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V době, kdy jsem tyto řádky psal, bylo vše 
po stavební a úřednické stránce připraveno 
k zahájení prací na kompletní rekonstruk-
ci ulice 9. května včetně výstavby dvou no-
vých kruhových objezdů. A den D byl sta-
noven na 3. března. Jen jedno nebylo jasné 
– jaké bude počasí. A psát, že už se kope, by 
bylo troufalé a mohl bych to třeba i zakřik-
nout. Takže zatím několik upřesňujících in-
formací pro první fázi rekonstrukce. Od za-

Dovolí zima v březnu stavět?
Aktuálně o Hradecké a 9. května

21. zasedání zastupitelstva města
Pondělí 3. března od 16 hodin v Konírně 
zámku. Program jednání na úřední desce 

a na www.telc.eu
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čátku stavby bude uzavřen průjezd z ulice 
Na Hrázi do ulic Hradecká a 9. května s tím, 
že 9. května bude zcela uzavřena až po od-
bočku do ulice Komenského. V uzavřené 
části dojde k odtěžení kufru, položení in-
ženýrských sítí a podkladových vrstev pod 
vozovku. Objízdná trasa pro místní dopravu 
bude v této fázi stavby vedena Komenské-
ho ulicí. Tranzitní a nákladní doprava smě-
rem na Dačice bude odkláněna už před Tel-

čí. V dubnu pak bude uzavřen i zbytek ulice 
9. května a objízdná trasa bude vyznačena 
po místní komunikaci po hrázi Staroměst-
ského rybníka a kolem židovského hřbito-
va. K tomu se ale podrobněji vrátím v dub-
novém čísle Telčských listů.
Veškeré aktuální informace najdete na webu 
města, kde budou také umístěny mapy s vy-
značením objízdných tras pro jednotlivé fá-
ze realizace projektu.             Roman Fabeš

16 ministrů dopravy zažily za svou krátkou 
existenci Telčské listy. Každý z nich po ná-
vštěvě regionu sliboval řešení pro křižovatku 
Kasárna. Výsledek? V tomto čísle přinášíme 
hned dvě zprávy o velkých haváriích, které se 
za posledních 30 dnů na „křižovatce smrti“ 
staly. Ta 18. února si po srážce dvou kamionů 
vyžádala lidský život a jednoho těžce zraně-

Kdo to kdy vyřeší?
Další havárie na Kasárnách

ného se škodou téměř 5 mil. Kč. „Je to bohu-
žel další pádný důvod, abych na Ministerstvu 
dopravy opakovaně požadoval nutnost řešení 
této křižovatky,“ uvedl bezprostředně po ha-
várii pro TL senátor Miloš Vystrčil. Křížení 
dvou silnic I. třídy, které patří státu, je podle 
statistiky jedním z nejnebezpečnějších míst 
na silnicích Kraje Vysočina.                         /z/

Foto: PČR Jihlava

V podzemí 
se začíná pracovat 
V těchto dnech se konečně rozjíždí práce 
na projektu zpřístupnění části telčského pod-
zemí. Jen pro připomenutí – v rámci projektu 
vznikne ve sklepních prostorách pod budovou 
ZUŠ moderní interaktivní expozice s řadou za-
jímavostí o našem městě. A návštěvníci této ex-
pozice budou mít také možnost projít se částí 
podzemních chodeb, které vedou pod náměs-
tím. Než se tak ale stane, bude nutné realizovat 
řadu stavebních úprav a nainstalovat i potřeb-
né vybavení. Na základě výsledků výběrového 
řízení bude tyto práce provádět fi rma STAR-
KON JIHLAVA CZ. Pokud vše půjde podle 
plánu, měla by být expozice otevřena v červen-
ci. Náklady projektu se pohybují kolem 10 mi-
lionů korun a městu se podařilo získat na jeho 
realizaci dotaci ve výši 85% z Regionálního
operačního programu.                                     /rf/
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79. schůze - 22. ledna
 - RM schválila podání žádosti o dotace 
v Programu prevence kriminality na rok 
2014 na realizaci projektů Osvětlení 
cesty u Štěpnického rybníka a rozšíření 
městského kamerového systému.

 - RM schválila vyhodnocení veřejné za-
kázky na „Zpřístupnění telčského pod-
zemí“ a schválila uzavření smlouvy se 
společností STARKON JIHLAVA.

 - RM schválila vyhodnocení veřejné za-
kázky na akci „Výměna oken MŠ Ne-
rudova“ a schválila uzavření smlouvy 
se společností PKS okna.

 - RM schválila zvýšení nájemného o 1,4% 
v městských bytech v ul. U Háje 626, 
Špitální 611 a ve třech bytech sociálního 
charakteru v Radkovské ul. 214 s účin-
ností od 1. července 2014 dle nařízení 
vlády č. 145/2003 Sb.

80. schůze - 5. února
 - RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
spočívající v kácení a výsadbě stromů 
podél Svatojánského potoka.

