské akce, svatební hostiny, školní srazy...,“ vypočí-
tává J. Kotrba. A tady se v našem rozhovoru dostal starosta Urbano-
va poprvé do potíží. Bylo vidět, jak je pro něj těžké vybrat ty, kteří 

si zaslouží poděkování, pochvalu. Nakonec padla tři jména. Z řady 
svých předchůdců uvedl Miloslava Vacka, i když by si to podle 
něj zasloužili i ostatní předchozí starostové, knihovnici a kronikář-
ku paní Marii Noskovou a velitele hasičů Františka Pospíchala. 
Do obecní knihovny se v Urbanově nechodí jen půjčovat knihy, ale 
zdejší děti si sem, díky paní Noskové, chodí rády i hrát či jen tak 
povídat. A velitel hasičů?             (Pokračování na následující straně)

Dnes představujeme: Urbanov

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 2/2013           List MAS Telčsko

Masopust v Urbanově 9. února - Sraz masek ve 13 hodin v kul-
turním domě. Odtud průvod po obci. Po ukončení průvodu posezení 
v KD. Celý masopust doprovází hudební kvintet Jaroslava Čajky.
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Mikroregionální střípky

Plesová sezóna pokračuje
2. února
Hodice
Hasičský ples. Začátek ve 20 hodin, před-
tančení, bohatá tombola. Hraje GARDE.
Sedlejov
Ples Křesťanské mládeže Telč.
8. února
Krahulčí
Horácký ples s Podjavořičanem. K tanci 
a poslechu hrají Kalíšci. Začátek ve 20:00.
Sedlejov
Ples Základní školy Masarykova Telč
16. února
Hodice
XI. Obecní ples.
Vystoupí hodické KOČKY a MOTO-
RAJDY. Vstupenky si můžete zajistit v pra-
covní době v kanceláři OÚ v Hodicích. In-
formace a rezervace na tel. 567 224 717. 
Hraje kapela GENETIC.
25. února
Krahulčí 
Rybářský ples.
Masopusty
2. února
Telč
Od 10 hod. vepřové hody. Ve 14 hod. prů-
vod masek. Náměstí Zachariáše z Hradce.
Třeštice
Začátek průvodu masek ve 13. hod. od KD. 
Od 20.00 hod. v KD taneční zábava, hra-
je Last Exit.
9. února
Radkov
Druhý ročník masopustního průvodu. Sraz 
masek v 9:45 hod. u hasičárny.
Hodice
Tradiční průvod masek obcí s hudbou. 
Sraz masek v 9,00 v klubovně SDH. 
Urbanov
Sraz masek ve 13 hodin v KD. Odtud prů-
vod po obci. Po ukončení posezení v KD. 
Celý masopust doprovází hudební kvintet 
Jaroslava Čajky.
Pavlov
Tradiční masopust. Večer zábava, hraje 
Kubeš Band.

Součástí Kulturního domu v Pavlově je 
velký sál, hojně využívaný k různým kul-
turním a společenským akcím. Celý objekt 
z 80. let min. století měl centrální kotelnu 
na tuhá paliva. Vzhledem k jeho technické-
mu stavu docházelo k velkým únikům tep-
la. Proto byl vypracován projekt plynofi ka-
ce, který navrhl rozdělit objekt na 4 sekce. 
V roce 2002 byla dokončena první sekce, 
která vyřešila vytápění provozních místnos-
tí obecního úřadu, který zde sídlí. V rámci 
projektu podpořeného Místní akční skupi-
nou Mikroregionu Telčsko v 1. výzvě 2010 
byla realizována II. etapa, řešící sekce 2-4. 

Kulturní dům Pavlov
Představujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

Zároveň byla provedena vyměna oken sá-
lu. Řešení snížilo spotřebu energie na vytá-
pění a umožnilo využívání objektu i v zim-
ním období. Kromě obvyklých kulturních 
akcí, které navštěvuje cca 300 obyvatel, 
mohou sál využívat žáci ZŠ a MŠ, kterým 
slouží jako tělocvična. Celoročně zde probí-
hají tréninky hasičů a cvičení žen. V přísálí 
se konají schůze místních spolků. Realiza-
ce projektu byla dokončena v prosinci roku 
2012. Celkové výdaje na rekonstrukci byly 
580 tis. Dotace MAS pak 440 tis. Kč.

Ing. Petra Karásková
manager MAS Telčsko

Toho Jiří Kotrba jmenoval jako zástupce 
tří desítek členů zdejšího sboru, bez kte-
rých by prý Urbanov nebyl Urbanovem. 
Na jejich pomoc, zvláště těch mladých, se 
prý může kdykoliv spolehnout.
Na závěr nám zůstala dvě velká témata. 
Výstavba čističky odpadních vod (dočiš-
ťovacích rybníků a kanalizace) má za se-
bou obtížnou papírovou povolovací bitvu. 
Její realizace je při fi nanční náročnos-
ti mezi 10 až 20 mil. Kč záležitost, které 

Zázrak ve farnosti Urbanov
Dokončení z předchozí strany

se budou v Urbanově ještě několik let vě-
novat. Proto představení Urbanova kon-
číme aktuálním a určitě příjemnějším. 
Pozváním na obecní masopust 9. února. 
Ten, díky pravidelné účasti až šesti de-
sítek masek a živé hudby, patří k největ-
ším v regionu. „Určitě přijede i obecní bí-
lá kobyla,“ má dobrou zprávu Jiří Kotrba 
jak pro ty, kteří na masopust do Urbanova 
jezdí pravidelně, tak pro ty, kteří se tam
letos vydají poprvé.                      /z/

Na konci roku 2012 bylo v České republice více než 550 tisíc lidí bez práce. Míra nezaměstnanosti tak atakovala 10% hranici (9,6%). 
Ve správním obvodu Telče tato varovná mez již ale padla ve více než polovině obcí (28), včetně Telče samé (11,6%). V celém regionu pak 
bylo bez práce 756 lidí z 6360 ekonomicky aktivních obyvatel.Hrozivou 20% hranici nezaměstnanosti překročil Vanov, Lhotka, Olší a Svoj-
kovice. Nulovou nezaměstnaností se na konci roku již nemohla pochlubit žádná obec. Pod 5% hranicí byly jen Černíč a Dolní Vilímeč.

