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LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKACena: 6 Kč

O činnosti a poslání nízkoprahového klubu pro děti a mládež ZA-
STÁVka, který již několik roků provozuje Oblastní Charita Jih-
lava v ulici Na Posvátné, jsme podrobně informovali v prosinco-
vých TL v rozhovoru s jeho vedoucí Petrou Kruchovou. Jen pro 
připomenutí. Klub nabízí klientům bezplatně smysluplné trávení 
volného času nejen zábavou, ale i vzdělávacími programy a spor-

tem. Vedle toho jeho pracovnice pomáhají najít řešení pro pro-
blémy, které mladé lidí tíží. Podle zmíněného rozhovoru dochá-
zí do ZASTÁVky okolo 80 zájemců z Telče a okolí. Klub zatím 
sídlí v pronajatých prostorách, které ne vždy pro jeho aktivity vy-
hovují. Na konci letošního roku by se tato situace měla změnit. 
Na místě bývalého objektu autobusového nádraží na Slavíčkově 
ulici se pro něj již staví nové, moderní zázemí. Jeho podobu, ale 
i fi nancování stavby představuje čtenářům TL zástupce ředitele 
Oblastní Charity Jihlava Vítězslav Schrek: „Bude postavena zce-
la nová dvoupodlažní budova, která bude celá sloužit provozu so-
ciální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. V prvním 
podlaží vznikne jak klientské, tak personální zázemí. Dále pak 
klubová místnost, prostor pro terapeutickou a poradenskou čin-

ZASTÁVka pro mládež za 12 mil. Kč
Co se staví ve Slavíčkově ulici?

Sarajevo 1914. Telčský rodák byl přímým účastníkem 
atentátu, který změnil svět. Čtěte na str. 16 a 17

nost a kanceláře personálu. Druhé podlaží bude především multi-
funkční prostor v podobě malého sálu, který bude možné využí-
vat ke vzdělávání a přednáškové činnosti, ale také ke kulturnímu 
a sportovnímu vyžití klientů klubu. Dále je v patře plánována 
místnost pro moderní komunikace, tedy místo pro aktivity, kte-
ré mladé lidí zajímají, ať už jsou to počítače, nahrávání nebo tře-
ba rádio. Máme zkušenost, že o tyto činnosti je velký zájem v na-
šem podobném zařízení v Jihlavě.“ K nákladům na stavbu pak 
V. Schrek uvedl: „Podle schválené žádosti o dotaci to je 12,3 mil. 
Kč. Je zde uplatněno vícezdrojové fi nancování. Zmíněnou částku 
tvoří dotace z Regionálního operačního programu ve výši 8,4 mil. 
Kč, Kraje Vysočina 2 mil. Kč a Města Telč 500 tisíc Kč. Zbytek, 
cca 1,5 mil. Kč, jsou vlastní prostředky Oblastní Charity Jihlava, 
která je jak investorem, tak budoucím provozovatelem zařízení.“ 
Hlavním dodavatelem stavebních prací je a.s. AGROSTAV. Podle 

V. Schreka by stavba měla být dokončena ještě letos v září. Nikdo 
ze zainteresovaných nepochybuje, že nové, moderní zázemí klubu 
přispěje k rozšíření a zkvalitnění nabídky jeho služeb. V. Schrek 
již teď počítá s tím, že po jeho dokončení bude mít veřejnost ne-
jednu možnost se s činností klubu seznámit. Tou první bude pak 
Den otevřených dveří po jeho dokončení.                                   /z/

Podoba ZASTÁVky je dílem Ing. Arch. Petra Holuba z Artpro-
jektu Jihlava.

Tady bude stát ZASTÁVka.                            Foto: Vítězslav Schrek

Objev:
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53. schůze - 9. ledna
 - RM schválila pronájem pozemků parc.č. 
481/2, parc.č. 481/3, parc.č. 464/13 
v k.ú. Studnice u Telče Zemědělskému 
družstvu Sedlejov.

 - RM schválila udělení souhlasu s uza-
vřením veřejnoprávní smlouvy na po-
kládku trubek pro uložení optického 
kabelu v ulicích U Štěpnického rybní-
ka, Staňkova, Slavíčkova na pozemcích 
parc. číslo 281/2, 7619/1,7461/6, 7620, 
7600/1,7621/1, 7461/1 v k. ú. Telč.

 - RM schválila Výroční zprávu za rok 
2012 podle zákona o svobodném přístu-
pu k informacím. 

 - RM schválila zprávu o vyřizování stížností 
za rok 2012 a vzala na vědomí informaci, 
že v roce 2012 Městu Telč, resp. Městské-
mu úřadu Telč, nebylo doručeno podání, 
které by splňovalo náležitosti petice.

54. schůze - 23. ledna
 - RM schválila uzavření smlouvy o veřej-
ných službách se společností ČSAD Jin-
dřichův Hradec, a.s., na rok 2013.

 - RM schválila zvýšení nájemného 
o 3,3 % v městských bytech v ul. U Há-
je 626, Špitální 611 a ve třech bytech so-
ciálního charakteru v ul. Radkovské 214 
s účinností od 1. července 2013 dle naří-
zení vlády č. 145/2003 Sb.

 - RM schválila podání žádosti na poskyt-
nutí dotace na Rozšíření městského ka-
merového dohlížecího systému v Telči 
v rámci Programu prevence kriminality 
Kraje Vysočina na rok 2013.

55. schůze - 6. února
 - RM schválila „Pravidla pro přidělová-
ní jednorázového fi nančního příspěvku 
v Telči v oblasti sportu“ a „Pravidla pro 
přidělování dotací na pořádání sportovní 
akce v Telči“.

 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
staveb občanské vybavenosti u Roštejn-
ského rybníka (bufet, kabiny).

 - RM schválila uzavření mandátní smlou-
vy mezi Krajem Vysočina a Městem 
Telč, jejímž předmětem je zajištění rea-
lizace Programu obnovy venkova Vyso-
činy v roce 2013.

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

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 6. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Nepříjemná statistika posledních let nedo-
znala obratu ani v uplynulém roce. Oby-
vatel Telče je opět méně. Na konci roku 
2012 žilo v Telči 5578 trvale přihlášených 
obyvatel. To je o 32 méně než v předcho-
zím roce. Nepříznivý výsledek jsme za-
znamenali jak v tzv. přirozeném demo-
grafi ckém vývoji, když se v Telči v roce 
2012 narodilo 54 dětí a zemřelo 73 oby-
vatel, tak v migraci, kdy se do města při-
stěhovalo 95 nových obyvatel a odstěho-
valo 108. Výsledkem je zmíněný úbytek 
32 obyvatel. Podobný vývoj zaznamená-
vají i jiná města v kraji a nevyhýbá se ani 
u nás „ostře sledovaným“ Dačicím. Zde 
meziročně poklesl počet obyvatel vlastní-
ho města téměř stejně jako u nás. O 35. 
Neradostná čísla mohou ještě trochu po-
zitivně ovlivnit počty cizinců s platným 
pobytem v ČR, kteří s námi společně žijí. 
Jejich evidence, kterou vede Ministerstvo 
vnitra, nebyla v době vzniku tohoto pří-
spěvku zveřejněna.                               /z/

Opět nás ubylo
Kolik nás je

Od ledna letošního roku zveřejňuje Minis-
terstvo práce údaje o nezaměstnanosti podle 
nové metodiky. Už nedělí počet nezaměstna-
ných počtem ekonomicky aktivních osob, ale 
všemi obyvateli ve věku 15 až 64 let. Neza-
městnanost tak v Česku rázem není desetipro-
centní, ale osmiprocentní. Na počátku nové 
éry počítání přinášíme přehled o nezaměstna-
nosti v obcích správního obvodu Telče.

Nižší nezaměstnanost? 
Ne, jen hra s čísly

Na úřední desce městského úřadu je uve-
řejněno oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení na zaměstnance pro zajištění 
agendy živnostenského podnikání a agen-
dy zemědělských podnikatelů. Lhůta pro 
podávání přihlášek je stanovena do 11. 3. 
2013 do 17 hod. Bližší podmínky a poža-
davky jsou uvedeny na úřední desce, kte-
rá je přístupná i na internetových strán-
kách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení 
na nového zaměstnance 
MěÚ Telč

Nové úřední hodiny
Úřadu práce

Pondělí, středa 8 -12, 13 - 17 hod.
Úterý, čtvrtek 8 - 11 hod.

Pátek 8 - 11 hod.

V pátek jen pro evidenci nových uchazečů 
o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné 
dávky či pozvané klienty.
Všechna pracoviště Kontaktního praco-
viště Telč Úřadu práce jsou ve Slavatov-
ské ulici čp. 98.

A B
Bohuslavice 94 10,6
Borovná 49 10,2
Černíč 85 2,4
Dolní Vilímeč 67 1,5
Doupě 70 8,6
Dyjice 89 12,4
H. Myslová 59 13,6
Hostětice 95 10,5
Jindřichovice 65 6,2
Klatovec 41 4,9
Knínice 107 7,5
K. Myslová 38 10,5
Krahulčí 458 7,6
Krasonice 128 3,9
Lhotka 65 16,9
Markvartice 142 8,5
Mrákotín 620 10,8
Mysletice 84 10,7
Mysliboř 139 12,2
Nevcehle 156 4,5
Nová Říše 601 9,7
Olšany 44 6,8
Olší 48 18,8
Ořechov 40 10
P. Dubenky 74 8,1
Radkov 167 8,4
Rozseč 135 5,2
Řásná 137 8,8
Řídelov 58 5,2
Sedlatice 32 6,3
Sedlejov 196 8,7
Stará Říše 444 9,7
Strachoňovice 58 6,9
Svojkovice 35 14,3
Telč 3786 9,1
Urbanov 84 7,1
Vanov 56 16,1
Vanůvek 28 17,9
Vápovice 29 6,9
Volevčice 27 7,4
Vystrčenovice 76 11,8
Zadní Vydří 33 9,1
Zdeňkov 38 5,3
Zvolenovice 49 6,1
Žatec 91 9,9
celkem 9017 9,1

A - Počet osob ve věku 15 - 64 let
B - nezaměstnanost v %
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Poslední evropské peníze
Na jaro letošního roku se připravují závě-
rečné výzvy na čerpání evropských peněz. 
Vzhledem k tomu, že jsou to zřejmě na pár 
let poslední evropské dotace, rádi bychom 
se ještě pokusili o jejich získání. Peněz ne-
ní mnoho, takže i připravované projekty 
jsou spíše menšího rozsahu, ale pro chod 
města také důležité.
Do Regionálního operačního programu, 
oblasti doprava, jsme podali projekt na ře-
šení autobusových zastávek v ulici Hradec-
ká. Určitě jak chodci, tak i řidiči vnímají 

ne zrovna ideální umístění stávajících za-
stávek. Navrhované řešení by mělo vytvo-
řit záliv pro zastavení autobusů zcela mi-
mo vozovku. Součástí projektu jsou také 
parkovací místa sloužící i pro vyložení dě-
tí, které jdou do školy. Po dořešení Hradec-
ké ulice a kruhového objezdu by pak měla 
z ulic Na Hrázi, Svatoanenská a Masaryko-
va úplně zmizet autobusová doprava.
Přestože se v minulých letech hodně in-
vestovalo do obou základních škol, zda-
leka ještě nejsou vyřešeny všechny pro-
blémy. Hlavně původní budovy volají 
po investicích. V rámci posledních výzev 
se pokusíme získat fi nanční prostředky 
na rekonstrukci sociálních zařízení a vy-
budování odborných učeben na ZŠ Ma-
sarykova. Další projekt se týká areálu MŠ 
Komenského. Zde citelně chybí parkovací 
plochy pro rodiče, kteří do školky přivážejí 
děti. A rádi bychom zlepšili i úroveň hřišť 

Radosti a starosti telčského starosty
v areálu. V návaznosti na hřiště pro děti 
by zde mělo vyrůst i odpočinkově relaxač-
ní místo pro seniory. A ještě jedno dětské 
hřiště by mohlo vyrůst z dotačních peněz. 
Dlouhodobě chybí na sídlišti na Radkov-
ské ulici. Tady by mělo vzniknout jak zá-
zemí pro míčové hry, tak i možnost vyžití 
pro menší děti.
Ale nejenom město se pokusí získat fi nan-
ce. O dotaci na první etapu revitalizace 
Panského dvora se bude ucházet i nájemce 
tohoto areálu.  V loňském roce jeho záměr 
prošel prvním kolem posouzení a v sou-

časné době byl dopracovaný projekt před-
ložen k hodnocení. Zda budou tyto projek-
ty úspěšné, uvidíme v létě.
Co to je Zastávka?
Určitě si řeknete, že to přece ví každé ma-
lé dítě. Ale v Telči má toto označení ješ-
tě jeden význam. V minulých číslech jste 
se mohli dočíst o aktivitách Oblastní chari-
ty Jihlava v našem městě. A jednou z nich 
je i nízkoprahový klub Zastávka. Činnost 
klubu byla v TL zevrubně popsána. Kdo by 
se chtěl přesvědčit sám, může zajít přímo 
do centra v ulici Na Posvátné anebo tře-
ba navštívit výstavu fotografi í na radnici. 
Stejně tak není žádným tajemstvím, že no-
vé centrum by mělo vzniknout na starém 
autobusovém nádraží. Ostatně, stavba již 
začala. A hned se vyrojily „zaručené infor-
mace“ o stavbě azylového domu, útulku 
pro bezdomovce z Jihlavy a další fámy. To 
jsou samozřejmě nesmysly. Pokud chcete 

vědět, co všechno má na bývalém „autobu-
sáku“ vzniknout, přečtěte si, co o tom říká 
vedoucí projektu Vítězslav Schrek na prv-
ní straně tohoto vydání TL.
Masopust se vyvedl
Letos si folklórní soubor Podjavořičan 
s masopustním veselím pospíšil. Hned 
první únorovou sobotu se na naše náměstí 
vyrojily desítky masek a žádaly o převze-
tí vlády nad městem. Zvláště pak trojice 
jedovatých muchomůrek a místní stráž-
ce pořádku opět po roce připomněli, co-
že se ve městě podařilo, ale také, s jakými 
problémy se potýkáme. Po jejich peprném 
proslovu jsem jim milerád předal vládu 
nad městem. A něčím dobrým se vyplatil 
z jejich spárů. Pak už žilo náměstí rejdě-
ním masek a početní diváci si kromě zážit-
ku odnášeli i pomalované tváře. 
Vlastně si řada z nich odnášela ještě něco. 
Od rána totiž náměstí vonělo zabijačkový-
mi specialitami. Hospodští od Švejka, řez-
níci od Trnky, pekaři od Marka a další po-
mocníci předvedli nabídku, které se nedalo 
odolat. Voňavá jitrnice s krajícem čerstvé-
ho chleba a točeným pivem jednoznačně 
vyhrála. Díky všem za krásnou sobotu.
Prý byla kalamita
Každoročně si touto dobou při zprávách 
v televizi vzpomenu na krásnou píseň Jar-
ka Nohavici o „sněhové nadílce“ v Praze. 
I letos v únoru nás neminuly zprávy o ka-
lamitě způsobené sněžením. Zase jsou 
všichni překvapeni a zaskočeni tím, že 
v zimě mrzne a padá sníh. A média zase 
mají senzaci.
Jsem rád, že v Telči se žádná senzace ne-
konala. A že silnice a chodníky byly v me-
zích možností sjízdné a schůdné. A to jak 
díky pracovníkům Služeb Telč, tak i díky 
vám všem, kteří se vzorně staráte o chod-
níky před svými domy. Loni nám ještě 
s úklidem pomáhala i řada nezaměstna-
ných v rámci veřejné služby. Ta však by-
la letos soudy zrušena. Ale ti pomocníci 
ve městech určitě chyběli. Uvidíme, třeba 
soudcům, když klouzali po zasněžených 
pražských chodnících, došlo, že možná 
udělali špatné rozhodnutí!?