 - RM schválila přijetí věcného daru v hod-
notě 5.020 Kč pro Dům dětí a mládeže.

 - RM schválila základní umělecké škole 
čerpání investičního fondu organizace 
za účelem generální opravy klavíru Bö-
sendorfer do výše 70 tis. Kč.

 - RM schválila mateřské škole čerpání 
z rezervního fondu do výše 50 tis. Kč 
na nákup průmyslové pračky.

 - RM schválila podání žádosti o dotaci 
na obnovu přístupových schodů na věž 
sv. Ducha.

 - RM schválila uzavření příkazní smlou-
vy mezi Krajem Vysočina a Městem Telč 
na zajištění realizace Programu obnovy 
venkova Vysočiny.

 - RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu části pozemku parc.č. 5922/1, díl č. 
1 o vým. 343 m2 v zahrádkářské osadě 
Myslibořská.

 - RM schválila Směrnici o postupu při 
ztrátách, nálezech, o věcech opuštěných 
a skrytých.

Z jednání rady města

Všechna usnesení RM v úplném znění 
naleznete na www.telc.eu/mesto 

v záložce samospráva. 

Konzultační den
rady města

středa 19. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

Nový občanský zákoník. 
I ztráty a nálezy jinak
1. lednem letošního roku vstoupil v platnost 
nový občanský zákoník. Postupně zjišťuje-
me, kolik oblastí našeho života změnil. Patří 
mezi ně i administrativa agendy ztrát a nále-
zů, se kterou se občas setká každý z nás. Více 
či méně přesné zprávy na zmíněné téma nás 
vedly k následujícímu rozhovoru s JUDr. Ja-
nou Matouškovou, vedoucí odboru vnitř-
ních věcí telčské radnice. Právě toto praco-
viště má agendu ztrát a nálezů v kompetenci.
Paní doktorko, jaké jsou hlavní změny 
zmíněné agendy?
V úvodu odpovědí zmíním základní pravi-
dlo, na kterém nový občanský zákoník nic 
nezměnil a které v dané oblasti stále platí. 
Každá věc má svého vlastníka, a tak cokoliv 
nalezneme, si nesmíme přivlastnit, ale má-
me vrátit vlastníkovi. Pokud ho neznáme, 
tak bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří 
dnů, musíme nález nahlásit obci, na jejímž 
území byla věc nalezena.
Obec je povinna ohlášený nález převzít, za-
evidovat a neprodleně zveřejnit. V našem 
případě to bude na úřední desce, webových 
stránkách, a bude-li to časově možné, i v Tel-
čských listech. Zákon nově upravuje lhůty, 
kdy s věcí může nálezce, obec nebo jiná oso-
ba nakládat jako poctivý držitel. Zcela nově 
je upravena lhůta, kdy přechází vlastnické 
právo k nalezené věci na obec, příp. nálezce. 
Ta se prodloužila ze šesti měsíců na tři roky. 
Menší změnou je, že nalezneme-li věc ve ve-
řejné budově nebo dopravním prostředku, 
odevzdá ji nálezce jejich provozovateli.

Další změny?
Zákon zcela nově řeší nakládání s nale-
zenými zvířaty. Vnitřní předpis, který pro 
agendu ztrát a nálezů schválila rada města, 
to v případě psů řeší tak, že prvních 24 ho-
din po nálezu (odchytu) bude pes umístěn 
v pohotovostním kotci Služeb Telč. Pokud 
si ho v této době vlastník nevyzvedne, bude 
pes převezen do útulku pro opuštěná zvířa-
ta, s jehož provozovatelem má město Telč 
uzavřenu smlouvu. Novinkou v této oblasti 
je, že si psa u sebe může ponechat nálezce. 
V tomto případě pak na něj přechází vlast-
nické právo již po 2 měsících od vyhláše-
ní nálezu. U jiných nalezených zvířat, zjev-
ně určených k zájmovému chovu, nechává 
vnitřní předpis řešení na konkrétní situaci.
Zmínila jste vnitřní předpis, kterým rada 
města tuto agendu upravila. Kde se s ním 
zájemci mohou seznámit?
Samozřejmě na webových stránkách měs-
ta a v písemné podobě na pracovišti ztrát 
a nálezů (Na Sádkách 453) a v Informačním 
středisku.
Důležitá otázka pro čtenáře TL: Kde mo-
hou nalezené věci odevzdat?
Primárně na výše uvedeném pracoviš-
ti městského úřadu Na Sádkách. Zachová-
váme ale také dosavadní praxi, že nalezené 
věci mohou nálezci odevzdat i v Informač-
ním středisku na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce. Je to jak z důvodu jeho lepší dostupnos-
ti, tak také proto, že převážnou část roku je 
otevřeno i o sobotách a nedělích.             /z/

Plánujete opravovat 
památku? Kraj 
nabízí pomoc
Poskytování dotací na zpracování před-
projektové dokumentace obnovy kultur-
ních památek
Do 31. 3. 2014 mohou vlastníci památek 
podávat žádosti o dotaci na Kraj Vysočina 
na zpracování předprojektové dokumen-
tace obnovy kulturních památek. Jedná se 
zejména o statické posudky, restaurátorské 
průzkumy, stavebně historické průzkumy, 
stratigrafi cké, mykologické, dendrochrono-
logické průzkumy jednotlivých konstrukcí 
a objektů, archeologické výzkumy a další.
Více informací je k dispozici na interneto-
vých stránkách Kraje Vysočina www.kr-vy-
socina.cz, sekce fi nance/ dotace, granty.