Nezaměstnanost
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mi byli mladí muži, označení pojmem chatan - ženich, chystající 
v Telči svoji svatbu, např. Lejb, syn Jaakova K“c, pocházel z pol-
ského Krakova, (1704, náhrobek č. 91). Jeho náhrobní nápis je je-
diným dokladem o pohřbu kohena na tomto hřbitově. 
Od roku 1787 měli Židé na základě patentu Josefa II. povinnost 
používat neměnná příjmení. Jejich nová jména sloužila ve vztahu 
k okolnímu světu a úřadům, nacházíme je tudíž v telčských písem-
ných pramenech. V hebrejských náhrobních nápisech často přetr-
vávají pouze jejich osobní jména, nová příjmení se vyskytují až 
v průběhu 19. století. Identifi kace je přesto možná na základě se-
znamu, který zachycuje starou i novou podobu jména. Příkladem 
je náhrobek Michla, syna Wolfa, z roku 1822, kterého lze určit ja-
ko Michla Lederera (náhrobek č. 71). Kolem roku 1800 působil 
v čele židovské obce v Telči. 
Počátkem 19. století obsadila tři familiantská místa rodina Nagl, 
která přišla na Moravu z Čech. Od roku 1782 žila v Lukavci 
a v 80. letech postupně prošla židovskými obcemi v Polné a Puk-
licích. Nakonec se v roce 1789 usadila v Telči a stala se nájemcem 
vinopalny. Hlavou rodiny byl Lipman Filip Nagl, pohřbený roku 
1818 na starém telčském hřbitově. Jeho náhrobek byl velmi zdaři-
le zpracován v klasicistní podobě (č. 77). Lipman je na náhrobku 
uveden pouze osobním jménem, na rozdíl od vedle stojícího ná-
hrobku jeho manželky Blimele, která zemřela ve věku 100 let té-
měř o třicet let později roku 1845 (náhrobek č. 78).

Nejvýznamnější židovskou osobností, zapsanou do dějin průmys-
lu v Telči a pohřbenou na zdejším hřbitově, je Jakob Lang (1756 
– 1829). Narodil se v Colmaru v Alsasku, do habsburské monar-
chie přišel roku 1803 a nejprve se usadil v jihočeské Nové Včelni-
ci. Do Telče přesídlil v roce 1807 a založil zde v dnešním Starém 
městě továrnu na sukna, která prosperovala v době napoleonských 
válek vzhledem k velké spotřebě sukna na ošacení vojáků. Svůj 
dům v sousedství továrny v Hradecké ulici si Jakob Lang přesta-
věl na malou zámeckou residenci. Zemřel 19.9.1829 a pohřben byl 
v západní části hřbitova (náhrobek č. 145). Jeho náhrobek vykazu-
je znaky nových zvyků, které začaly pronikat do tradiční židovské 
společnosti. Celý nápis je totiž tesán latinkou v němčině. Langovo 
výsostné postavení v komunitě bylo původně zdůrazněno zasazením 
jeho náhrobku do prostoru pod krytou stříšku přímo v ohradní zdi. 
Náhrobky z druhé poloviny 19. století jsou většinou soustředěny 
v západní části hřbitova. Mezi náhrobky z této doby najdeme i ná-
hrobky rodiny Hirschmann, potomků původně pražské rodiny Hez-
kých. Nejmladší náhrobní kámen na hřbitově z roku 1878 patří Bele 
Babette Mandovski, rozené Wechsler.                (Pokračování příště)

Telčské 
židovské hřbitovy

Pro Telčské listy napsala

Iva Steinová

Mezi náhrobky 2. poloviny 17. století můžeme identifi kovat i ně-
kolik členů rodiny Hezkých. Hlavní dvě osobnosti rodiny -Moše 
a Josef - zemřely až počátkem 18. století po pohnutém osudu, kte-
rý jim přinesl dlouhotrvající soudní jednání v letech 1676 – 1690. 
Soudní spor vycházel z jejich živnosti obchodníků. Živili se ob-
chodem s kořením, krátkým a střižním zboží, plátnem, hedvábím, 
vlnou a peřím. Byli považováni za bohaté a spolehlivé, půjčovali 
i hraběti Ferdinandu Vilému Slavatovi. Získali právo být místní-
mi měšťany, což se Židům podařilo jen výjimečně. V rámci svých 
pravidelných cest na trhy v Linci zajišťovali Josef a Moše přepra-
vu zboží, které jim i na dluh svěřovali ostatní měšťané Telče. Avšak 
obchody se přestaly dařit a bratři museli vyhlásit bankrot. V roce 
1677 byl sepsán jejich majetek, který obsahoval především látky 
uložené v jejich domech, a v synagoze museli přísahat, že žádné 
další zboží nikde nemají. Ve vysokém věku byli nuceni splácet své 
dluhy. Pohřbeni jsou na hřbitově pod jednoduchými náhrobky Mo-
še (1707, náhrobek č. 90) a Josef (1701, náhrobek č.4). 
Stejně tak jako i jinde v Čechách a na Moravě čekaly telčské Židy 
v prvních desetiletích 18. století nepříjemné události. Židé museli 
svá obydlí na hlavním náměstí opustit a přestěhovat se do domů 
v jižní části města v uličce u hradeb později nazývané Židovská. 
V této době vstoupil v plat-
nost patent nazývaný „famili-
antský zákon“, určující na zá-
kladě předchozího sčítání 
celkový počet židovských ro-
din, který neměl být navyšo-
ván. Podle tohoto zákona se 
směl v židovské rodině ženit 
pouze nejstarší syn. Počet tel-
čských familiantů se ustálil 
na 6 rodinách a zdejší židov-
ská komunita tak patřila me-
zi nejmenší na Moravě. 
Z první poloviny 18. století 
pochází i pozoruhodný náhro-
bek na starém telčském hřbito-
vě. Je jím náhrobek Jicchaka, 
syna Naftaliho, z roku 1744, 
kdy zemřel ve věku asi 30 až 
40 let (náhrobek č. 59). Jeho náhrobní kámen velkých rozměrů le-
ží vlevo od vchodu hřbitova a je koncipován tak, že celý jeho ob-
vod obíhá rytá zdobná linka. Je proto pravděpodobné, že náhrobek 
nebyl určen pro vztyčení, chybí mu totiž hrubě opracovaná část, 
která se zasazuje pod úroveň terénu. 
Na hřbitově jsou pohřbeni i potomci známých osobností, např. 
Moše, syn prostějovského rabína Kaleva Feivla (1721, náhro-
bek č. 52). Z dalších náhrobků můžeme vyčíst lokality, dokládají-
cí kontakty s blízkými i dalekými židovskými obcemi. Zemřelý-