Roman Fabeš

Slavnostní vyhlášení vítězů fotogra-
fi cké soutěže FOTOmánie, která byla 
po  celý únor v  radniční síni, se usku-
teční 11. března v  16 hodin v  klubu 
ZASTÁVka v  ulici Na  Posvátné 162 
za účasti představitelů města a Oblastní 
Charity Jihlava.
Vedení klubu zve širokou veřejnost. 

PRVNÍ OBČÁNEK 2013. Ve čtvrtek 14. února přivítali na radnici starosta Roman Fa-
beš a místostarostka Hana Müllerová prvního občánka letošního roku - Víta Nedorosta 
s maminkou Monikou.                                                                       Foto: Ilona Jeníčková
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Podrobné informace o ztrátách a nále-
zech a  opuštěných hrobových zaříze-
ních naleznete na webových stránkách 
města v části vyhrazené pro prezentaci 
činnosti odboru vnitřních věcí.

Od 1. ledna letošního roku platí novelizo-
vaná směrnice rady města o postupu při 
ztrátách, nálezech a o věcech opuštěných 
a skrytých. Problematiku, která se občas 
dotýká každého z nás, vysvětluje v ná-
sledujícím rozhovoru JUDr. Jana Ma-
toušková, vedoucí odboru vnitřních věcí, 
do jehož působnosti zmíněná agenda patří.
Paní doktorko, začněme tím příjemněj-
ším. Jakou novinku přináší směrnice 
pro nálezce?
V tomto případě žádnou. Každý, kdo ně-
co na území města nalezne, má nalezenou 
věc odevzdat na městském úřadu. U nás 
konkrétně na odboru vnitřních věcí v ulici 
Na Sádkách, pracovišti občanských průkazů 
a cestovních dokladů. S každým nálezcem 
je sepsán jednoduchý záznam o nálezu a na-
lezená věc, je podle své povahy, uložena.
Máte tedy i kotec pro psa, pokud ho ně-
kdo k vám dovede?
To je jedna z výjimek. Nalezený pes bu-
de umístěn na 24 hodin do pohotovostního 
kotce ve Službách Telč. Když si ho majitel 
v této době nevyzvedne, je odvezen do útul-
ku pro opuštěná zvířata Ligy na ochranu 
zvířat v Třebíči, se kterým má město pro tu-
to službu uzavřený smluvní vztah.
Jak se řeší nálezy jiných zvířat?
Směrnice pamatuje i na tuto eventualitu 
a umožňuje individuální řešení každého 
nálezu.
Jak to je s vydáváním nalezených věcí?
Pokud se vlastník věci nebo ten, kdo věc 
ztratil, přihlásí do 6 měsíců od jejího ode-
vzdání, je mu vydána. Samozřejmě, že 
prvně musí nezpochybnitelně prokázat, že 
mu věc náleží, a také musí prokázat svou 
totožnost. Především u nalezeného psa pak 
musí počítat s tím, že jeho povinností je 
uhradit náklady, které s odchytem psa a je-
ho umístěním vznikly.
Uplyne půl roku a o věc se nikdo nepři-
hlásí...
Po uplynutí lhůty 6 měsíců od odevzdá-
ní jsou uložené věci předány protokolár-

Ztrácíme a nalézáme
ně městu Telč, konkrétně správci majetku 
– fi nančnímu odboru MěÚ.
Jaký je pak jejich další osud?
Nejjednodušší je to u nalezených fi nanč-
ních hotovostí. Ty jsou převedeny do po-
kladny městského úřadu. Pokud se jedná 
o upotřebitelné věci, tak jsou nabídnuty 
a bezúplatně převedeny do majetku orga-
nizací a společností zřizovaných nebo za-
ložených městem Telč.
Vše se ale nemusí takto udat.
Ano. V takových případech bude věc nabíd-
nuta třetím osobám zveřejněním na úřední 
desce a v Telčských listech. Uspěje vždy 
ten, kdo podá nejvyšší nabídku. Věci, kte-
ré nebudou udány ani touto formou, bu-
dou zlikvidovány a bude o tom učiněn 
zápis. Obdobně se postupuje i u věcí skry-
tých a opuštěných, u kterých vlastník ne-
ní znám. Jedinou výjimkou jsou opuštěná 
hrobová zařízení.
Jak se postupuje v tomto případě?
S ohledem na příslušná ustanovení záko-
na o pohřebnictví jsou vlastníci hrobové-
ho zařízení (pomníky, rámovky ad.) vy-
zváni, poté, co nereagovali na písemnou 
výzvu na prodloužení smlouvy o proná-
jmu hrobového místa, aby hrobové zaří-
zení převzali. Jsou zároveň upozorněni, 
že jestliže tak neučiní do jednoho ro-
ku ode dne doručení výzvy, bude s hro-
bovým zařízením nakládáno jako s věcí 
opuštěnou. Pokud nelze upozornění ná-
jemci doručit, má se za to, že je doručeno 
dnem vyvěšení výzvy na příslušném po-
hřebišti. Po marném uplynutí roční lhůty 
se stává opuštěné hrobové zařízení majet-
kem města Telče.

Nález Místo nálezu Datum nálezu Vyzvednutí 
nejpozději do:

pánské kolo Telč, před ZŠ Masarykova 21. 9. 2012 21. 3. 2013
jízdní kolo Telč, silnice u židovského hřbitova 14. 9. 2012 14. 3. 2013
klíče na kroužku Telč, parkoviště před radnicí 21. 12. 2012 21. 6. 2013
mobil Telč, vozidlo taxi 21. 1. 2013 21. 7. 2013
klíče 
s přívěskem

Telč, před domem U Štěpnického 
rybníka 320 31. 1. 2013 31. 7. 2013

zahradnické nůžky Telč, hřbitov u sv. Anny 10. 2. 2013 10. 8. 2013

Seznam nalezených věcí k 1. březnu

Od 23. února do 12. května se uskuteční 
celorepublikové statistické šetření s ná-
zvem Životní podmínky 2013. Organi-
zuje ho Český statistický úřad. V Kraji 
Vysočina bude v rámci šetření navštíve-
no 509 domácností. Smyslem zmíněné-
ho šetření je získání srovnatelných údajů 
o sociální a ekonomické situaci obyva-
tel. Mezi místy, které statistici pro šet-
ření zvolili, je také Telč. Z Mikroregio-
nu Telčsko pak ještě Hodice. Příslušné 
formuláře přinesou osobně občanům pří-
mo do jejich domovů speciálně vyško-
lení tazatelé. Musí předložit průkaz ta-
zatele a pověření zároveň s občanským 
průkazem nebo průkaz zaměstnance 
Českého statistického úřadu. Pokud bu-
dou mít občané jakékoli pochybnosti, 
mohou si informace ověřit u pověřeného 
pracovníka Českého statistického úřadu 
na telefonních číslech 568 840 176 ne-
bo 731 622 004. Policie v této souvis-
losti připomíná občanům, aby si důklad-
ně prověřili oprávnění tazatele, protože 
v minulosti zaznamenali řadu případů, 
kdy se pachatelé podvodně vydávali 
za pracovníky různých instituc. „V žád-
ném případě není nutné tazatele, kte-
rý dotazník přinese, zvát do bytu,“ uvá-
dí v tiskové zprávě nprap. Martin Dušek 
z Krajského ředitelství PČR Vysočiny.

Podle TZ

Statistici počítají, 
policie varuje

Po uzávěrce

V uplynulém roce vyřizoval městský 
úřad 12 podání označených jako stížnost. 
Na všechny pak písemně odpověděl, 
protože žádné podání nebylo ve 30den-
ní lhůtě odvoláno. Podání, které by spl-
ňovalo náležitosti petice, radnice vloni 
neobdržela. Vyplývá to ze zprávy, kterou 
na počátku nového roku zveřejnil tajem-
ník městského úřadu Pavel Soukop. 11 
žadatelů se pak na radnici obrátilo s žá-
dostí o poskytnutí informací. Na všechny 
bylo v zákonem stanovené lhůtě odpo-
vězeno. Výroční zprávu k agendě záko-
na o svobodném přístupu k informacím 
schválila rada města 9. ledna a od násle-
dujícího dne je zveřejněna na úřední des-
ce radnice.

12 stížností, žádná 
petice
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Studentka Petra Závodská předkládá produkty fi rmy jedné z porotkyň.  Foto a text: Luboš Stejskal

Partnerstvím středních škol k rozvoji 
příhraniční spolupráce se jmenuje no-
vý projekt GOB a SOŠ Telč, který bu-
de realizován v roce 2013 v rámci Fon-
du malých projektů Vysočina - Dolní 
Rakousko. Cílem projektu, na jehož 
přípravě se podílel Mikroregion Telč-
sko, je oživit spolupráci s partnerský-
mi školami v Rakousku - s Gymnáziem 
ve Waidhofenu a Obchodní akademií 
v Hornu prostřednictvím akcí pořáda-
ných pro studenty zmíněných škol. Za-
čátkem dubna proběhne na GOB a SOŠ 
Telč týdenní konverzační kurz němčiny 
s profesory z waidhofenského gymná-
zia. V červnu přijedou do Telče studenti 
z Waidhofenu a Hornu, aby si prohléd-
li školu, změřili síly s místními studen-
ty na sportovišti a poznali Telč. V říjnu 
navštíví telčští studenti partnerské ško-
ly v Rakousku. Doufejme, že se jim po-
daří navázat nová přátelství a že aktivní 
používání německého jazyka v praxi je 
bude motivovat k dalšímu studiu jazyka 
„našich sousedů“.

PaedDr. Věra Zadinová

Oživí se spolupráce 
škol?

Nový projekt

Studentská fi rma EXTRA, s.r.o., oboru SOŠ při GOB a SOŠ Telč se zúčastnila 30. ledna dal-
šího veletrhu v Praze. Její stánek ve stylu středověké Anglie se porotě velmi líbil. Zaslouženě 
pak v hodnocení získal první místo mezi třiceti vystavujícími. To ale nebyl jediný úspěch tel-
čských studentů. Radost pokračovala při vyhlašování nejlepší fi rmy veletrhu. Studenti EXT-
RA, s.r.o., stanuli v hlavním městě opět na stupni nejvyšším! Zásluhu na úspěchu má učitelka 
ing. M. Krejčířová a samozřejmě i tradiční sponzor, Kostelecké uzeniny. 

EXTRA vítězně

Pro dubnové vydání TL připravujeme sou-
hrnný přehled o letních dětských táborech, 
které pořádají telčské sportovní a zájmo-
vé organizace, nebo které se budou konat 
na území Mikroregionu Telčsko a nabízí 
svou kapacitu dětem z Telčska. Máte-li zá-
jem o zařazení do připravované nabídky, 
napište do 15. března na adresu tl@telc.eu 
informace o připravovaném táboru - datum 
a místo konání, termín a kontakty pro při-
hlášení, zaměření tábora ad.

Léto se blíží. Jaké tábory 
nabídne dětem?

Připravujeme 

Ve čtvrtek 14. března v 17 hodin se v Do-
mě s pečovatelskou službou ve Špitální ulici 
uskuteční tradiční Čaj o páté, který společně 
připravila akordeonová oddělení základních 
uměleckých škol z Telče a Třeště. Učitelky 
Lenka Brázdová a Jitka Svobodová před-
staví nejen své žáky, ale tentokrát uvítají ta-
ké hosty, studenty Pardubické konzervatoře 
a jejich profesory. „Přijďte na akordeony – 
bude to super,“ vzkazuje všem příznivcům 
za pořadatele Lenka Brázdová.

Čaj o páté s akordeony. 
V DPS

ZÁPIS 
do Mateřské školy Telč

Ředitelství mateřské školy oznamuje, 
že zápis se bude konat
4. dubna 2013

od 13,00 do 16,30 hod.
v budově MŠ Komenského.

Zveme všechny zájemce o umístění 
dětí do MŠ na školní rok 2013/2014

to je od 1. 9. 2013 do 30.6. 2014.
Den zápisu proběhne formou

Dne otevřených dveří, děti si mohou 
prohlédnout prostředí a pohrát, proto 

jim vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarová, ředitelka školy

Od 7. do 10. února se Telč představi-
la v rámci expozice Českého dědictví 
UNESCO na veletrhu cestovního ruchu 
HOLIDAY WORLD 2013 v areálu ho-
lešovického Výstaviště v Praze. Veletrh se 
konal společně s veletrhy TOP GASTRO 
& HOTEL a GOLF SHOW. „Na vele-
trhu byla poprvé představena kampaň 
UNESCO je blízko včetně všech jejích 
doprovodných programů. Kampaň si klade 
za cíl propagaci památek UNESCO v nad-
cházející turistické sezóně nejen v Česku, 
ale i v zahraničí,“ zdůraznila místostarost-
ka Hana Müllerová.