Náhrobek Lejba, syna Jaakova 
K“c, 1704

Náhrobek Lipmana Filipa Nagla, 1818, a jeho ženy Blimele

Pokračování z minulého čísla (TL1/2013)



str. 13

Místní lidé si na Telčsku předávají vzpo-
mínku na „moc tajnou armádní stavbu, 
snad podzemní atomové odpalovací silo“. 
Vyprávět nahlas zkazky o podzemních ob-
jektech u Telče znamenalo riskovat „ztrátu 
dobré osobní pověsti a prohlášení za obec-
ního blázna“. Copak jsou u Telče nějaké 
bunkry ze studené války?

Nejčastěji mluvili pamětníci o Ořechovu, 
jako o místu, kde by měl stát podzemní 
bunkr nebo zapomenuté atomové odpalo-
vací silo.
Bunkry ÚŽ-6
Československá lidová armáda stavěla 
po celé zemi malé podzemní bunkry pro 
zhruba osm mužů. Sloužily jako stanoviš-
tě pro práci štábu vojenských jednotek. Je-
jich vojenský název zněl ÚŽ-6. „V lokalitě 
Ořechov je umístěno 8 objektů ÚŽ-6,“ sdě-
lil mluvčí Ministerstva obrany Jan Caletka. 
Osm objektů už naznačovalo výjimečnost 
lokality. Objekty ÚŽ-6 jsou zčásti zapuště-
né do země, z části vystupují nad úroveň 
terénu jako „umělý kopeček“ hlíny. Ještě 
jednu důležitou vlastnost má bunkr ÚŽ-6: 
nouzový východ má přímo proti vchodu. 
Celkem dva vstupy do jednoho bunkru.
Množení ořechovských bunkrů
Čím víc bylo vzpomínek pamětníků, tím ví-
ce se ořechovské bunkry „množily“. Jeden 
z bunkrů měl stát nedaleko kamenolomu. 
Postavený snad Němci za války a po vál-
ce zasypaný. Pamětníci se shodovali v po-
čtu vstupů do bunkru u kamenolomu. Byl 
tam jediný vchod, později zasypaný. To ne-
mohlo být „armádní úžetko“. A už vůbec 

Ořechov: Armádní bunkry ze studené války
Památky na minulost

tyto vzpomínky nešly dohromady s minis-
terskou informací o osmi bunkrech v loka-
litě. Vyptávání a pátrání přímo v Ořecho-
vě přineslo úspěch v podobě vzpomínky 
od místní pamětnice. „Bylo tady tak deset 
vojáků někdy v roce 1983 nebo 1984. Dě-
lali v kravíně maltu a vozili ji někam do le-
sů,“ vzpomněla si místní pamětnice Marie 

Nováková. Jeden z pamětníků si vzpomněl 
na vojenské patníky v lese, podle kterých 
by šlo bunkry snad najít. Pokud je někdo 
nezasypal jako bunkr u kamenolomu.
S lopatou na bunkr
Všeobecné veselí vyvolalo shánění lopaty 
na vykopání vojenského bunkru.
U Dobronína kopala policie a našla na lou-
ce Budínka hromadný hrob, vojenský bun-
kr ze studené války jsem musel najít sám. 
Pokud u Ořechova skutečně existuje a ne-
má zasypaný vchod. Umělý „kopeček“ 
skutečně bunkr prozradil. A pak i druhý 
a třetí bunkr. Obvod každého bunkru je vy-
kolíkován vojenskými patníky. Přeměře-
ní vnitřních rozměrů bunkru pak objasni-
lo i záhadu osmi objektů. Dva ořechovské 
bunkry jsou „ztrojená armádní úžetka“, je-
den bunkr je „zdvojené armádní úžetko“. 
Dohromady osm objektů. Zdvojené a ztro-
jené armádní objekty zatím dávají jen tušit 
účel lokality Ořechov pro ČSLA. Sloužilo 
to něčemu velmi významnému a velmi dů-
ležitému. Ale čemu?
Sklenice se vzkazy
Vrcholem objevitelské mise za nalezením 
podzemních bunkrů u Ořechova byla beze-
sporu sklenice s propisovací tužkou a skle-

nice na vzkazy. Jeden z bunkrů navštěvují 
asi místní lidé. Všechny objekty u Ořecho-
va připravuje armáda k prodeji.

Miroslav Mareš, psáno pro TL

Miroslav Mareš je publicista, novinář a ba-
datel. V roce 2011 získal novinářskou ce-
nu Karla Havlíčka Borovského za odvahu, 
s níž se podílel na zpracování citlivého té-
matu v kauze Budínka u Dobronína. Věnuje 
se i dalším neznámým tématům z nedávné 
historie. Žije na Vysočině, po předcích po-
chází ze Sedlejova.

Vášnivý speleolog a vedoucí jihlavského podzemí David Kočka se chystá na podzemní 
průzkum u Ořechova.                                                                                       Foto: autor

Únor je měsíc, kdy jsme se částečně vzpa-
matovali z vánočních svátků, podařilo se 
nám několikrát porušit novoroční předsevze-
tí a do dovolené zbývá daleká cesta. Poča-
sí nám naděluje sníh, oblevu, mrazy a tmu. 
Není divu, že mnozí lidé trpí depresemi. A to 
ještě nepřišlo ani vyúčtování za plyn, vodu 
a elektřinu. Doufám, že jsem nyní nedosta-
la do deprese i ty, kteří zatím odolávali. A to 
není všechno, raději ani nepřipomínám, že se 
blíží daně a fi nanční úřady se začínají pro-
bouzet ze zimního spánku. Vysokoškoláci 
mají zkouškové období, takže se také poně-
kud vyprázdnily oblíbené kluby a hospůd-
ky. Prostě únor není ničím zvláštní, a kdy-
by po lednu byl hned březen, o nic bychom 
nepřišli. To mi připomíná, že jsem si vždy 
přála, aby po neděli byl rovnou čtvrtek ne-
bo pátek, ale bohužel, nestalo se tak. Když 
píšu o únoru, napadají mne známé pranos-
tiky, jako „Únor bílý, pole sílí“, „Na Hrom-
nice o hodinu více“, což ale neznamená, že 
si máme přetočit čas, ale že bude déle svět-
lo. „Na svatého Valentina zamrzne i ko-
lo mlýna“, to by nám ani nevadilo, protože 
máme spojeného Valentina se svátkem za-
milovaných a kytička se dá koupit, i když 
venku mrzne. V únoru nás hlavně čeká vese-
lý masopust, a to hned v sobotu druhého. Již 
od deseti hodin budeme ochutnávat zabijač-
kové speciality, sladké koblihy a plno dob-
rot. Ve 14 hodin se můžeme zařadit do prů-
vodu masek. Pokud se chcete zúčastnit, sraz 
je ve 13,45 hod. Na Parkaně. Nebo si na rej 
masek a hudbu počkáme na náměstí. Na ma-
sopust se určitě těším, tak to bych únoru křiv-
dila, že je zbytečný. Ale zajímavý není a asi 
právě proto má jen 28 dní.

Něco málo o únoru

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše 
Nechvátalová
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Obec Kostelní Myslová
vyhlašuje v souladu se zákonem číslo 367/90 Sb.,

o obcích, v platném znění,
záměr obce prodat parcely určené pro obytnou zástavbu

v lokalitě za „Za farou“ v k. ú. Kostelní Myslová
Jedná se o následující pozemky:
p. č. 658/3 o výměře 1 193 m2

p. č. 658/4 o výměře 1 168 m2

p. č. 658/6 o výměře 1 224 m2

p. č. 658/7 o výměře 1 232 m2

p. č. 658/8 o výměře 1 171 m2

p. č. 658/9 o výměře 1 165 m2

p. č. 658/11 o výměře 1 221 m2

Cena pozemku: 160 Kč/m2

Zájemci mohou získat bližší informace na obecním úřadě 
nebo na mob: 724 183 116

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstve-
ných matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěs-
né vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 
567 219 040.

• Hledám schopného, ambiciózního spolupracovníka na pozici team leader. Požaduji schop-
nost vést tým, komunikační schopnosti, asertivní vystupování, časová fl exibilita, min. stře-
doškolské vzdělání (ekonomické a sociální vzdělání výhodou). V případě zájmu volejte 
702 053 703.

• Rozšiřuji tým na pozice: asistent/ka, obchodní zástupce, manažer. Bližší informace na te-
lefonu 728 038 450.

• Pozor, nově otevřená vinárna – pá+so od 20 hodin! Najdete nás v Telči na nám. Zachariáše 
z Hradce 16 (Pizzeria Italia). Přijďte se podívat a posedět.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil, všechny sku-
piny motocyklů a osobní automobil s přívěsem. Info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 
607 185 517.

• Koupím starší ždímačku. Tel. 567 243 321.

Malý oznamovatel Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zása-
dách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnic-
tví města Telče“, nabízí město k pronájmu 
následující byt

v Domě s pečovatelskou službou
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 6 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2
Nájemné celkem: 1 114 Kč

Byt je vhodný pro imobilní
(snížená výška kuchyňské linky
a upravené hygienické zařízení).

Termín pro přijetí žádostí:
do 15. února 2013

Ofi ciální oznámení a podrobnosti o nabíd-
ce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny 
na úřední desce a na internetových strán-
kách města (www.telc.eu)

Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování,
J. Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Vychází nové album sboru: Santini v Říši divů
CD můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, v Telči v sídle fi rmy KK makler 
s.r.o., Křížova 171, 588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz, 
www.kkmakler.cz (Po,St: 8.00-11.15, 12.15-18.00, Út,Čt: 8.00-11.15, 12.15-16.00).
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Telč sportovní

JAVOŘICE. 31. 12. byla plná turistů.

Javořice 2012
Rekordní návštěvu zažila poslední den 
v roce 2012 nejvyšší hora Vysočiny. Podle 
šéfa telčských turistů Vladimíra Maza-
la vystoupilo na Javořici (837 m n.m.) 
za krásného zimního počasí 5 262 regis-
trovaných návštěvníků. K nim musíme 
ještě připočítat 309 psů a dokonce 2 oslí-
ky. Pořadatelé mezi příchozími napočítali 
na 90 cyklistů, několik desítek dětských 
kočárků a jednoho nadšence na běžkách. 
Vzhledem k prakticky nulové sněhové 
pokrývce byl velkou raritou. I při tak vel-
kém množství návštěvníků nezaznamena-
li pořadatelé na kluzkých cestách žádný 
úraz. Na podporu turistických stezek pro 
vozíčkáře pak odeslali 21 405 Kč za pro-
daných 1140 Čtyřlístků.

Foto na této straně: Luboš Pavlíček, Vojtěch Vrána, Veronika Tomková, Jana Razimová

VÍTĚZ. Tříkrálový turnaj v basketbalu vyhrál tým KKK (Kroužek 
košíkové Krahulčí). Více na str. 16.

HOKEJ. Startuje Vánoční turnaj GOB. I PES. Jde také na Javořici.