Na HOLIDAY WORLD 
2013 jsme byli vidět

7. února se uskutečnilo ve třídě Sluníček 
v MŠ Telč promítání a povídání pro děti 
i jejich rodiče na téma Patagonie. O po-
znatky z cest a krásné fotografi e se s námi 
podělil fotograf a cestovatel Ing. Jindřich 
Bednář. Celá akce se setkala s velkým zá-
jmem a s tučňáky a dalekými horami Pa-
tagonie jsme strávili příjemné odpoledne. 
Chtěla bych touto cestou ještě jednou po-
děkovat Ing. Bednářovi za ochotu a pří-
jemné povídání. 

Jarmila Horníková

Sluníčka z MŠ u tučňáků

Almanach ke 160. výročí 
GOB a 90. výročí SOŠ 

je možné zakoupit v kanceláři školy 
a na Informačním středisku Městské-
ho úřadu Telč. Lze ho také objednat 

na dobírku e-mailem 
na info@gymnsostelc.cz
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Masopust a trochu zimy

Foto na této straně Ilona Jeníčková, Jiří Fišara a Stanislav Bartoň

JE LEDOVÁ. Voda ve Štěpnickém rybníku, konstatoval nprap. 
Roman Neuwirt při cvičení hasičů 5. února. Více Hasičské zprá-
vy na str. 10.

NEZOUFEJTE! Že je zima dlouhá? Léto určitě přijde, vzkazuje 
snímkem z toho loňského Stanislav Bartoň.
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2. března
Dačice, MUDr. Dana Blechová,
384 358 293, Nemocnice Dačice 
(dtto i 3. března)
Třešť, MDDr. Markéta Zudová,
567 210 820, Palackého 1334, 
3. března
Telč, MUDr. Alena Bínová,
567 213 168, Masarykova 445
9. března 
Telč, MUDr. Anna Bínová,
567 213 171, Masarykova 445
Dačice, MUDr. Hana Musilová,
384 420 638, Na Příkopech 75
(dtto i 10. března)
10. března
Janštejn, MUDr. Marie Berková,
567 374 205, Janštejn 172
16. března
Jihlava, MUDr. Jiří Brož,
567 309 654, Telečská 1727/34
Dačice, MUDr. Milena Skokanová,
384 456 215, TRW - DAS 
(dtto i 17. března)
17. března
Jihlava, MUDr. Miluše Brychtová,
567 574 571, Vrchlického 2497/57
23. března
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová,
384 358 294, Nemocnice Dačice 
(dtto i 24. března)
Jihlava, MUDr. Danuše Caklová,
724 129 699, Brtnická 4267/1
24. března
Jihlava, MUDr. Jiří Coufal,
567 309 163, Na Hliništi 2021/32
30. března
Dačice, MUDr. Dagmar Soukupová,
384 406 301, Centropen
(dtto i 31. března a 1. dubna)
Polná, MUDr. Hana Červinková,
732 925 481, Varhánkova 227
31. března
Polná, MDDr. Hana Červinková,
777 753 636, Varhánkova 227
Žirovnice, MUDr. Mojmír Povolný,
565 494 272, Havlíčkovo nám. 51 
Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin, Žirov-
nice 9 - 12, ostatní 8 - 12 hodin. V případě 
potřeby doporučujeme prověřit na uvede-
ných tlf. číslech. Služby v obvodu Nemoc-
nice Jihlava i na Infocentru Nemocnice 
Jihlava na 567 157 211. Změna služeb ne-
ní vyloučena. Proto aktuálně na www.telc.
eu, www.nemji.cz, www.nemdac.cz, pro 
Žirovnici www.hospital-pe.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

březen
Domov pro osoby se zrakovým postižením 
Palata v Praze patří k největším a nejmo-
dernějším zařízením svého druhu v Česku. 
Založen byl již v roce 1893, v posledních 
letech prošel velkou rekonstrukcí a byly 
zde postaveny nové pavilony. O 128 kli-

entů se zde stará stovka zaměstnanců. Le-
tos si Domov Palata tak připomíná 120 
let své existence. První společenskou ak-
cí, kterou k výročí uspořádal, byl 6. února 
koncipovaný program Když Palata tančí. 

Mezi vystupujícími byla i skupina senio-
rek z telčského Klubu důchodců. Překva-
pení? Ne, když prozradíme, že zástupcem 
ředitele Domova Palata je telčská rodačka 
Mgr. Eva Švecová.
Ta stála nejen za pozváním zdejších seniorů 
do Prahy, ale také o jejich velkém úspěchu 
v hlavním městě informovala TL: „Po vy-
stupujících z Prahy nastoupila na podium 
Velkého sálu, kde se oslava konala, telč-
ská skupina pod vedením paní učitelky Ma-
rie Zapletalové. Ta představila nejen účin-

Seniorky rozdávaly radost 
nevidomým v Praze

kující, ale i samotnou Telč. Za doprovodu 
harmoniky Anežky Kožešníkové a kyta-
ry Zdeňka Chvátala pak skupina zazpívala 
a zatančila Moravskou besedu. Úspěch, se 
kterým se vystoupení u našich klientů se-
tkalo, se snad ani nedá popsat. Bouřlivý po-
tlesk nebral konce. V závěru pak nechyběla 
ani písnička V tej Telči je zahrádečka.“ Eva 
Švecová přiznala, že tu si se skupinou vy-
stupujících také ráda zazpívala.
V odpoledním programu pak naši senio-
ři pražským hostitelům ještě zazpívali dvě 
písničky, Bílou Telč a Kraj Vysočina. To již 
na pódiu vládla dechová hudba Dvořanka, 
a tak došlo i na společný tanec hostů z Telče 
s klienty Domova Palata.
„Chtěla bych za naše klienty, i za vedení 
Domova Palata, moc poděkovat vystupují-
cím z Telče. Jejich návštěva byla velmi mi-
lá a zaskoužila se o radost a pohodu našich 

klientů. Potěšilo mě, že jejich vystoupení 
bylo současně i výbornou propagací Telče,” 
uvedla na závěr Eva Švecová.

Mgr. Eva Švecová pochází z Telče. V ro-
ce 1992 maturovala na zdejším gymnáziu. 
Vystudovala Filozofi ckou fakultu Univerzi-
ty Palackého v Olomouci obor sociologie – 
andragogika. Od roku 2009 je manažerem 
kvality sociálních služeb a zástupkyní ředi-
tele Palaty – Domova pro zrakově postiže-
né v Praze.

Římskokatolická farnost Telč zve širokou veřejnost na přednášku
Mgr. Ing. Pavla Šmýda, manažera Sdružení pěstounských rodin

3. března v 16 hodin
budova římskokatolické fary, nám. Zachariáše z Hradce 4

Proč děti potřebují (pěstounské) rodiče?
Program:

Jde o děti  Rodina a její jedinečná role  Děti bez rodiny, „státní děti“  Kdo je pěstoun? 
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Režisér, scénárista, producent. Dan Svá-
tek (1975) pochází z Telče, po absolvo-
vání zdejšího gymnázia vystudoval Vyšší 
odbornou fi lmovou školu ve Zlíně. Ukon-
čil ji krátkometrážním fi lmem Soví řeka, 
oceněným u nás i v zahraničí. Vlastní fi l-
movou společnost Holiday Films, zajišťu-
jící fi nancování a výrobu dokumentárních 
i hraných fi lmů. V sedmatřiceti letech má 
na svém kontě čtyři celovečerní fi lmy, řadu 
cestopisných snímků, několik scénářů, dvě 
knihy. Žije v Praze, je ženatý, má dva sy-
ny. Při jedné z jeho častých návštěv Telče 
jsme s Danem Svátkem připravili pro čte-
náře TL rozhovor. Prozradí mnoho zajíma-
vého, nejen o fi lmové práci...
Co bylo pro vás prvotním impulzem vě-
novat se fi lmu?
Odmalička jsem miloval příběhy. Cítil 
jsem, jak mne samotného ovlivňují, chtěl 
jsem být nejen jejich součástí, ale také je 
i vytvářet. Nešlo jen o příběhy v knihách, 
ale i ve výtvarném umění, hudbě a diva-
dle. A při výrobě fi lmu jde o spojení všech 
uměleckých odvětví, je to vlastně kom-
plexní řešení těch mých snů a tužeb.
Ještě jako praktikant režie jste se účastnil 
natáčení amerického akčního fi lmu MIS-
SION: Impossible. Jaké byly zkušenosti?
Bylo to, jako když hodíte novorozeně do vo-
dy. Neutopil jsem se, ale věděl jsem, že ta-
kovýmto stylem nikdy nebudu chtít točit. 
Vše ovládaly peníze, je to dokonalý stroj 
na ně. Štáb byl tak velký, že za celé dva mě-
síce jsem neměl šanci všechny poznat. Ra-
ději mám proto nízkorozpočtové fi lmy, které 
děláme se svými přáteli, a zároveň mě baví 
ta větší zodpovědnost za výsledek. Nicméně 
zkušenost to byla obrovská, setkal jsem se se 
spoustou zajímavých lidí a samozřejmě lec-
cos jsem se z řemesla naučil.
Hned po studiích jste dostal mimořád-
nou šanci. Jako člen natáčecího štábu 
jste absolvoval roční cyklistickou expe-
dici kolem světa. Co pro vás znamenala?
Kromě toho, že jsem poznal různé kouty 
světa, jejich obyvatele, kulturu a způsob ži-
vota, čerpal jsem z cesty ještě několik let 
po návratu. Napsal jsem o ní knihu, sestří-
hal dokument a na základě setkání s čes-
kým pašerákem v thajském vězení jsem 
napsal scénář ke svému prvnímu celove-
černímu fi lmu. A rozhodně ve mně zůstala 
vášeň k cestování.
S jakými pocity jste svůj první celove-
černí fi lm Zatracení natáčel?
Emil Novotný, pašerák heroinu v Thajsku, 
byl stejně starý jako já. Zajímalo mne, jak 
se může mladý člověk do takovéto situace 

Režisér Dan Svátek miluje příběhy
Rozhovor o fi lmování a dalších plánech

dostat. Znal jsem jeho pohled na věc a poz-
ději jsem měl možnost se dozvědět, jak to 
asi bylo doopravdy. Tahle konfrontace mě 
na tom zajímala nejvíce. Do Thajska jsem 
se dva roky po expedici vrátil s fi lmovým 
štábem a část Zatracených jsme tam nato-
čili. Zbytek už vznikal v Čechách, kde jsme 
v exteriérech hostivařského ateliéru posta-
vili obrovskou kulisu thajského vězení. 
Měl jsem pak obrovskou radost, když fi lm 
získal na prestižním moskevském festivalu 
zvláštní cenu poroty.

Rozporuplného přijetí se ale dostalo dal-
šímu fi lmu Hodinu nevíš, inspirované-
mu příběhem „heparinového vraha“ 
z havlíčkobrodské nemocnice. Jak s od-
stupem čtyř let fi lm hodnotíte, proč jste 
jej natočil?
Opětně mne lákal příběh, který měl reál-
ný základ, opětně šlo o mladého člověka, 
který sešel z cesty. Jestli však jsme k hlav-
ní postavě Zatracených cítili nějakou sym-
patii, tak k nemocničnímu vrahovi cítíme 
pouze nenávist. Přestože nešlo o příběh 
vraha z havlíčkobrodské nemocnice, mno-
zí (a nelze se jim kvůli podobnosti kniž-
ní předlohy Miroslava Skačányho s reál-
ným případem divit) se domnívali, že je 
na takovýto fi lm příliš brzy. My jsme však 
chtěli tímto způsobem především upozor-
nit na skutečnost, že takoví zvrhlí lidé žijí 
v naší blízkosti a my o tom nejenže nemá-
me ani potuchy, ale považujeme je za mi-
lé, příjemné a společenské osoby. A tenhle 
rozpor se mi zdál jako skvělé téma na fi lm.
Další celovečerní fi lm „Blízko nebe“ už 
nevychází ze skutečného příběhu, má 
tragikomické prvky...
Film je natočen v angličtině. Hlavní role hra-
jí Francouz tmavé pleti a Švédka českého pů-

vodu. Kromě nich jsem však obsadil i české 
herce, kteří taktéž mluví anglicky, např. Mir-
ka Táborského, Arnošta Goldfl ama či Chan-
tal Poullain. Jde o příběh jednoho hotelu, 
který je jakýmsi obrazem světa. Každý člo-
věk je jiný, a chceme-li mezi sebou vychá-
zet, musíme v sobě probudit notnou dávku 
tolerance. O tom ten fi lm je vlastně nejvíce. 
Film je pro menšinového diváka. Paradoxně 
ho mám nejradši, i když jsem na něm prodě-
lal kalhoty. Získal jsem ale při jeho natáčení 
nejvíc zkušeností - z oblasti fi lmu i lidských 
vztahů. Byl i fi lmem nejnáročnějším, kdy 
jsme společně s mým bratrem Romanem 
a Jirkou Holubcem, coby „spolubojovníky“ 
z produkce, jeli doslova na dřeň.
V lednu odvysílala ČT1 váš nový televiz-
ní fi lm, kriminální, psychologické drama 
Occamova břitva. Napínavý příběh zau-
jal i svým názvem…
Jde o příběh ze současnosti. O manželském 
páru, který je svědkem vraždy a řeší dile-
ma, jestli mají zločin ohlásit, čímž riskují 
vlastní bezpečnost – vrazi totiž vědí, že by-
li viděni - nebo strčit hlavu do písku a dě-
lat, že o ničem nevědí. Jenže se následně 
stanou hlavními podezřelými a události na-
berou nečekaný spád. Natáčeli jsme na Ost-
ravsku, jehož lokace dodávají fi lmu zvláštní 
a zajímavou atmosféru. Název fi lmu vychá-
zí z defi nice, která, stručně řečeno, preferuje 
jako správné řešení to nejjednodušší. Zají-
mavé je, že každý, kdo by se ocitnul v po-
dobné situaci jako hrdinové fi lmu, by to nej-
jednodušší řešení viděl v něčem jiném.
Hlavní postavy věrohodně zobrazili zná-
mí herci Zuzana Stivínová a Ondřej So-
kol. V další roli se objevil i populární 
Martin Stránský. Jak si do svých fi lmů 
herce vybíráte?
Zprvu jsem si myslel, že je vybírám pro-
to, že mi jsou jako lidé sympatičtí. Posled-
ní dobou přistupuju na hru, že se můžeme 
na place klidně nenávidět, ale pro dobro ro-
le a fi lmu to klidně snesu. (Úsměv) Ne, váž-
ně. Někdy je to alchymie, aby ti herci nejen-
že byli dobrými herci, kteří navíc zvládnou 
i třeba těžký protiúkol, ale musí ladit i mezi 
sebou. U Ondry Sokola a Zuzany Stivínové 
to byla loterie. Ale vyšla. Oni si k sobě našli 
cestu a na obrazovce jim díky tomu prostě 
uvěříte, že jsou manželé. U Martina Strán-
ského to bylo trochu jinak. Dlouho jsem ho 
chtěl obsadit, vím, že je skvělý herec, ale 
neměl jsem pro něj roli. A jsem rád, že se 
mi to u tohoto fi lmu podařilo a mohl se spo-
lužákem z gymnázia, byť jsme se při studiu 
minuli (je o pět let starší), spolupracovat.