SOUSTŘEDĚNÍ. Profesionální rozcvičení Terezy Volfové před 
dívčím turnajem ve futsalu 20. 12. Tým GOB z něj postoupil do dal-
šího kola.
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Hokej
Krajská soutěž mužů Vysočiny 
2012 - 2013
Rozpis zápasů mužstev SK Telč na domá-
cím hřišti:
14. kolo 2. 2.
SK Telč muži – SK Telč junioři
15. kolo 9. 2.
SK Telč jun. – HHK V. Meziříčí B
16. kolo 16. 2.
SK Telč jun. – HC Ledeč n. Sáz.
17. kolo 23. 2.
SK Telč jun. - HC Spartak Pelhřimov
18. kolo 2. 3.
SK Telč muži – HC Ledeč n. Sáz.

Tabulka krajské soutěže mužů k 14. lednu
1. Žirovnice 11 52:31 24
2. Pelhřimov B 11 52:38 24
3. V. Meziříčí B 11 52:44 21
4. Ledeč 11 48:60 12
5. Telč 11 42:57 12
6. Telč jun. 11 37:53 6

Stolní tenis
I po dvanáctém kole divizní soutěže Vyso-
činy byl tým mužů SK Telč přesně v polo-
vině tabulky.
1. Pelhřimov 12 119:40 35
2. Žďár n.S. 12 114:53 32
3. TJ Žďár n.S. 12 95:79 28
4. H. Brod 12 101:73 28
5. Světlá n.S. 12 93:90 27
6. Telč 12 98:93 24
7. Rovečné 12 87:103 22
8. Polná 12 90:92 22
9. Třešť 12 91:106 22
10. Chotěboř 12 77:108 20
11. Třebíč 12 66:109 15
12. Žďár B. 12 34:119 13

Basketbal
Tříkrálový turnaj
V sobotu 12. ledna se konal ve sportov-
ní hale ZŠ Hradecká tradiční Tříkrálový 
turnaj družstev mužů. V letošním, již 13. 
ročníku startovalo 8 týmů. Ty byly rozdě-
leny podle vzdálenosti od Telče na skupi-
nu „domácích“ (Telč, Třešť a Krahulčí) 
a „přespolních“, kterou vytvořila družstva 
Sokola Slavonice, Jiskry Nová Bystřice, 
BK Protivín a zahraniční host BK Seni-
ca, v jehož středu nastoupili i hráči ze třetí 
nejvyšší slovenské soutěže. Za dobré di-
vácké účasti pak konečná tabulka turnaje 
vypadala takto:

Sport

2. února
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová, 
384 358 294, Nemocnice Dačice 
(dtto i 3. února)
Třešť, MUDr. Zdeněk Vašek,
567 234 450, Palackého 1334
3. února
Třešť, MUDr. Soňa Vašková,
567 234 455, Palackého 1334
9. února 
Dačice, MUDr. Helena Wlodková, 
384 358 297, Nemocnice Dačice 
(dtto i 10. února)
Jihlava, MUDr. Lenka Vítů,
567 333 470, Březinova 62
10. února
Větrný Jeníkov, MUDr. I. Vondráková,
567 275 239, Větrný Jeníkov 1
Počátky, MUDr. Luboš Kudrna,
565 495 977 Žirovnická 442
16. února
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský,
384 423 107, Příhodova 176 (Nivy) 
(dtto i 17. února)
Jihlava, MUDr. Taťána Vrbková,
567 331 666, Vrchlického 50/5282
17. února
Jihlava, MUDr. Jana Zedníčková,
567 574 575, Vrchlického 2497/57
23. února 
Dačice, MUDr. Marie Matoušková,
384 358 291, Nemocnice Dačice 
(dtto i 24. února)
Jihlava, MUDr. Eva Zdobinská,
567 333 465, Březinova 62
M. Budějovice, MUDr. Renata Auerová
568 422 106, Tovačovského sady 78
24. února
Jihlava, MUDr. Zuzana Zlámalíková,
567 331 666, Vrchlického 50/5282
Počátky, MUDr. Stanislav Mrvka,
565 495 519, Žirovnická 442
2. března
Dačice, MUDr. Dana Blechová,
384 358 293, Nemocnice Dačice 
(dtto i 3. března)
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin, Po-
čátky, M. Budějovice 9 - 12, ostatní 8 - 12 
hodin. V případě potřeby doporučujeme 
prověřit na uvedených tlf. číslech. Služby 
v obvodu Nemocnice Jihlava i na Infocen-
tru Nemocnice Jihlava na 567 157 211.
Změna služeb není vyloučena. Proto aktu-
álně na www.telc.eu, www.nemji.cz, www.
nemdac.cz, pro Počátky www.hospital-pe.
cz, pro M. Budějovice www.nem-tr.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

únor

1. Kroužek košíkové Krahulčí
2. BK Senica
3. BK Protivín
4. BK Žabaři Telč
5. Jiskra Nová Bystřice
6. BK Třešť
7. Telčští volejbalisté
8. Sokol Slavonice
Všechny výsledky a fotky najdete na strán-
kách http://basket-telc.sweb.cz/

Podle TZ

80 roků
27. 2. 1933 zemřel v Brně novinář a spiso-
vatel Jan Máša (*24.7.1867). Od roku 1890 
byl redaktorem čtrnáctideníků Orel a Orli-
ce, které v Telči vydával Emil Šolc. Později 
působil v Jihlavě, kde založil Jihlavské lis-
ty, a v Brně. V roce 1930 vydal knihu Osm 
let na hranici českomoravské. Díl věnovaný 
jeho pobytu v Telči je zajímavým průvod-
cem životem města na konci 19. století.

140 roků
9.2.1873 se v Hladově narodil Josef Flori-
an (+29.12.1941), jeden z nejvýznamněj-
ších absolventů telčské reálky. Vydavatel-
ská a překladatelská činnost významného 
katolického myslitele dosáhla evropského 
významu. V několika edičních řadách vy-
dával jak fi lozofi cké eseje a stati, tak kva-
litní beletrii.

Připomínáme si

Tak Trošku pohádkový vlak
Je jízda pohádkovým vlakem k příležitos-
ti 11. ročníku Pohádkového dne a zahájení 
sezóny Pohádkového království v jižních 
Čechách.
Pohádkový den se koná ve Slavonicích 
v pátek 15. března. Pohádkový vlak bude 
vypraven z Telče (11.10 hod.) do Slavonic 
a zpět a ze zastávky Dačice město poveze 
pohádkového krále a známého režiséra po-
hádek Zdeňka Trošku s jeho ministry. Ce-
lá akce je vhodná pro děti.

Připravuje se:

Radkov má mistra v mariáši
Vítězem krajského přeboru Vysočiny 
v mariáši za rok 2012 se stal Jan Vopel-
ka z Radkova. „Je to jeho velký koníček, 
kterému se věnuje od mládí. Řadu let do-
sahuje výborné výsledky na různých mari-
ášových kláních. Tohle je ale jeho největší 
úspěch,“ připomněl starosta Radkova Mi-
roslav Mareček, který TL o úspěchu „své-
ho“ občana informoval.



str. 17

HRADEC KRÁLOVÉ
12. 2. Masopust na statku, Šrámkův statek
Masopustní rej doprovázený zabijačkou, 
obchůzkami masopustních maškar v pro-
vedení folklorních souborů.

CHEB
1. 2. – 26. 2. - KontAKTfoto
Výstava v Galerii 4. Výsledky 17. ročníku 
fotografi ckého workshopu portrétu a aktu 
s mezinárodní účastí.

JINDŘICHŮV HRADEC
10. 2. od 13 hod. - masopustní průvod
Typické pestrobarevné procesí maškar, pro-
vázené divadelníky a muzikanty, program 
vyvrcholí na náměstí Míru „pochováním 
basy“. Nebude chybět ani masopustní ho-
dování a tancovačka. 

KUTNÁ HORA
17. 2. od 18 hod. - Vox Bohemica – Ko-
morní smyčcový orchestr
Jezuitská kolej - Braniborský koncert č. 3 J. 
S. Bacha, Koncert pro housle a smyčcový 
orchestr C dur J. Haydna, Smuteční hudba 
pro violu a orchestr P. Hindemitha a Suita 
pro smyčce L. Janáčka.

LITOMYŠL
14. 2. - Zámkem spolu
Státní zámek Litomyšl - vyhlášení valen-
týnské fotografi cké soutěže, hlavní cenou 
je svatební obřad zdarma!

POLIČKA
do 31. 3. – výstava obrazů - Bořivoj Bo-
rovský - Putování krajinou
Centrum Bohuslava Martinů

TELČ
2. 2. - Masopust v Telči
Ve 14.00 hod přivítáme na náměstí průvod 
masek v čele s horáckým folklorním soubo-
rem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pra-
vé vepřové hody.

TŘEBOŇ
2. 2. – Třeboňský masopust
10 – 12 hod. Masarykovo náměstí 
Matka Masopustu a hejtman přiveze 14 
koledníků, konšele, rybníkáře, tancmajst-
ry a maškary. Zahraje jihočeská dechovka. 
Soutěž o nejvtipnější masopustní masku.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Až do 1. dubna mohou zájemci zhlédnout 
pozoruhodnou výstavu o vývoji různých 
„měřičů časů“ Muzea Vysočiny na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě. Pořadatelé 
shromáždili hodiny sluneční, přesýpací, 
nástěnné, stolní, podlahové, náramkové, 
kapesní, budíky, a dokonce i jedny hodiny 
docházkové (tzv. píchačky) z přelomu 19. 
a 20. století.
Vystavené exponáty jsou převážně z mu-
zejních sbírek, pouze kolekci náramko-
vých hodinek zapůjčil soukromý sběratel. 
Pro návštěvníky výstavy je připravena vý-
tvarná soutěž o nejzajímavější hodinový 
číselník s názvem „Namaluj si svůj cifer-
ník“. Vybraný návrh bude opatřen hodino-
vým strojkem a předán výherci, který získá 
hodiny podle své představy.

Už je čas!

Pozoruhodná výstava nejen pro 
milovníky hodinek

Před koncem roku 2012 se nám podařilo 
zmodernizovat zařízení kina Máj v Třeš-
ti. Díky digitální technologii máme mož-
nost v našem kině promítat fi lmové novin-
ky. Můžete je zhlédnout i v 3D projekci 
pomocí aktivních brýlí. Přijďte si poslech-
nout i nový zvuk, který návštěvníkům při-
náší nový rozměr s digitálním kinem. Stačí 
si jen vybrat fi lm. Program kina naleznete 
na webu města Třeště (www.trest.cz), kde 
si můžete vstupenky zarezervovat. Na této 
stránce naleznete dárek - VIP vstupen-
ku. Tu stačí jen odstřihnout a předložit 
u pokladny kina Máj. Při zakoupení jed-
né vstupenky je druhá vstupenka zdar-
ma. Těšíme se na vaši návštěvu.

Eva Požárová
místostarostka města Třešť

Kino Máj v Třešti nabízí 
3D projekce

3. února v 19:30
Pí a jeho život 3D
USA ● Přístupný od 12 let
4. února v 19:30
Jack Reacher: Poslední výstřel 
USA ● Přístupný od 15 let 
6. února v 19:00
Hobit: Neočekávaná cesta 3D 
N.Zéland/USA
10. února v 10:00 
Čtyřlístek ve službách krále ČR
11. února v 19:30 
Carmen 3D 
ČR ● Přístupný od 12 let
13. února v 19:30
Nadějné vyhlídky VB / USA
18. února v 19:30
Lincoln
USA ● Přístupný od 12 let
20. února v 19:30
Nespoutaný DJANGO
USA ● Přístupný od 15 let 
24. února v 10:00 
Legendární parta 3D USA
24. února v 19:30 
Mistr
USA ● Přístupný od 15 let
27. a 28. února v 19:30
Babovřesky
ČR ● Přístupný od 12 let 

JARNÍ PRÁZDNINY
10. února v 10 hodin 
Rebelka 3D USA
13. února v 17:00
Asterix a Obelix ve službách 
jejího veličenstva 3D 
Francie/Itálie/Španělsko

Více: http://www.trest.cz/kino-maj/

Kino Máj Třešť v únoru
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 12. 2012 do 19. 1. 2013

Nezima a pak zima

Průměrná teplota:   -1,9 °C
Průměrný tlak:  1016,6 hPa
Srážky:    40,6 mm
Maximální teplota:   6,9°C, 27. 12. 
   ve 13,17 hod.
Minimální teplota:   -11,6 °C, 8. 12. 
   ve 21,57 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  22,2 km/h, 26. 12. 