Pokračování na následující straně
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V současné době natáčíte fi lm Touha 
motýla podle skutečného příběhu Ivety 
Kollertové. Čím vás zaujal?
Je to skutečný příběh ženy, která onemoc-
něla rakovinou, ale měla takovou touhu 
po životě, a samozřejmě i takové štěstí 
a léčbu, že nemoc překonala a teď dává sí-
lu jiným, kteří ji potřebují. Například svou 
knihou, podle které vznikl náš scénář. Je 
to velmi silný příběh, bohužel se nám stále 
nedaří fi lm dokončit. Je smutné, že na tak 
malém písečku, jako je ten český fi lmař-
ský, seženete peníze na kdejakou blbost, 
u které se mnozí sice válí smíchy, ale po-
zítří nevědí, o čem to bylo, a na fi lm, kte-
rý řeší téma, které se dotýká snad každého 
z nás, neseženete nic. Ale snažíme se. Vě-
říme, že se nám podaří fi lm po těch třech 
letech natáčení dokončit.
Hlavní postavu ztvárnila vaše žena 
Vlastina. Hrála např. v seriálu Pojišťov-
na štěstí, ve fi lmu Ženy v pokušení, ale 
i ve vašich fi lmech. Jak funguje vztah 
režisér-herečka, pokud jsou manželé?
Naštěstí během práce jinak než v běžném 
životě. (Úsměv) Na place je Vlastina vzor-
ná herečka a naslouchá mi. Důležité je, že 
jeden druhému věříme a můžeme se na se-
be spolehnout. To ona přinesla ten příběh 
s tématem rakoviny, a přestože jsem byl 
na začátku trochu skeptický, dnes vím, že 
ten fi lm je pro mnoho lidí důležitý. A to nás 
vlastně nutí jej dokončit.
Vaším největším koníčkem je cestování. 
S tím souvisí i cestopisné snímky...
Většinu z dílů cestopisného cyklu Čes-
ké televize „Na cestě“ natáčíme společně 
s telčským kameramanem Tomášem Dr-
dáckým. Přestože máme oba rodiny, čas 
od času si dovolíme ten luxus a odjedeme 
na týden točit za hranice. Dělali jsme spo-
lu například Norsko, Sicílii, Švýcarsko, 
Elbu... A samozřejmě český díl Na cestě 

Režisér Dan Svátek...
Dokončení z předchozí strany

po Telčsku, což byla naše srdcová záleži-
tost a ohromně nás to bavilo.
V Telči v současné době natáčíte i časo-
sběrný dokument Telč – bílá a krásná...
A opětně s Tomášem Drdáckým a výtvar-
níkem Ivem Návratem, se kterým spolu-
pracuji na většině našich projektů. Už dru-
hým rokem společně děláme na tomto 
celovečerním poetickém fi lmu, který bude 
obsahovat časosběrné záběry ze všech roč-
ních období a který bude podbarven pouze 
hudbou. Ale úchvatnou hudbou! Je to pro-
jekt, který natáčíme přímo pro město Telč, 
konkrétně pro telčské podzemí, jehož část, 
jak asi čtenář ví, se má brzy zpřístupnit ve-
řejnosti.
Můžete prozradit další plánované pro-
jekty?
Oslovil mě nedávno Josef Klíma (novinář 
stojící za televizním pořadem Na vlast-
ní oči a scénárista úspěšného televizního 
seriálu Expozitura), jestli bych nechtěl dě-
lat televizní sérii podle jeho scénáře. Je to 
velmi zajímavé téma, které má, jak jinak, 
reálný základ a velmi napínavý děj. A dě-
tem jsem slíbil pohádku, na jehož scénáři 
jsme začali také dělat. Je toho více, nikdy 
nevíte, kdy a kde někoho vymění a projekt 
spadne pod stůl. (Úsměv)
Takže přejeme, aby ty vaše projekty spadly 
pod stůl co nejméně. 

Marta Horáková

Tedy ne Bedřicha Smetany, ale pěveckého 
spolku Smetana v Telči.
● Právě zažíváme takové mezidobí - dobu 
mezi dvěma vrcholy činnosti. Skončila vá-
noční doba a před námi je dubnové Krahul-
čí. Tyto tři měsíce nejsou časem odpočinku, 
ale naopak usilovně zkoušíme, hledáme, 
vybíráme a sestavujeme nový program. 
Ano, tato věc se nám bude líbit, snad na ni 
stačíme, tato dá hodně práce, ale je krás-
ná a měli bychom něco začít od B. Smeta-
ny a A. Dvořáka, kteří budou mít příští rok 
výročí. A letos nezapomenout na telčského 
J. E. Kyptu. To bude na Vánoce. Na mši by-
chom si netroufl i, ale jeho pastorely s jed-
noduchým doprovodem jsou pěkné.
● Loni jsme touto dobou řešili sborové oble-
čení. Naštěstí jsou mezi námi šikovné návr-
hářky, schopné hledačky vhodného materiálu 
a bezvadná švadlena přímo v místě, a tak jsme 
se už loni v Krahulčí představili v novém.
● „Krahulčí“ bude za měsíc. Pěvecké sbory 
jsou pozvané už od podzimu. Letos jich bu-
de hodně - sedm. Přijedou děti z Jindřicho-
va Hradce a Třebíče, dospěláci z Jihlavy, 
Třebíče, Želetavy a ze Žďáru nad Sázavou 
a samozřejmě Smetana. Ještě se musíme 
připomenout našim stálým, dobrým spon-
zorům, aby třeba nezapomněli.
● Setkání pěveckých sborů v Krahulčí bu-
de v neděli 7. dubna a bude mít číslo 22. 
Myslím, že je to číslo vysoké. A třeba se 
najde v Telči a okolí človíček, který se zú-
častnil všech 22 Setkání. Ozvěte se, moc 
by to potěšilo. A ještě jedno číslo. V roce 
2014 si připomeneme 90 let od doby, kdy 
Pěvecký spolek v Telči přijal jméno Smeta-
na. Bude slavnost, bude zpívání.

O své myšlenky se s vámi podělila 
Milena Kopečná.

Ze života Smetany

PS Smetana Telč přivítá do svých řad 
nové zájemce, kteří rádi zpívají. 

Více o činnosti sboru 
na www.smetanatelc.estranky.cz

16. zasedání 
zastupitelstva města

pondělí 4. března 
v 16 hodin

v Konírně Státního zámku Telč

20 roků a necelé dva měsíce poté, co byly 
Praha s Českým Krumlovem a Telčí za-
psány jako první české památky na Se-
znam světového dědictví UNESCO, 
rozhodlo 24. ledna Zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy, že metropole vstou-
pí do dobrovolného svazku obcí České 
dědictví UNESCO.
Ten byl založen v létě roku 2001 v Tel-
či. Jeho hlavním posláním je propagace 

Praha pro UNESCO, Brno ne!
České dědictví UNESCO je bohatší o Prahu

českých památek zapsaných na seznamu 
UNESCO a sdružuje, resp. do loňského 
roku sdružoval, všechna sídla, na jejichž 
území se památky UNESCO nachází, 
s výjimkou Prahy a Brna. To v loňském 
roce ze svazku vystoupilo. Teď se situa-
ce ale zásadně mění. Svazek posílil o nej-
silnějšího možného hráče. „Vstup hlav-
ního města Prahy do svazku považujeme 
za výraz uznání naší dlouholeté práce 

v oblasti propagace památek UNESCO 
a velmi si ho vážíme,“ uvedla po rozhod-
nutí pražských zastupitelů ředitelka svaz-
ku Michaela Severová.
„Svazek i nadále bude ve svých materiá-
lech prezentovat brněnskou vilu Tugend-
hat. Jsme přesvědčeni, že Brno své roz-
hodnutí přehodnotí a do svazku se vrátí,“ 
uvedla pro TL místostarostka Hana Mül-
lerová, která Telč ve svazku zastupuje.
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Od začátku roku do 13. února zasahova-
li hasiči ze stanice HZS Kraje Vysočina 
v Telči při pětadvaceti událostech. V se-
dmnácti případech se jednalo o technic-
ké zásahy, jako jsou odstranění stromů 
a větví z komunikace, vyproštění vozi-
del tvořících překážku v plynulosti provo-
zu, čerpání vody, otevření bytu při hrozí-
cím nebezpečí, a také prováděli odchyt psa 
ve Volevčicích. Zasahovali rovněž u pě-

Hasičské zprávy
ti dopravních nehod, při kterých bylo leh-
ce zraněno sedm osob. Dvakrát vyjížděli 
k poplachům vyhlášeným elektrickou po-
žární signalizací. V obou případech se jed-
nalo o plané poplachy. 5. února provedli 
na Štěpnickém rybníku cvičení na záchra-
nu probořené osoby a na Staroměstském 
další možné způsoby zásahů.

npor. Mgr. Jiří Fišara 
velitel stanice Telč

HASIČI V AKCI. Nprap. Roman Neuwirt a nstržm. Pavel Stuchlík při cvičení na Sta-
roměstském rybníku 5. února.                                                                                 Foto: Jiří Fišara

1. června to bude již 60 roků, kdy se 
v tehdejším Československu uskutečnila 
pod dohledem státu největší loupež stole-
tí, měnová reforma. Ta nevídaným způ-
sobem připravila občany o úspory. Co 
o ní píše městská kronika, co si o ní pa-
matujete vy:
● S pětistovkou na pivo.
● Ušetřil jsem na motorku, neměl jsem 
ani na kolo.
● Prezident: Naše měna je pevná. Za 36 
hodin „padla“.
Napište na adresu TL své vzpomínky, rá-
di je uveřejníme. Pokud si budete přát, 
zachováme vaši anonymitu. Pamětníků 
ubývá, pomozte zaznamenat historii.
Pište na tl@telc.eu, písemné vzpomín-
ky můžete zanechat v IS na radnici, za-
volejte 774 584 841.

Loupež století. 
Napište nám!

31. ledna navštívili Nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež ZASTÁVka strážní-
ci Městské policie z Dačic Miloš Novák 
a František Šindelář. V zajímavém hodi-
novém programu nejen hovořili o sebe-
obraně, ale prakticky předvedli i některé 
její prvky. Účastníci besedy si také mohli 
vyzkoušet jak roli napadajícího, tak přede-
vším napadeného. „Besedu s tímto téma-
tem si klienti sami vybrali. Jsem ráda, že 
strážníci naše pozvání přijali a chtěla bych 
jim za to poděkovat,“ uvedla vedoucí klu-
bu Petra Kruchová.

Strážníci na ZASTÁVce

V polovině února se dostal k zájemcům 
další sborník telčského pracoviště Národ-
ního památkového ústavu. Novinka nese 
letopočet 2011, k vydání byla připrave-
na v loňském roce. Ze třinácti autorských 
prací jsou pro čtenáře TL regionálně nej-
bližší studie Pavla Borského Stavební 
vývoj radnice v Telči, Martiny Veselé 
Jemnice - město s bohatou historií a ta-
ké, díky připomínce některých staveb re-
gionu, Motiv kalichu ve výzdobě ven-
kovských staveb na Vysočině od Ivana 
Mináře. Sborník je v nabídce Informační-
ho střediska radnice v Telči.

Památky Vysočiny 2011
Vyšel Sborník NPÚ Telč

Sezóna opilců?
●V neděli 20. ledna havaroval v katastru 
Horních Dubenek devatenáctiletý opilý 
řidič VW Golf. Při nehodě se zranil a byl 
převezen do nemocnice v Pelhřimově. Po-
licisté mu při dechové zkoušce naměřili 
1,33 promile alkoholu.
●V pondělí 21. ledna večer zasahovala po-
licejní hlídka v ulici Na Hrázi, kde se po-
hyboval po prostředku silnice dvaatřiceti-
letý muž, u kterého naměřili hodnotu 2,87 
promile alkoholu. Policisté ho předali je-
ho příbuzným. Muž se dopustil dopravní-
ho přestupku.
● V sobotu 26. ledna po deváté hodině ve-
čer přistihli policisté v Krasonicích dvaa-
třicetiletého řidiče Opelu, který byl zjevně 
pod vlivem alkoholu. Při dechové zkouš-
ce mu naměřili 2,3 promile. Muži zakázali 
pokračovat v další jízdě a na místě mu za-
drželi řidičský průkaz.
●Ve středu 13. února zastavili policisté 
v ulici 9. května řidiče VW Golf, který byl 
zjevně pod vlivem alkoholu. Při následné 
dechové zkoušce mu naměřili 1,12 promi-
le alkoholu. Další jízdu policisté osmatři-

Policie ČR Telč informuje
cetiletému muži zakázali a na místě mu za-
drželi řidičský průkaz.
Loupežné přepadení objasněno
Policistům se podařilo objasnit loupež-
né přepadení, ke kterému došlo 20. ledna 
v Masarykově ulici. Pachatelka se za použi-
tí násilí chtěla zmocnit kabelky, kterou nesla 
pětačtyřicetiletá majitelka v ruce. Přepade-
nou ženu při loupeži zranila v obličeji. Kri-
minalistům se podařilo pachatelku vypátrat 
a poté ji zadrželi. Následně zahájili trestní 
stíhání osmnáctileté ženy, která byla obvi-
něna ze spáchání zvlášť závažného zločinu 
loupeže. Hrozí jí až deset let vězení.
Nafta. Lákadlo pro zloděje
V době od úterního odpoledne 5. února 
do čtvrtečního rána odcizil neznámý zloděj 
z bagru odstaveného mezi Telčí a Myslův-
kou 120 l motorové nafty a dva akumulá-
tory. Krádeží způsobil pachatel škodu přes 
12 tis. Kč. Další za 3 tis. Kč pak způsobil 
poškozením bagru.

Podle zprávy npor. Ing. Bc. Karla Wintera, 
zástupce vedoucího Obvodního oddělení 
PČR Telč
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Jak představit Olšany jsem měl od počátku jasné. Vedle obvyklé 
historie určitě připomínkou jednoho z největších bledulišť v repub-
lice a také pozoruhodným příběhem busty prezidenta Edvarda Be-
neše na zdejším pomníku osvobození. Snadný úkol. Navíc, když 
tentokrát není nutné popisovat polohu obce. Olšany ležící na stát-
ní silnici spojující jižní Čechy s Moravou zná v mikroregionu urči-
tě každý. To vše ale platilo jen do doby setkání se starostkou Zdeň-
kou Musilovou. Jsme jedna z nejmladších obcí kraje, představila  

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Olšany 1257 623 m n. m. 80

„své“ Olšany na úvod. V prvním momentě jsem si to vysvětlil tak, že 
to paní starostka odvozuje od svého věku. Vzápětí mě ale přesvědči-
la, že má na toto tvrzení „papír“. Z osmdesáti obyvatel Olšan je totiž 
23 dětí! Že se v současné době jedná o zcela mimořádný demogra-
fi cký údaj, svědčí to, že Olšany patří mezi 5 obcí Kraje Vysočina, 
které mají nárok na dotaci z programu na podporu obcí, kde je mezi 
obyvateli více jak čtvrtina dětí do 15 let. Má to logické vysvětlení. 
V poslední době zde přibyly čtyři rodinné domy mladých rodin. Dal-
ší parcely má obec připraveny především pro domácí zájemce, aby 
z obce neodcházeli, vysvětluje záměr zastupitelstva paní starostka.

Zastupitelstvo obce: Zdeňka Musilová, Miloš Kremláček, Josef 
Musil, Karel Novotný, Josef Pospíchal, Jaroslav Tomek, Milan Vítů

Když vzápětí vypočítá akce, které zde pro děti od Mikuláše až 
po letní karneval pořádají, je zřejmé, že v Olšanech úbytek obyvatel 
není na pořadu dne. „Na dětských akcích míváme najednou i 50 dě-
tí,“ říká Z. Musilová. Zjevný rozpor mezi ofi ciálním počtem olšan-
ské omladiny a zmíněným údajem vysvětluje: „Se svými ratolestmi 
sem na ně pravidelně jezdí i ti, kteří založili rodiny někde jinde.“ 
Největší akcí současného vedení obce je oprava a zateplení stropů 
budovy obecního úřadu. Obec jej, stejně jako kulturní dům, opravu-

je postupně, především díky dotacím z Progra-
mu obnovy venkova. Letos v Olšanech plánu-
jí také provést úpravu veřejného prostranství, 
v rámci kterého vznikne tolik potřebný dětský 
koutek. Nakonec se dostáváme i k „nej“ Ol-
šan, které jsem zmínil v úvodu. S blížícím se 
jarem je Zdeňka Musilová připravena na kaž-
doroční telefonáty v tomto období: Již kvetou 
bledule? „Je běžné, že jich mám i desítku den-

ně. Prakticky z celé republiky volají lidé, zda je již rozkvetlé bledu-
liště v lesu Jechovci. Na všechny trpělivě odpovídám. Některé jsou 
i dojemné, jako když mi vloni volala paní a prozradila, že k nám 
chtějí dovézt přes celou republiku 80letého nemocného tchána, je-
hož přáním je vidět les rozkvetlý bledulemi.“ Přírodní rezervace 
Jechovec na téměř 4 hektarech je unikátní lokalita, ve které se ta-
to chráněná rostlina v takovém množství u nás vyskytuje. Proto je 
již více než 30 roků prohlášena za chráněnou rezervaci. Bledule 
a rozsáhlé bleduliště ale nepřináší Olšanům jen věhlas, který sem 
na jaře přivádí stovky milovníků přírody. „I dnes se ještě mezi ni-
mi objeví tací, kteří zde chtějí trhat květy bledulí ve velkém,“ po-

Tam, kde jaro přináší bledule
stěžuje si oprávněně paní starostka. Zvýšený dozor ochránců pří-
rody, ale také kritický přístup skutečných obdivovatelů bílé krásy 
v posledních letech tento nešvar omezuje. Kdy začnou letos bledu-

le kvést, byla jediná otáz-
ka, na kterou v našem 
rozhovoru starostka Mu-
silová neznala odpověď.
Zajímavé téma z pohledu 
mikroregionu je pak v Ol-
šanech pomník osvobození 
na návsi, který připomíná 
konec II. světové války. Ta-
kovou památkou se může 
pochlubit málokterá obec 
mikroregionu. Pomník byl 
postaven v roce 1946 díky 
iniciativě tehdejšího sta-

rosty Jana Tománka a je na něm busta prezidenta Edvarda Beneše. 
V podmínkách Česka by se dal pomník také označit jako barometr 
svobody. Po roce 1948 z něj busta prezidenta na dvacet roků musela 
zmizet a nahradila ji plechová pěticípá hvězda. Krátce se zde objevi-
la v roce 1968, ale vzápětí naději na návrat svobody připomínal dal-
ších dvacet let jen šroub na její upevnění, trčící z pomníku. Ten se 
dočkal uplatnění hned na jaře v roce 1990, kdy zde byla busta opět 
slavnostně instalována. Obdivuhodné je, že se v obci našel vždy 
někdo odvážný, v padesátých letech to byla odvaha mimořádná, 
kdo bustu E. Beneše uschoval pro lepší časy. Olšany patří do vel-
ké skupiny obcí mikroregionu, které mají štěstí, že současní staros-
tové kladně hovoří o svých předchůdcích. Ať již Zdeňka Musilová 
hovořila o obecním vodovodu, opravené kapli na návsi či dalších 

aktivitách, tak vždy zmínila svého předchůdce Josefa Kučeru, kte-
rý stál v čele Olšan před ní. S trochou nadsázky rozhovor zakonči-
la: „Když jsem se v roce 2002 poprvé objevila v zastupitelstvu, tak 
jsem byla jeho zástupkyní a pan Kučera si mě tak trochu na funk-
ci starosty sám vybral. Stále s ním obecní věci konzultuji.“ /z/       

Dnes představujeme: Olšany

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 3/2013           List MAS Telčsko
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S ochrannou známkou VYSOČINA - regio-
nální produkt jsme zatím zvyklí se setkávat 
především u potravin a rukodělných výrob-
ků. Od loňského listopadu má její certifi kát 
také mačkaný oves z farmy Jaroslava Cecha 
ve Slaviboři. V této kategorii je tak na Vyso-
čině první, kdo takovým oceněním disponu-
je. „Oves patří mezi nejvhodnější obilniny 
k pěstování v našich klimatických podmín-
kách. Proti ostatním nepotřebuje příliš mno-
ho živin dodávaných umělými hnojivy. Jeho 
zpracování mačkáním není sice zcela nové, 
ale spíš málo rozšířené. Přitom při mačkání 
nedochází u obilniny k žádným ztrátám vi-
tamínů a změnám nutričních hodnot. Mač-
kaná hmota je díky své struktuře vhodná 
zejména pro skot, koně a drobné zvířectvo, 
jako jsou králíci nebo i morčata. Šrotované 

Mačkaný oves ze Slaviboře 
má certifi kát Vysočiny

Představujeme projekty MAS Mikroregionu Telčsko

obiloviny jsou pro přežvýkavce těžko stra-
vitelné, proto jsme se zaměřili na výrobu 
mačkaných obilovin,“ uvedla pro TL Jana 
Cechová. Rodinná farma Cechových zpra-
covává touto technologií také pšenici a ječ-
men. Mačkaný oves vyrábí na speciálním 
mačkači. Zajímavostí je, že na požádání ho 
balí některým odběratelům do 15 kg papíro-
vých pytlů. To usnadňuje práci při krmení 
chovatelům koní, především mladým dív-
kám a ženám, kterých s touto zálibou stále 
přibývá. Cechovy mačkané obiloviny se za-
tím prodávají na území Mikroregionu Telč-
sko způsobem „ze dvora“. Projekt podpo-
řila MAS Telčsko částkou 275 tis. Kč.    /z/

Více informací: Farma Jaroslav Cech
Slaviboř 6, p. Telč, tlf. 720 255 028

Zde se vyrábí mačkaný oves. Cechův statek ve Slaviboři.                                 Foto: Archiv MT

Loňský boom, kdy k zápisu do prvních tříd 
ve školách ve správním obvodu Telče při-
šlo rekordních 167 dětí, se letos neopakoval. 
18. a 19. ledna jich rodiče dovedli do 7 škol 
jen 125. „Navíc téměř jedna pětina z nich, 
21, uvažuje o podání žádosti o odklad ná-
stupu školní docházky,“ uvedla pro TL Eva 
Cupáková z útvaru školství městského úřa-
du. Nejvíce budoucích školáků (46) přišlo 

Kolik máme prvňáků
na ZŠ v Masarykově ulici. Na ZŠ v Hradec-
ké ulici pak přišlo 38 prvňáků, v Nové Říši 
18, v Mrákotíně a v Krahulčí po 7, v Urba-
nově 5 a ve Staré Říši 4. Kolik dětí ale nako-
nec 1. září usedne do lavic, není podle Evy 
Cupákové v tomto okamžiku jisté. Záleží to 
jak na vyřízení zmíněných žádostí o odklad 
školní docházky, tak také na případném od-
stěhování či přistěhování rodin.

Mikroregionální střípky

Dyjice
9. 3. Dyjické pastičky
Koncerty v tomto roce zahájí skvělá sesta-
va Vlasta Redl a přátelé, Arnošt Frauen-
berg a Monty. Začátek ve 20:00 hod.

Hodice
3. 3. 14 hod. Kulturní dům
Dětský karneval s BOBOdivadlem. Tra-
diční karneval pro všechny děti. Zábavné 
odpoledne plné soutěží a her. Pořádá MŠ 
Hodice.
9. 3. Rockový ples
3. ročník tradičního plesu s bohatou mo-
toristickou tombolou a půlnočním pře-
kvapením. Na plese zahraje kapela Premi-
ér, půlnoční překvapení a bohatá tombola. 
Hlavní cena Jawa 21.
15. 3. Vynášení Morany
Vynášení Morany pořádá OS HRAD.

Řásná
Velikonoční tvoření
sobota 16. března od 13 hodin v Penzionu 
U Kolářů. Malování kraslic tradiční i ne-
tradiční technikou, pletení pomlázek, veli-
konoční ozdoby.
www.u-kolaru.cz

Kraj Vysočina od roku 2003 pravidelně 
podporuje obce, u nichž je podíl počtu 
dětí do patnácti let na celkovém počtu 
obyvatel větší nebo roven 25%. V roce 
2012 na tuto mimořádnou dotaci dosáhlo 
jen 5 ze 704 obcí kraje. Mikroregion Tel-
čsko měl mezi nimi hned dva zástupce, 
Panenskou Rozsíčku a Olšany. Dalšími 
„mladými obcemi“ Vysočiny byly vloni 
ještě Lovčovice na Jemnicku, Hrozna-
tín na Třebíčsku a Slavníč u Havlíčko-
va Brodu. Každá z nich dostala od Kraje 
příspěvek tisíc Kč na jedno dítě.

Kraj má pět 
mladých obcí

Ve čtvrtek 7. března v 19 hodin vystou-
pí telčský pěvecký sbor Santini v aule Ka-
tolického gymnázia v Třebíči. Koncert se 
uskuteční v rámci Třebíčského nokturna 
a pořadatelé pro něj zvolili zajímavý ná-
zev: Soused v akci. Na programu koncer-
tu jsou tentokrát převážně světské skladby.

Santini v Třebíči
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výro-
ba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - 
pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 229 292

• Hotel Šiškův mlýn u Telče hledá od jara nový team složený z kuchařů, servírek, recepčních, číšníků a pokojských. Více na: 731 882 111 
nebo siskuv.mlyn@seznam.cz

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec, učebna na Myslibořské ulici v Telči. Výcvik s automobily Citroën a na motocyklech Suzuki. Info 
na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517, email: autoskolaekol.telc@seznam.cz

• Pronajmu byt 2+1, 74 m2, Telč, Masarykova 63. Nájemné 4000 Kč/měs., bez energií. Tel. 731 440 944.

Malý oznamovatel
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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. 4 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2

Nájemné celkem: 1 139 Kč
Termín pro přijetí žádostí:

do 15. března 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.

1. a 2. března v 19:30 
4. března v 17:00
Babovřesky
ČR●Přístupný od 12 let

Filmy nominované na Českého lva
3. března v 19:30 
Odpad město smrt 
ČR●Přístupný od 15 let
4. března v 19:30 
Ve stínu (ČR) 
5. března v 19:30 
Konfi dent 
ČR●Přístupný od 12 let
6. března v 19:30 
Čtyři slunce 
ČR●Přístupný od 12 let
7. března v 19:30
Okresní přebor
ČR●Přístupný od 12 let

Kino Máj Třešť v březnu
10. března v 10:00
Čtyřlístek ve službách krále (ČR)

18. března v 19:30 
Paralelní světy 3D 
Kanada/Francie

20. března v 19:30 
Nádherné bytosti 
USA●Přístupný od 12 let

22. března v 19:30
Jeníček a Mařenka: 
Lovci čarodějnic 3D 
USA●Přístupný od 12 let

24. března v 10:00
Hledá se Nemo 3D (USA)

25. března v 19:30
Smrtonosná past: Opět v akci 
USA●Přístupný od 12 let

27. března v 19:00 
Mocný vládce OZ 3D (USA)

Pokud není uvedeno jinak, je fi lm přístupný bez 
omezení. Více: http//www.trest.cz/kino-maj/

Jarní bazárek
dětského ošacení, hraček a dalších po-

třeb pro malé i větší děti
16. března od 9:00 do 12:30

v  konferenčním sále hotelu Antoň (vstup 
hlavním vchodem od centrálního parkoviš-
tě). Maminky, které máte zájem o prodej, re-
zervujte si místo na: r.simankova@gmail.com

Jako nikdy
Celý březen je v Galerii Prácheňského muzea 
v Písku výstava obrazů Davida Bartoně. Pře-
vážná část vystavených děl si „zahrála“ ve stej-
nojmenném fi lmu Zdeňka Tyce, který bude 
mít premiéru 24. dubna. Více TL12/2012 
na str. 15.
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Osudové setkání. František Ferdinand 
d´Este, Konopiště, František Harrach, Velké 
Meziříčí, Leopold Lojka, Telč. V neděli 28. 
června 1914 se setkávají v bosenském Sa-
rajevu. Co následuje, všichni víme. Přichá-
zí válka. Dnes jí říkáme I. světová. Přinesla 
utrpení miliónům lidí a změnila svět. Který 
ze tří zmíněných mužů byl v historickém oka-
mžiku sarajevského atentátu ten hlavní? Řa-
da badatelů tvrdí, že Leopold Lojka. Muž, 
který špatně odbočil. Jak to vlastně bylo?