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Prosinec v číslech

Počátek měsíce přinesl takové vlažně zimní počasí. Do 6. 12. byla 
denní maxima -1 až +2°C a minima záporná do -5°C. Srážky byly 
sice sněhové, ale z počátku tající. Od 3. 12. zůstával již sníh na ze-
mi ležet a začala se tvořit zimní sněhová pokrývka. Od 7. do 14. 12. 
přišlo chladnější období, což přispělo k udržení sněhu. Maximální 
denní teploty dosahovaly +1 až -5°C, minima -4 až -10°C. Nejví-
ce nového sněhu (po pěti cm) napadlo 9. a 10. 12. Celková sněho-
vá pokrývka postupně přibývala až na 14 cm a v této výšce vydrže-
la ve dnech 11. až 13. 12. Poté přišlo od 15. 12. oteplení. Několik 
dnů před Štědrým dnem se ještě trochu ochladilo. Denní maxima 
zůstávala slabě pod nulou a v nás to vzbudilo naději na zimní Vá-
noce. Ale výsledek nakonec byl takový, že Štědrý den měl denní 
maximum nejvyšší z celého prosince – téměř +8°C. Nějaký sníh 
přece jen zůstal, ale idylické Ladovy Vánoce to nebyly. Relativně 
teplé počasí pokračovalo i v závěru měsíce. V něm se často vysky-
tovaly tekuté nebo mrznoucí srážky s tvorbou mírné ledovky, mrz-
noucí mlha s námrazou či náledí a zmrazky. Tyto námrazkové jevy 
sice nebyly příliš silné intenzity, ale přesto způsobily během Vá-
noc místní škody menšího rozsahu polámáním stromů. Každý si asi 
všiml rozlámaných a olámaných stromů kolem Štěpnického rybní-
ka. Menší škody byly i v lesích. Nepříjemná zima. Sněhová po-
krývka, jenom jako nesouvislá, vydržela do konce roku.
Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě podprůměrný, srážkově sla-
bě nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Počasí v prosinci 

Je 27. června 1991. Na snímku Jiřího Műllera je prezident Václav 
Havel a kancléř Karel Schwarzenberg na nádvoří telčského zám-
ku. Jako většina medií jsme byli připraveni na obě možnosti vý-
sledku fi nále prezidentských voleb.

Vzpomínáme na 20. století
V pondělí 4. února v 16 hodin proběhne v radniční síni verni-
sáž výstavy FOTOmánie. Samotná výstava potrvá po celý únor. 
Návštěvníci si mohou fotografi e nejen prohlédnout, ale i hlaso-
vat pro tu nejkrásnější a umožnit tak talentovanému autoru získat 
pěknou cenu. Hlasování bude probíhat na FB stránkách zařízení. 
Všechny přihlášené fotografi e jsou dílem mladých lidí, kteří do-
chází do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka 
Telč. Podpořme je společně.                                                         DN

FOTOmánie je tady!
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Akce
2. 2.  náměstí
Masopust s folklorním souborem Podjavo-
řičan a zabijačkou - tradiční lidová veselice
Od deseti hodin přijďte na vepřové hody 
s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, 
košilky, tlačenky. 
Ve 14 hodin přijďte do průvodu masek 
se souborem Podjavořičan. Přivítáme 
masky všeho druhu a každého věku. Ma-
sopustními koblihy! Sraz masek Na Parka-
ně ve 13,45 hod. 
Přijďte ochutnat dobrou zabijačku!

24. 2. 14.30 sokolovna
Sokol Telč zve na tradiční dětský karneval

Koncert KPH
6. 2. 19.00 sál ZUŠ
Pěvecký koncert Milady Študentové 
za klavírního doprovodu Dity Coufalové 
pod vedením Jitky Jacobsové. Na progra-
mu jsou skladby od renesance po 20. stole-
tí, písně, operní árie i muzikálové melodie.

Výstava
4. 2. – 28. 2. vstupní síň radnice
FOTOmánie
Soutěžní výstava fotografi í, které jsou dí-
lem mladých lidí z Nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež ZASTÁVka Telč. Ver-
nisáž výstavy v pondělí 4. 2. v 16 hod. Více 
na str. 18

Přednáška
20. 2. 18.00 sál Univerzitního centra
Figurální sgrafi to v Čechách a na Moravě
Přednáší Mgr. Kristýna Bulínová. Vstup je 
volný, určeno pro veřejnost.
Přednáškový cyklus Národního památkové-
ho ústavu v Telči.

Krteček
Rodinné centrum je volně otevřené pro ro-
diče i prarodiče s dětmi od 0 do 6 let každé 
úterý a čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod. na Do-
mě dětí a mládeže.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
4. 2. 16.00 
Vernisáž výstavy FOTOmánie ve vstupní 
síni radnice
13. 2. 16.00 
Mám se rád, program s hostem
14. 2.  
Láska prochází žaludkem, vaříme Valen-
týnskou dobrotu

Kulturní kalendář

Vítáme nové občánky
Tobias Mitiska, Staré Město
Šárka Antoňová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Míček, Chomutov
a Sarah Templeton, USA

Opustili nás
Antonín Izák, Vnitřní Město 61 let
Ivo Hronek, Staré Město 63 let
Vlastimila Nováková, Staré Město 82 let
Stanislav Tetour, Studnice 66 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemné-
ho souhlasu obou novomanželů a u zemře-
lých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Jarní bazárek
dětského ošacení, hraček 

a dalších potřeb pro malé i větší děti
16. března od 9:00 do 12:30

v konferenčním sále hotelu Antoň 
(vstup hlavním vchodem od centrální-
ho parkoviště). Maminky, které máte 
zájem o prodej, rezervujte si místo na: 
r.simankova@gmail.com