Telč 1886
V 18. největším městě na Moravě žije 5200 
obyvatel. Příznivci historie zakládají muzej-
ní spolek, na reálce se na maturitu připravu-
je Václav Jebavý, pozdější Otokar Březina. 
Na Podolí se Vystrčilova strojírna rozšiřu-
je o další objekt. Naopak již dvě desetiletí 
chátrá továrna na jemná sukna Jakuba Lan-
ga na břehu Ulického rybníka. Ulici, která 
k ní vede, se ale stále říká Fabrická (Hra-
decká). 17. září se v ní v přízemním dom-
ku čp. 129 narodil Leopold Lojka, syn ko-
čího Václava Lojky a Marie, rozené Jašové. 
Od roku 1892 chodí do obecné školy. Nemá 
to daleko. Školu má na náměstí v bývalém 
jezuitském gymnáziu. V zimě přes led to 
má prakticky naproti. Koho potkává? Přís-
ného učitele Eduarda Křivánka, který přes 
své krásné české příjmení velí německým 
hasičům, vlídného děkana Aloise Hrudičku. 
Po páté třídě jde, jako většina kluků, do uče-
ní. Bude z něj řezník. V 16 je tovaryšem. Za-
tím nevíme u kterého mistra. Určitě má sílu 
a odvahu. Ty se mu za pár roků mimořádně 
hodí a ovlivní jeho další život. V říjnu 1907 
jej čeká uniforma. U 6. dragounského regi-
mentu. Vojna? Pro řezníka Lojku žádný pro-
blém. Za rok je již cuksfírou (četařem).

Ferdinand d´Este, František Harrach, 
Leopold Lojka. A pak přišla válka...

Velké Meziříčí 1909
V září 1909 se zde konají velké manévry. 
Zúčastní se jich rakouský císař František Jo-
sef I., německý Vilém II. a také četař Lojka. 
V noci z 10. na 11. září způsobí světlo dál-
kového refl ektoru splašení desítek koní dra-
gounského pluku. Leopold Lojka s nasaze-
ním vlastního zdraví i života splašené koně 
zastaví a uklidní. Má štěstí. Vidí to majitel 
velkomeziříčského panství hrabě Franti-
šek Harrach. Ten se stará o zdárné vyléčení 
Lojky a dalších zraněných vojáků. Odváž-
ný řezník z Telče získává jeho sympatie tak, 
že ho po uzdravení a přeložení do zálohy 
zaměstná. Ne jako dragouna, ani jako řez-
níka, ale jako řidiče. Lojka absolvuje řidič-
ský kurz ve Vídni a sedá za volant vozu Gräf 
und Stift Double Phaeton registrační znač-
ky A-III-118, který hrabě nedávno koupil. 
I tento vůz vstoupí do historie.

Sarajevo 1914
Opět manévry. Na prahu léta obdrží Fran-
tišek Harrach rozkaz účastnit se manévrů 
v bosenském Sarajevu. Má být se svým au-
tomobilem a řidičem k dispozici generální-
mu inspektorovi branných sil monarchie, 
následníkovi trůnu, arcivévodovi Fran-
tišku Ferdinandovi d´Este. Dobrodružný 
hrabě, průkopník motorismu, se do Bos-
ny vydá na konci května s řidičem Lojkou 
„po ose“. To v té době vůbec není běžné. 
Za 14 dní jsou v cíli! Právě včas, manévry 
začínají. Po předchozích dobrých zkuše-
nostech si Ferdinand d´Este volí na jejich 
slavnostní závěr průjezd městem, v nedě-
li 28. června vůz svého pobočníka i s řidi-

čem. Leopold Lojka se tak ocitá v blízkos-
ti kormidla dějin. Přibližně v 10.30 uslyší 
bezprostředně za svými zády historické 
věty: „Stop! Jedeme špatně! Otočte!“ 
Poté dva vystřely a slova umírající vévod-
kyně Žofi e: „Franzi, pečuj o naše děti“. 
Sarajevský atentát je skutečností!
Celou válku, která vzápětí vypukne, proži-
je Leopold Lojka za volantem v císařských 
službách. Je povýšen na feldvébla a vyzna-
menán Záslužným křížem. Často se pohy-
buje v blízkosti svého zaměstnavatele hra-
běte Harracha. Ten je ve válce důstojníkem 
Automobilového sboru rakousko - uherské 
armády. Služeb fedvébla Lojky pravidelně 
využívá. V polovině války, v roce 1916, se 
Lojka dokonce žení.
Znojmo, Brno 1920
Válka skončila a voják Lojka po dlouhých 
12 letech obléká civil. V červenci 1920 ob-

drží ve Znojmě koncesi k provozování hos-
tinské činnosti. Zdá se, že v této době ho je-
ho životní štěstí opouští. V roce 1923 se mu 
rozpadá manželství. O rok později přenáší 
své podnikatelské aktivity do Brna. Otevírá 
restauraci na Vranovské ulici 19. Ani zde se 
mu příliš nedaří a 18. července 1926, v ne-
dožitých 40 letech, zde umírá. O deset dní 
později vylíčí smrt opuštěného a zapomenu-
tého muže, který občas ukazoval svým hos-
tům šle, údajně potřísněné krví arcivévody 
Ferdinanda, v Lidových novinách brněnský 
novinář Rudolf Těsnohlídek. Pravidelný ná-
vštěvník jeho restaurace a pozorný poslu-
chač vyprávění neobyčejného hostinského...

Pokračování na následující straně

Radnice v Sarajevu 28. června 1914 krátce před atentátem. V automobilu na zadních sedadlech 
sedí arcivévoda Ferdinand d‘Este s chotí Žofi í, hrabě Harrach stojí na stupátku. Leopold Lojka 
za volantem vozu Gräf und Stift není bohužel dobře vidět.                 Foto: Archiv Jiřího Skoupého

Leopold Lojka v září 1914. 
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O víkendu 25. - 27. ledna se podruhé usku-
tečnilo poznávací setkání mladých varha-
níků z Telče a okolí v Praze. Stejně jako 
v loňském roce měli žáci ze třídy Pav-
la Saláka možnost poznat zajímavé ná-
stroje, na tyto nástroje si zahrát a také si 
o nich něco zajímavého poslechnout z úst 
profesionálních kolegů. V loňském ro-
ce poznávali varhany v Týnském chrámu 
a v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejn-
ském paláci, letos se seznámili s varhana-
mi v bazilice sv. Markéty v Břevnově. Tyto 
nové barokní varhany jim představil místní 
varhaník a jejich spolutvůrce Marek Čihař. 
Varhany v kostele Narození Páně v praž-

Varhaníci ZUŠ v Praze
ské Loretě a v kapucínském klášterním 
kostele představil varhaník a dirigent Ma-
rek Valášek. Poslední varhanní setkání se 
uskutečnilo v katedrále sv. Víta na Praž-
ském hradě, kde byli žáci ZUŠ přítom-
ni nedělní mši sv. přímo na katedrálním 
kůru a mohli tak zblízka sledovat umění 
zdejšího regenschoriho Josefa Kšici, kte-
rý po skončení mše „svůj“ nástroj ochotně 
představil a pověděl o něm mnoho zajíma-
vého. Varhaníci si z Prahy odvezli mnoho 
zajímavých inspirací a zážitků z mimořád-
ných míst. Jediným nepříliš potěšujícím 
zjištěním bylo, že zima je na všech kostel-
ních kůrech stejná.                                  ps

Matěj Boček si pod dohledem Pavla Saláka zkouší moderní varhany v bazilice sv. Markéty 
v Břevnovském klášteře.                                                                                     Foto: Jiří Janek

Do schránek dostáváme mnoho tiskovin. 
Katalogy, noviny, reklamy, časopisy, dopi-
sy. Nedávno mne napadlo podívat se na ty, 
které jsou nadepsané adresou. Jméno, pří-
jmení, adresa, to mají všechny společné, ale 
co oslovení? Paní, pan, slečna….to se nějak 
pomalu vytrácí. Skoro stejně rychle jako- 
dobrý den, děkuji, prosím. Posílám hodně 
balíčků a e-shop vygeneroval adresy naku-
pujících. Upozornila jsem, že bez oslovení 
mi ta adresa připadá taková holá. Prý oslo-
vení je již staromódní, zastaralé, ne moc 
moderní. Tak mi to přišlo líto, bojím se to-
tiž, aby se za chvíli nestalo nemoderní i to 
„děkuji, prosím, dobrý den“. Měla jsem ob-
rovskou radost, když druhý den naskočil 
v nabídce odstavec – Oslovení. Poděkova-
la jsem správci internetových stránek a při-

Vážená paní/pane
šlo mi „NZ“. Naštěstí mám děti a vím, že 
to znamená - není zač. Je rychlá doba a ta-
ké zkratky jsou zřejmě nezbytné, ale něk-
do může být zaskočený a může mu připa-
dat, že nějaký rok ve škole chyběl. Ale není 
tomu tak, jsou to jen nové, moderní, výra-
zové prostředky. Takže „OMG OK MUM 
MMT“ neznamená, že se zbláznila kláves-
nice, ale jen prosté sdělení, že je vše v po-
řádku a že mám chvilku počkat. Jak jsem 
šťastná, že rozumím, jinak bych přišla o tak 
důležitou zprávu. Takže, vážení a milí čtená-
ři, čtenářky, i když vám někdy přijde dopis 
bez oslovení, nezoufejte, není to známka ne-
slušnosti, pouze to počítač nevygeneroval. 
Ne vy, ale on asi nějaký rok ve škole chy-
běl. A když budete mít v dopise MTR, je vše 
v cajku (v pořádku), má vás totiž někdo rád.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Epilog I.
Objevili jsme zapomenutého telčského 
rodáka, který vstoupil do historie. Nabí-
zí se otázka: Pokračuje jeho rod v Telči? 
Učitel Miroslav Lojka, který zde, na roz-
díl od svého jmenovce prožil celý život, 
říká: „Příběh Leopolda Lojky jsem jako 
dítě neslyšel. Protože jeho blízcí jsou za-
psáni v evangelických matrikách ve Vel-
ké Lhotě a můj otec přišel do Telče z Heř-
manče, tak pravděpodobně vzdálení 
příbuzní budeme. I proto, že Lojků žije 
v republice jen 160 a z toho téměř polovi-
na na Dačicku a Telčsku.“
Epilog II.
Na ústředním hřbitově v Brně ve Vídeň-
ské ulici je opuštěný hrob č. 723 (skupina 
59). Odpočívá zde Leopold Lojka z Tel-
če. Muž, který špatně odbočil. Letos by 
se měl hrob dočkat, díky iniciativě Jiří-
ho Skoupého, obnovy.                          /z/

Ferdinand d´Este...
Dokončení z předchozí strany

Text vznikl díky vstřícnosti brněnského 
historika Jiřího Skoupého, který redak-
ci TL poskytl svou dosud nevydanou 
práci František hrabě Harrach a Leo-
pold Lojka - šlechtic a jeho řidič.

Více o obou
v Encyklopedii dějin města Brna 

na (www.encyklopedie.brna.cz)

100 roků
29. 3. 1913 se v Českém Těšíně narodil Voj-
těch Cvek (+20. 1. 1979 Brno). Původně 
učitel, později archivář působil v 50. letech 
minulého století v Krajském archivu v Tel-
či. Celý život se věnoval regionální histo-
rii. Byl také velmi uznávaným varhaníkem 
a organizátorem koncertů vážné hudby. Na-
psal řadu novinových příspěvků o Telči.

70 roků
26. 3. 1943 byl v Breslau (Vratislav, Pol-
sko) popraven plk. Antonín Strnad (31. 5.
1891 Mrákotín). Prakticky od narození žil 
v početné rodině v Telči, kde v roce 1909 
maturoval na reálce. Po zajetí v I. světové 
válce v roce 1915 vstoupil do Srbské dob-
rovolnické divize, později se stal význam-
ným příslušníkem čsl. legií v Rusku. Jako 
plukovník pěchoty velel několika  hrani-
čářským útvarům, které byly elitními jed-
notkami čsl. armády. V roce 1939 byl pro 
činnost v odbojové organizaci Obrana ná-
roda zatčen gestapem a později v Breslau 
popraven.

Připomínáme si
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hradbách ve dvoře židovského obecního domu čp. 41 synagogu. 
V roce 1910 měla židovská obec 120 členů. Tvořili ji starousedlí-
ci, jejichž příjmení známe ze starého hřbitova a znovu je nachází-
me na hřbitově novém. Řada rodin se do Telče nově přistěhovala 
a na hřbitově se pohřbívalo také ze širokého okolí.
Pouze několik náhrobků na novém hřbitově v Telči je opatřeno 
hebrejskými nápisy. Kromě Josefa Weisela jsou to náhrobky ha-
ličských uprchlíků, které si udržely tradiční podobu náhrobních 
textů. Většinou se na náhrobcích kombinovala hebrejština a něm-
čina a od roku 1894 se začíná prosazovovat i čeština. Text ná-
hrobku Mindl Vilémíny Frischer je vytesán ve třech jazycích, 
v hebrejštině, češtině a němčině (1910). Na náhrobcích rodin 
Löwy, Böhm, Schrecker a Herrmann vyznačuje znamení  levitské 
konvice levitský původ jejich 
držitelů.
Nápisy in memoriam na ná-
hrobních kamenech zmiňují 
i další příslušníky rodin, kte-
ří zemřeli v koncentračních 
táborech za druhé světové 
války (rodina Stein, Schulz, 
Perner, Klein, Spitzer, Böhm 
a Fürcht). 
V dvou případech byl na hřbi-
tově vztyčen kámen na památ-
ku člověka, který se v Telči 
nenarodil ani nezemřel. Pa-
mětní kámen Henryho Hah-
na je umístěn před náhrobkem 
jeho předků, kteří v Telči ži-
li v 19. a 20. století. Samot-
ný Henry, původně Heinz či Hanuš, se narodil v Brně roku 1928, 
v Telči prožil dětství až do roku 1940, kdy rodina jeho otce slo-
žitým způsobem emigrovala do USA. Prosadil se svými znalost-
mi v oblasti metalurgie jako specialista, spolupracující s NASA, 
a stal se i prestižním fi latelistou světového formátu. Byl velkým 
příznivcem Telče. Zasloužil se mj. o opravu věže sv. Ducha na po-
čátku 90.let minulého století. Podporoval vydávání Telčských lis-
tů. Je autorem publikace Historie poštovnictví v Telči a okolí. Ze-
mřel v USA v roce 2007.
Z 90. let 20. století zaujme jednoduchý pamětní kámen Rity Klí-
mové s nápisem uvádějícím jen její jméno, příjmení a roky 1931 
– 1995. Rita Klímová, disidentka, manželka Zdeňka Mlynáře, se 
stala po roce 1989 velvyslankyní v USA. Na hřbitově však nena-
jdeme zmínky o mnoha židovských obyvatelích z Telče a okolí, 
kteří by zde byli za normálních okolností pohřbeni. Jedním z nich 
je malíř František Mořic Nagl (1889 – 1944), příslušník rozvětve-
né rodiny z Kostelní Myslové. Ve svých obrazech zachytil krajinu 
v okolí Telče a později i prostředí terezínského ghetta. Do Tere-
zína byl s manželkou a dvěma dětmi transportován z Třebíče 22. 
května 1942 a v říjnu roku 1944 byli všichni zavražděni v Osvě-
timi. Podobný osud mělo 67 Židů z Telče, kteří byli transporto-
váni do Terezína. Jejich památku připomínají keramické nápiso-
vé desky v ambitu kostela sv. Jakuba, instalované v roce 1994. 
F.M. Nagla navíc připomíná pamětní deska na náměstí Zachariá-
še z Hradce umístěná v blízkosti horní kašny. Historické centrum 
města Telče, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO, může být obohaceno o další rozměr, o několikasetleté 
doklady života zdejší židovské komunity, které se nacházejí v ne-
dalekém okolí. Náhrobky nalezené na starém hřbitově obohacují 
obraz o židovské komunitě v Telči a přispívají zejména k novému 
poznání jejích počátků v 17. století.

Telčské 
židovské hřbitovy

Pro Telčské listy napsala Iva Steinová

II.
Nový židovský hřbitov na Oslednicích

Nový židovský hřbitov byl založen roku 1879, v současnosti je 
v majetku Federace židovských obcí v ČR. Hřbitov byl obehnán 
ohradní zdí a při vstupu byl opatřen obřadní hřbitovní budovou. 
Celkový počet náhrobních a pamětních kamenů na hřbitově je 
154. Jsou umístěny v pěti řadách vedoucích od západu k výcho-
du. Náhrobky pokryly jen necelou polovinu hřbitova, většina jeho 
plochy je prázdná.  
Samostatná řada náhrobků, která vede podél západní zdi od jihu 
k severu, tvoří dětské oddělení. Nejstarší dětské náhrobky pochá-
zejí z 80. let 19. století a jsou výtvarně zdobeny, což u dětských 
náhrobků nebývá obvyklé. Vyznačují se stejnou náročností zpra-
cování jako kameny dospělých, zdobeny jsou rytými ornamen-
ty i symbolickými znameními, např. Davidovu hvězdu najdeme 
na náhrobku ročního Davida Richarda Brocha (1881). V dětském 
oddělení jsou pohřbeny i děti haličských uprchlíků z období prv-
ní světové války. Jejich náhrobky se odlišují svým zpracováním 
a specifi cká bývá i jejich výtvarná symbolika. Náhrobky dvou 
chlapců z Haliče zdobí symbol svícnu – menory, ve východní Ev-
ropě hojně užívaný zejména na náhrobcích žen. 
Některé rodiny mají na hřbi-
tově vyhrazenu samostat-
nou menší sekci, jako napří-
klad v severovýchodním rohu 
hřbitova rodina Stein, v těch-
to případech rodina pohřbíva-
la své děti v rodinné sekci. 
K nejuznávanějším osobnos-
tem, pohřbeným na židov-
ských hřbitovech, patří rabí-
ni a učenci. Také na novém 
hřbitově v Telči jsou pohřbeni 
učenci, kteří dosáhli rabínské-
ho vzdělání. Ve starším obdo-
bí jím byl znalec Tóry Aharon 
Löwy (1886). Jeho pohřeb 
probíhal „s velkou poctou“, 
jak sděluje text jeho náhrob-
ku. Roku 1903 zemřel ve vě-
ku 94 let učenec a znalec Tóry Josef Weisel původem z Třeště. Až 
na jeho jméno psané latinkou ve spodní části je celý jeho náhrobní 
nápis vytesán v hebrejštině. 
Vlastního rabína telčská obec zřejmě neměla, ačkoliv počátkem 
20. století usilovala o jeho jmenování. Požadavkem židovské obce 
bylo, aby budoucí rabín ovládal i češtinu, což žadatelé nesplnili. 
Proto bylo rozhodnuto, že v Telči bude působit ve funkci zastupu-
jící rabína jindřichohradecký rabín Michael Rachmuth. Do počát-
ku 20. století fungovala v Telči modlitebna v čp. 117. Roku 1904 
nechala židovská obec stavitelem Karlem Wagnerem postavit při 

Náhrobek Jaakova, syna Josefa 
Menczera, 1916.

Dokončení. Předchozí dva díly vyšly v TL 1 a 2 2013.

Náhrobek Josefa Böhma, 1892.
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Barevné TL

ROJENÍ SÁŇKAŘŮ. V neděli 27. ledna po něm následovalo farní sáňkování v zámec-
kém parku.

Foto na této straně: Jiří Jeniš, Josef Drmota, Eva Skálová, Roman Pokorný a archiv TL.

OLDŘICH KULHÁNEK. 28. ledna ze-
mřel významný český malíř a grafi k, autor 
současných českých bankovek. Grafi ka, kte-
rou věnoval v 90. letech Telči, patří k těm 
nejlepším, jaké se kdy městu dostaly.

VZPOMÍNAT, ČI NEVZPOMÍNAT?
Někdy to vypadá, že na dobu padesátých 
let minulého století nechceme vzpomínat, 
natož si ji připomínat. V březnu 1953 se 
na náměstí objevily tyto monstrózní tri-
buny. Ta první je za J. V. Stalina, druhá 
za Klementa Gottwalda. Kola dějin se teh-
dy začala velmi pomalu otáčet jinak, než si 
přáli oba nebožtíci. 

VYJDE TO? Brankářka Veronika Tomková z GOB Telč na turnaji středoškolských tý-
mů ve futsalu 24. ledna.

JSOU Z JECHOVCE? O unikátní lokalitě bledulí čtěte v představení Olšan na str. 11.
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HRADEC KRÁLOVÉ
15. - 16. 3. - Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis. Aktuální na-
bídky cestovních kanceláří, krajů, měst 
a regionů, přednášky cestovatelů a dopro-
vodný kulturní program.
CHEB
28. 2. - 12. 5. - Historie stavebnice Merkur
Chebské muzeum
Výstava ze sbírky Jiřího Mládka
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 3. od 19.00 hod. - divadelní hra Terren-
ce McNally „FRANKIE & JOHNNY“
Kulturní dům Střelnice
Divadlo v Rytířské Praha. V režii Petra Kra-
cíka hrají Tereza Kostková a Aleš Háma.
KUTNÁ HORA
20. 3. od 17.00 hod. - Rovnodennost 
v sedlecké katedrále - Sedlecký klášter
Společné pozorování ojedinělého, dvakrát 
do roka opakujícího se putování paprsku 
zapadajícího slunce hlavní lodí katedrály, 
spojené tentokrát se staroslovanskými a by-
zantskými zpěvy souboru Byzantion.
LITOMYŠL
31. 3. - 1. 4., 10.00 – 16.00 hod.
Velikonoce v Zámeckém sklepení
Živá zvířátka, tradiční velikonoční pečivo, 
výstava skleněných kraslic, pletení pomlá-
zek s Lubošem Baarem.
POLIČKA
23. 2. – 7. 4. – Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný
Centrum Bohuslava Martinů
Výstava s jarní tematikou zaměřená na li-
dovou stravu našich předků v období 
od masopustu do Velikonoc.
TELČ
23. 3. od 14.00 hod. Vítání svátků jara
Náměstí Zachariáše z Hradce
Vystoupení horáckých folklorních soubo-
rů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan. Před-
vádění tradičních řemesel, pletení pomláz-
ky, velikonoční dílny Domu dětí a mládeže.
TŘEBOŇ
9. 3. od 10.00 hod. - Třeboň poetická
přehlídka divadel a poezie - Divadlo J. K. 
Tyla. Jihočeská postupová přehlídka di-
vadla a uměleckého přednesu s postupem 
na Wolkerův Prostějov.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Končící zimu připomínáme starým snímkem neznámého autora z Horních Oslednic, kte-
rý má řadu nej. Vidíme na něm původní hrázděnou výtopnu nádraží, vysokou vodárnu pro 
zásobování parních lokomotiv a hlavně část Podolí, jak ho neznáme. Slavíčkova a Tyr-
šova ulice jsou rozestavěné a zcela chybí náměstí Hrdinů. O Zahradní ulici ani nemluvě.

Vzpomínáme na 20. století

Do 10. března je ještě možné zhlédnout vý-
stavu mapující historii Rožmberků nejen 
v jižních Čechách, ale i v sousedním Ra-
kousku. Putovní výstavu pojali pořadatelé 
jako předpremiéru společné Zemské výsta-
vy Jižní Čechy - Horní Rakousko, která 
se uskuteční od dubna do počátku listopa-
du v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad 
Leonfeldenu a ve Freistadtu. Jak Jihočeský 
kraj, tak spolková země Horní Rakousko 

Rožmberkové a naše společná historie
označují svůj letošní výstavní projekt za nej-
větší společnou akcí od roku 1990. Netají 
se tím, že inspirací pro jeho uspořádání by-
la úspěšná Dolnorakouská zemská výsta-
va 2009. Ta se poprvé v dějinách celého 
Rakouska částečně konala mimo jeho úze-
mí výstavními expozicemi v Telči. Dačické 
muzeum je v březnu otevřeno v úterý až pá-
tek od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. V ne-
děli pak jen odpoledne od 13 do 16 hod.    /z/

V dačickém muzeu:

V rámci přednáškového cyklu Památkového 
ústavu je na březen ohlášena vaše přednáš-
ka Svět dětí. Prozradíte čtenářům, jaké téma 
v ní bude dominovat?
Ráda bych poodkryla dětský svět a jak se 
postavení dítěte odvíjelo v dějinách. Je to 
velké a velmi zajímavé téma, proto jsem jej 
rozdělila na dvě přednášky, abychom měli 
více prostoru jít do hloubky tématu. V první 
části se podíváme na věci spojené s přícho-
dem dítěte na svět, na otázku vysoké dětské 
úmrtnosti, na výchovu nejenom v panských 
a šlechtických rodinách, ale i v podhradí 
či podzámčí. Porovnáme si svět děvčátek 
a chlapců, zastavíme se u role prvorozeného 
syna a otázky dědičnosti obecně a nakonec 
si ukážeme něco málo z dětské módy všech 
společenských vrstev. Naštěstí se nám do-
chovalo velké množství dětských portrétů, 

Svět dětí
tak se bude i na co dívat. Zmínila jste dru-
hý díl přednášky, který plánujete na květen. 
Na co se v něm se zaměříte?
Na systém vzdělávání, zavedení povinné 
školní docházky, podíváme se na záliby dětí 
a jak asi mohly trávit volný čas v tom kterém 
časovém období. Zastavíme se i u role vy-
chovatelů dětí. Opět bude spousta dětských 
portrétů, u kterých si povyprávíme zajíma-
vé dětské osudy.                                          /z/

Zeptali jsme se Martiny Veselé

Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Svět dětí I.
Přednáší PhDr. Martina Veselá
13. března v 18 hodin

Univerzitní centrum Telč 
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Hokej
Tabulka krajské soutěže mužů k 17. únoru
1. Žirovnice 16 73:48 33
2. V. Meziříčí B 16 76:56 32
3. Telč 17 82:79 28
4. Pelhřimov B 15 68:62 27
5. Ledeč n. S. č 15 62:84 14
6. Telč jun. 17 59:91 10

Stolní tenis 
Divize Vysočiny 17. února
1. Pelhřimov 16 159:41 47
2. Žďár n. S. 16 154:64 44
3. H. Brod 16 136:97 38
4. Světlá n. S. 16 131:119 37
5 TJ Žďár n. S. 16 122:108 36
6 Chotěboř 16 110:126 30
7. Rovečné 16 116:137 30
8. Telč 16 118:127 30
9. Polná 16 120:130 28
10. Třešť 16 106:141 28
11. Třebíč 16 76:149 17
12. Žďár B. 16 50:159 17

Basketbal
Waldviertler Sparkasse Cup, regionální 
přeshraniční soutěž
1. J. Hradec 8 + 76 15
2. N. Bystřice 8 + 133 14
3. Gműnd 8 + 83 14
4. Telč 8 - 22 12
5. Třešť 8 - 78 10
6. Slavonice 7 - 77 9
7 Waidhofen 7 - 117 7

Fotbal
Tabulka krajské I.B třídy před jarní částí 
soutěže. Telčští fotbalisté ji zahájí v neděli 
24. března v Křižanově. Na domácím hřiš-
ti se poprvé představí o týden později, 31. 
března v 15 hodin. Uvítají souseda v tabul-
ce, tým Polné B. 
1. Hrotovice 13 45:12 34
2. V. Bíteš B 13 30:26 26
3. Polná B 13 36:23 24
4. Telč 13 32:20 23
5. Bystřice n.P. B 13 35:22 22
6. Křižanov 13 22:19 20
7. Rokytnice n.R. 13 16:28 18
8. Stařeč 13 19:26 17
9. Měřín 13 24:32 15
10. Jakubov 13 20:29 15
11. Studenec 13 20:25 14
12. Přibyslavice 13 22:25 13
13. Bohdalov 13 12:30 10
14. Šebkovice 13 13:29 9

Sport

Fotbal má nové vedení
Po výroční schůzi oddílu kopané SK 25. 
ledna mají telčští fotbalisté nové vede-
ní. Povede je trojice bývalých úspěš-
ných hráčů, Mgr. Jiří Hadraba jako před-
seda, Ing. Milan Kudláček je sekretářem 
a funkci manažera oddílu bude vykoná-
vat Ing. Ladislav Dolejský. Cílem pro jar-
ní část fotbalové sezóny je podle nového 
předsedy navázat na dobré výsledky, které 
dosáhla telčská mužstva v podzimní části. 
J. Hadraba také chce, aby jako dosud do-
stávali mladí hráči příležitost v A i B muž-
stvech mužů, a vyslovil poděkování Radku 
a Michalu Křížovým za práci pro telčský 
fotbal v uplynulých pěti letech.