Římskokatolické
2. 2. so 17.00 Jména Ježíš
3. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
9. 2. so 17.00 Jména Ježíš
10. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
13. 2. st 8.00 Matka Boží
  18.00 Jména Ježíš
16. 2. so 17.00 Jména Ježíš
17. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
23. 2. so 17.00 Jména Ježíš
24. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží 
Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše 
z Hradce 21
Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247
Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním 
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

25. 2. 18 – 20 
Večerní klub na téma Přátelství je někdy víc 
než láska
26. 2.  
Mandaly, namaluj si tu svou, přesně na míru
28. 2.  
Den s domácími mazlíčky

Klub důchodců
10. 2. 14.00 v budově polikliniky
Masopust s hudbou Anežky Kožešníkové 
a Zdeňka Chvátala
Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou 
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek ruč-
ních prací ● Biblický kroužek ● Trénink 
paměti ● Rehabilitační kroužek ● Pěvecko-
-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
10. 2. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek

Plesy
8. 2. 20.00 Kulturní dům v Krahulčí
Horácký bál s folklorním souborem Pod-
javořičan
Hudba Kalíšci, cimbálová muzika Rathan, 
Podjavořičan Telč, předtančení
Předprodej vstupenek v Informačním cent-
ru MěÚ Telč, svoz zdarma
8. 2. 20.00 Kulturní dům Sedlejov
Ples SRŠ při Základní škole Telč Masa-
rykova
Hudba Dixie, předtančení žáků školy
Předprodej vstupenek v prodejně Husqvar-
na (vedle polikliniky)

Poděkování
Děkujeme pracovnicím občanského sdru-
žení Sdílení Telč, paní Zatloukalové a paní 
Váchové, za  zapůjčení kompenzačních po-
můcek, manuální pomoc a duševní podpo-
ru při domácím ošetřování mého těžce ne-
mocného manžela Františka Pavlíčka.

Ludmila Pavlíčková (Radkov)
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Uzávěrka příštího čísla 
18. února

V poslední době jsem přečetla Kočičí hol-
ku a Kočičí holku: Nový začátek. Knížky 
na sebe navazují a obě jsou napínavé a dob-
rodružné. Tyto knihy 
napsal Thomas Bre-
zina. Od tohoto auto-
ra jsou ještě dvě bez-
vadné knížky, a to: 
Dotek anděla a Prin-
cezna Viktorie, které 
ale na Kočičí holku 
nenavazují. Pokud 
nemáte co číst, tak si 
je určitě přečtěte.

Se čtenáři pro TL připravuje 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Ivana Trnková
ZŠ Hradecká Telč, 13 let

Th omas Brezina 
Kočičí holka

Na úřední desce radnice a ve vývěskách 
na hřbitovech u sv. Anny a u Matky Boží 
se 1. ledna objevily výzvy k převzetí a od-
stranění hrobového zařízení (pomníky, rá-
movky ap.) z některých hrobů. Na důvo-
dy tohoto kroku jsme se zeptali tajemníka 
městského úřadu Pavla Soukopa: „Z evi-
dence vedené správcem hřbitova bylo zjiš-
těno, že z uvedených hrobových míst ne-
ní dlouhodobě placeno nájemné a úhrady 
za služby spojené s nájmem. Nájemci hro-
bových míst byli v minulém roce na tu-
to skutečnost upozorněni. Pokud na výz-
vu nereagovali, jsou nyní veřejnou výzvou 
vyzváni k odstranění pomníků (hrobového 
zařízení). Na tento úkon mají lhůtu do 31. 
prosince letošního roku.“ Na otázku, co se 
stane, pokud tak neučiní, Pavel Soukop od-
pověděl: „S pomníkem (hrobovým zaří-
zením) bude naloženo v souladu s Občan-
ským zákoníkem jako s opuštěnou věcí 
a přejde do vlastnictví Města Telče. Hrobo-
vé místo pak bude správcem hřbitova pro-
najato dalším zájemcům.“

Protože v některých případech může mít 
někdo z příbuzných zájem na zachování 
hrobového místa (o dlouhodobém neplace-
ní nájmu nevěděl a výzva k jeho úhradě se 
k němu nedostala), doporučuje Pavel Sou-
kop projednat vzniklou situaci se správcem 
hřbitovů Josefem Salákem a dohodnout 
s ním další pronájem hrobového místa.   /z/

Kterým hrobům hrozí zánik?
Na hřbitovech u sv. Anny a Matky Boží:

Velkým úspěchem skončil pro školní ča-
sopis telčského gymnázia Naše škola další 
ročník celostátní soutěže studentských pe-
riodik. 4. prosince si z Brna zástupci re-
dakce odvezli druhé místo v kategorii za-
měřené na webové stránky časopisu, třetí 
místo v hodnocení ostatními redakcemi 
a konečně druhé místo mezi obrovskou 
konkurencí časopisů z celé republiky. 
„Ocenění si velmi ceníme,“ napsala jedna 
z redaktorek Naší školy Marie Majdičová, 
která o úspěchu časopisu informovala TL.

Naše škola je stříbrná 
v republice

Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč

Afghánistán přímo ze základny v Lógaru
Beseda s účastníkem vojenské mise ČR por. Václavem Liškou, 

absolventem GOB

18. února ve 14 hodin
Nová aula GOB ● Účast veřejnosti je vítána 

Čísla hrobů, kterým hrozí zánik:
hřbitov u sv. Anny

148, 172, 267, 447-8, 501, 506, 521, 
606, 723, 787, 875, 876-7, 951, 958, 

1075, 1191, 1238-9, 1463
hřbitov u Matky Boží

24, 55, 151-2, 163, 275, 282, 289, 293,
 333, 415-6, 492, 508

Kancelář Správy hřbitovů
Nový hřbitov v Lipkách, Josef Salák
tlf. 777703491, salak@sluzbytelc.cz

Po uzávěrce:
Na bývalém autobusovém nádraží 
ve Slavíčkově ulici zahájila Chari-
ta Jihlava stavbu nízkoprahového 
centra Zastávka pro děti a mládež. 
V současné době toto zařízení  půso-
bí v domě v ulici Na Posvátné. Více 
v příštích TL v rozhovoru  s představi-
teli Charity Jihlava.