S turisty do Želivu
Klub českých turistů Telč zve na jedno-
denní zájezd v sobotu 18. května do Želi-
vu. Odjezd autobusu v 8 hod. z parkoviš-
tě ve Svatoanenské ulici. Na programu je 
prohlídka Želivského kláštera a klášterní-
ho pivovaru s ochutnávkou piva. Vycházka 
k premonstrátským kapličkám, prohlídka 
umělého slalomového kanálu pod přehra-
dou Trnávka, návštěva zříceniny Kozího 
hrádku a Sezimova Ústí s prohlídkou Be-
nešovy vily nebo muzea. Přihlášky do 30. 
dubna na tel. 773 480 388 nebo na e-mailu 
spiklovi@seznam.cz. Vstupné si platí kaž-
dý sám.                                 Jana Špiklová

16. března v 10 hodin

VLÁDNE HOKEJ. Na zimním stadionu se v závěru roku konal i hokejový turnaj gymnázia.
Foto: Archiv GOB 

Sběrový kalendář
Kovový odpad 4. 3.
Sběr je prováděn na celém území města.

Biologický odpad
I. – II. 11. 3. IV. 13. 3.
III. 12. 3. V. 14. 3.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkov-
ská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky 
přes Svatojánský potok, III – Podolí – kři-
žovatka ulic Maškova a Slavíčkova u via-
duktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic 
Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II. 
– u garáží

Výšlap příznivců 
československého 
vlčáka na Javořici
Majitelé a příznivci plemene českoslo-
venský vlčák pořádají výstupy na vrchol-
ky českých hor. Po Sněžce, Lysé hoře a vr-
cholu Plechý přišla na řadu Javořice. Akce 
se mohou účastnit nejen majitelé tohoto 
plemene, ale kdokoli se psem nebo i bez 
něj. Start z kempu Řásná v 10 hod.
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Římskokatolické
2. 3. so 17.00 Jména Ježíš
3. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
9. 3. so 17.00 Jména Ježíš
10. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
16. 3. so 17.00 Jména Ježíš
17. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
23. 3. so 17.00 Jména Ježíš
24. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 3. čt 18.30 sv. Jakub
29. 3. pá 18.30 sv. Jakub
30. 3. so 22.00 sv. Jakub
31. 3. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  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

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 1. do 18. 2. 2013

Zima, jaro, zima

Průměrná teplota:   -2,0 °C
Průměrný tlak:  1015,6 hPa
Srážky:    26 mm
Maximální teplota:   9,9 °C, 30. 1. 
   ve 14,24 hod.
Minimální teplota:   -15,1 °C, 26. 1. 
   v 00,41 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  37,0 km/h, 31. 1.

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

Leden v číslech

Po většinu měsíce bylo zataženo nebo skoro 
zataženo se srážkami a sluníčko jsme viděli 
jen výjimečně. Byly však na leden velké tep-
lotní rozdíly. Téměř předjarní počasí jsme si 
užili v první dekádě měsíce. Počátkem ro-
ku ještě ležely na zemi zbytky sněhové po-
krývky. Rychle se však oteplilo a přidaly se 
i srážky. Nejprve to byl sníh, sníh s deštěm 
nebo i mrznoucí mrholení, později déšť. Při 
mrznoucích srážkách se na zemi tvořila si-
ce jen slabá, ale nebezpečná ledovka. Maxi-
mální denní teploty vystupovaly až na +8°C. 
Od 11. ledna se citelně ochladilo a den-
ní maxima se dostala do obvyklejších zim-
ních hodnot -1 až -9°C. Srážky byly převáž-
ně sněhové a začala se znovu tvořit sněhová 
pokrývka. Největší výšky dosáhla 18. a 19. 
1., a to 15 cm. Kolem 20. ledna se znovu za-
čalo pozvolna oteplovat a také za přispění 
tekutých srážek začal sníh ubývat. Od 28. 
1. se denní maxima dostávala opět nad nu-
lu a zpočátku se tvořila i námraza. Byla však 
jen slabé, až mírné intenzity do síly 15 mm 
a škody nezpůsobila. V závěru měsíce se dá-
le oteplovalo, maximální denní teploty do-
sáhly až +10°C a dokonce ani noční minima 
neklesla pod nulu. Toto teplé počasí ukonči-
lo 30. ledna sněhovou pokrývku. Měsíc hod-
notíme teplotně jako slabě nadprůměrný, 
srážkově mírně nadprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Počasí v lednu 
Vítáme nové občánky
Vít Nedorost, Podolí
Vojtěch Pazourek, Vnitřní Město
Eliška Šmachová, Štěpnice
Antonie Fišerová, Štěpnice
Anna Trojanová, Staré Město
Gabriela Svobodová, Staré Město

Společenská rubrika

Březnový koncert KPH se koná ve středu 
13. března v 19 hod. v sále ZUŠ. Vystou-
pí na něm Adamusovo trio ve složení Jan 
Adamus (hoboj + anglický roh), Jitka Ada-
musová (housle) a Květa Novotná (klavír). 
Tento špičkový soubor byl v Telči napo-
sledy v roce 2006. Soubor se orientuje jak 
na hudbu barokní či klasickou, tak na hud-
bu romantickou a moderní. Na koncertě 
zazní skladby C. Debussyho, C. Francka, 
R. Schumanna, F. Schuberta a J. Suka.

Uslyšíme Adamusovo trio
Koncert KPH

Církev Slovo života

Per Cedergårdh 
večer uzdravování

Setkání na téma jak přijmout 
uzdravení skrze víru

13. března v 18 hodin

Nová aula GOB a SOŠ
v Hradecké ulici

Na poslední chvíli

Dráha zlevní! 
Na konci února oznámily České dráhy,  že 
na několika desítkách regionálních tratí 
zlevní výrazně jízdné. Tiskový odbor ČD 
potvrdil redakci TL, že se tato změna týká  
také trati Kostelec - Telč - Slavonice. Sle-
dujeme. Více v příštích TL. 
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Akce
15. 3. 11.10 nádraží
Tak Trošku pohádkový vlak
Jízda pohádkovým vlakem k příležitos-
ti 11. ročníku Pohádkového dne a zaháje-
ní sezóny Pohádkového království v jižních 
Čechách. Pohádkový vlak bude vypraven 
z Telče (11.10 hod.) do Slavonic a zpět, ze 
zastávky Dačice město poveze pohádkové-
ho krále a známého režiséra pohádek Zdeň-
ka Trošku s jeho ministry.

23. 3. 14.00 náměstí
Vítání svátků jara
Vystoupení horáckých folklorních souborů 
Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč, před-
vádění tradičních řemesel, pletení pomláz-
ky, velikonoční dílny Domu dětí a mládeže

26. 3. 13 – 16 knihovna
Velikonoční výtvarná dílna

1. 4.
Velikonoční obchůzka s folklorním sou-
borem Podjavořičan

Koncerty
3. 3. 15.00 sál DPS
Koncert pěveckého sboru TELČísla a je-
jich hostů - dětského pěveckého sboru Ro-
sa aurea z Jindřichova Hradce a smíšeného 
sboru Festivia Chorus z Velké Lhoty

13. 3. 19.00 sál ZUŠ
Adamusovo trio - Více na str. 22

14. 3. 17.00 sál DPS
Čaj o páté
Vystoupí žáci akordeonového oddělení 
ZUŠ Telč a Třešť a jako hosté studenti par-
dubické konzervatoře se svými profesory.

Výstavy
5. 3. – 3. 4. vstupní síň radnice
Patagonie
Prodejní výstava fotografi í Jindřicha Bed-
náře. Vernisáž výstavy s cestopisnou před-
náškou v úterý 5. 3. v 16 hod.

21. 3. – 10. 6. MG Hasičský dům
Fotografi e a něco navíc
Fotografi e Antonína Bíny. Vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 21. 3. v 17 hod.

Kulturní kalendář
Výstavu uvede galerista Jiří Heller, který se 
postará o hudební vstup hrou na didgeridoo.

22. - 24. 3. Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., 
sobota a neděle 8 – 17 hod.

Přednášky
7. 3. 18.00 radnice
Gruzie
Cestopisná přednáška s Ing. Radovanem 
Jirků a Alenou Kantorovou, vstup volný
Gruzie - země, kde se můžeme nejen vy-
koupat v Černém moři, ale i navštívit vyso-
ké hory Kavkazu.

13. 3. 18.00 sál Univerzitního centra
Svět dětí I.
Přednáší PhDr. Martina Veselá. Vstup je 
volný, určeno pro veřejnost.

Krteček
Rodinné centrum je otevřené pro rodiče i pra-
rodiče s dětmi od 0 do 6 let každé úterý od 9.00 
do 11.30 hod. na Domě dětí a mládeže.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
7. 3. Film Fajn brigáda
14. 3. Sázení velikonočního obilí
21. 3. Patchworková vajíčka
25. 3. Malování vajíček voskem
28. 3. Přespávačka s deskovkami a pizzou

Klub důchodců
24. – 27. 3. 9 - 16 budova polikliniky
Velikonoční výstava

Klub nabízí: Kroužek šikovných rukou 
a vyšívání horáckého kroje ● Kroužek ruč-
ních prací ● Biblický kroužek ● Trénink 
paměti ● Rehabilitační kroužek ● Pěvecko-
-dramatický kroužek ● Turistický kroužek
Obvyklý program. Více informací v klubu.
 

Chovatelé
10. 3. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

Jíšová, Kateřina: Pražský uličník III. Díl ● 
Galajdová, Lenka Canisterapie ● Bauman, 
Zygmunt: Myslet sociologicky ● Kiech-
le, Stefan: Jezuité ● Kennedy, Paul: Par-
lament světa ● Šmarda, Jan: Biologie pro 
psychology a pedagogy ● Vošický, Zde-
něk: Vysočina shůry

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky Knihovny UCT

Sdělí-li vám žena, že si našla přítele, jen 
výjimečně je to kniha.      Miroslav Huptych

Beletrie
Cole: Bestie; Steel: Hotel Vendome; Ser-
no: Doktorka z Boloně; Vondruška: Krev 
na kapradí; Paasilinna: Prostopášný mod-
litební mlýnek; Holcová: Přezrálé brosk-
ve; Coelho: Rukopis nalezený v Akkonu; 
Hakl: Skutečná událost; Francis: Spřízněni 
krví; Jonnason: Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel; McCarthy: Suttree; Solže-
nicyn: Meruňková zavařenina; Enger: Ka-
menný déšť; Mitchell: Atlas mraků

Naučná
Šmíd: Obrázky z Bretaně podruhé; Ortner: 
Pohádky radí školákům; Cílek: Prohléd-
ni si tu zemi; Motl: Oběti a jejich vrazi; 
Opravilová: Rok v mateřské škole; Guili-
an: Francouzky netloustnou

Dětská
Wilson: To nejhorší na mé sestře; Kinney: 
Deník malého poseroutky. Poslední kapka; 
Kahoun: Knížkový pejsek; Riordan: Rudá 
pyramida; Hanzalová: Diktáty od šestky 
do devítky; Příprava na přijímací zkoušky 
na SŠ. Matematika na 8letá gymnázia
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy 
městské knihovny

Městská knihovna připravila pro své čte-
náře i veřejnost následující program:
● Čtvrtek 7. března v 18.00 hod. cestopis-
ná přednáška Gruzie s Ing. Radovanem 
Jirků v obřadní síni radnice v Telči. Vstup 
volný.
● Pasování prvňáčků na čtenáře
● Vyhlášení nejlepších čtenářů knihovny
● Úterý 26. března velikonoční výtvar-
ná dílna od 13 do 16 hod. Prosíme zájem-
ce, aby se předem nahlásili do 20. března 
v knihovně. Materiál bude pro vás zajištěn.
● Výstava večerníčkových obrázků dětí 
z MŠ Telč v prostorách knihovny

Březen je měsíc čtenářů

Neděle 7. dubna●Setkání pěveckých sborů v Krahulčí
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Uzávěrka příštího čísla 
18. března

V pohádce je trochu zlobivá čarodějnice 
Hermína Zmijíková a její hodný robodrak 
Pikolo, dvojčata Flip a Zip a jejich sestra 

Julča vždycky Hermínu nějak přeperou. Lí-
bí se mi ozdoby té čarodějnice – měla tam 
pavoučí sponku, had šála, škorpion brož 
a žabí klobouk. Je to hodně legrační.

Se čtenáři pro TL připravuje 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Hana Fajtová
MŠ Nerudova Telč, 5 let

Francois Ruyer a Ann Rocardová:  
Čarodějka Hermína 

a její nepovedené kousky

Humanitární sbírka

Charity
16. března
od 9 do 16 hod.

Na obvyklém místě v prostorách 
bývalého školního statku. Sbírá se čisté 

použité šatstvo (ne silonové a saka), 
přikrývky, lůžkoviny ad.

Prosíme, noste věci v pevných obalech.
Bližší informace: 
Jaroslav Kadlec 

Hradecká 221, Telč - tel. 732 157 552

TL 3/2013 - Vydává měsíčně Město Telč, 
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. 
IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se 
nevrací, redakce si vyhrazuje právo je-
jich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedou-
cí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR E 
20681, 9. 3. 2012.

ŽENY III. 23. ledna zakončily zpěvačky PS Smetana vánoční dobu koncertem v kostele 
Jména Ježíš. Více o sboru na str. 9                                                   Foto: Archiv PS Smetana

ŽENY II. 24. ledna bojoval dívčí futsalový tým gymnázia v dalším kole středoškolské ligy 
s týmy z Jihlavy a Českých Budějovic. Být na střídačce je těžší než na hříšti, se shodly Marie 
Čechová, Anna Bláhová, Kristýna Drmotová a Tereza Suránová (zleva).       Foto: Josef Drmota

ŽENY I. Telčské seniorky vystoupily 6. února s kulturním programem v Domově pro 
osoby se zdravotním postižením Palata v Praze. Odměnou jim byl nejen velký aplaus, ale 
i společné foto od známého českého fotografa Jana Komárka. Více na str. 7