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Nadpis samozřejmě nepatří letošní zimě, 
ale statistikám nezaměstnanosti. Ta v prv-
ním měsíci nového roku vzrostla v republi-
ce na 8,6 procenta. Práci hledá 629 274 li-
dí, tedy nejvíc v historii Česka. Stejně špatná 
čísla vykázal i správní obvod Telče, kde ne-
zaměstnanost vystoupala na 10,3% (9,3%). 
Ze 45 obcí vykazují nulovou nezaměstna-
nost již jen Sedlatice, kde všech 34 obyva-
tel ve věku 15 až 64 roků má práci. Pod 5% 
hranicí jsou pak ještě Zvolenovice a Urba-
nov. Naopak přibylo obcí, kde je nezaměst-
nanost vyšší než 15%. Na konci ledna jich 
už bylo 9! Negativní vývoj vykazuje i sama 
Telč. Nezaměstnanost ve výši 10,6% (9,2%) 
je nepříjemný rekord novoroční statistiky.

Zdroj: Statistiky ÚP. Čísla v závorkách 
jsou údaje za prosinec 2013. 

Krutá zima
Nezaměstnanost v lednu
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ZŠ Masarykova má nové toalety
Bohužel zatím pouze v přízemí hlavní bu-
dovy, ale i tak je to výrazné zlepšení sociál-
ního zázemí školy. Z dívčích i chlapeckých 
záchodů zmizely jak nevzhledné plechové 
kukaně, tak staré obložení stěn a vybavení 
toalet. A nové obklady a vybavení konečně 
odpovídají našemu století. Díky sníženým 
stropům byl vytvořen i prostor pro kvalitní 
odvětrání, Součástí zrekonstruovaných toa-
let jsou i nové sprchy, které budou moci vy-
užít sportovci využívající školní tělocvič-
nu. Investice za zhruba 1,2 milionu korun 
byla podpořena dotací 400 tisíc z pro-
gramu spravovaného Místní akční skupi-

nou Mikroregionu Telčsko. Stavebně ce-
lou akci realizovala fi rma Vlastimil Zelený 
- START z Brtnice.
Památkáři pomáhají
Když se řekne památkáři, vybaví se z mi-
nulosti mnohým vlastníkům domů v Tel-
či třeba problémy s výměnou oken anebo 
se střešní krytinou. Jsem rád, že po vzniku 
krajského pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina 
v Telči a hlavně díky jeho personálnímu ob-
sazení se pohled na památkovou péči výraz-
ně změnil k lepšímu. Rekonstruovaný Lan-
nerův dům je nejenom sídlem úředníků, ale 
i prostorem k řadě besed, přednášek a kul-
turních akcí pro veřejnost. A několikrát jsem 
se při investicích města přesvědčil, že díky 
spolupráci obou stran lze najít řešení i při 
pracích v památkově chráněných objektech.
Aktivitou, za kterou chci telčské pracoviš-
tě pochválit, jsou odborné kurzy pro řeme-
slníky, které byly v Lanneráku zahájeny 
v minulém měsíci. Více než devadesát zed-
níků, tesařů, klempířů, kovářů a dalších pro-

Radosti a starosti telčského starosty
fesí bude mít možnost se pod vedením od-
borníků z památkové péče zdokonalovat 
ve své profesi. A také se prakticky seznámit 
se současnými přístupy památkové péče při 
rekonstrukcích památkových budov. Třeba 
pak ustanou na lešení spory, jak má vypadat 
omítka či barva fasády…
Úřední šiml opět úřaduje
Určitě mi dáte za pravdu, že je mezi lidmi zce-
la normální popřát druhému k narozeninám, 
k uzavření sňatku či narození potomka. Jsou 
to drobnosti, které vytváří dobré vztahy v ro-
dině, mezi přáteli či v celém městě. Proto bych 
považoval za zcela normální, že se k těmto 
gratulantům připojí za město i starosta.

Bohužel dle Úřadu pro ochranu osobních 
údajů tohle normální není. On si totiž sta-
rosta, přestože má na úřadě matriku, nemůže 
zjistit, že někdo slaví významné jubileum, 
a tudíž by se mu slušelo popřát. S jedinou 
výjimkou – když si o to ten dotyčný sám 
nepožádá?! A protože tohle nikdo neudělá, 
žádné přání z radnice už několik let nechodí. 
Že to je absurdní? Může být ještě hůř. Stejný 
úřad upozornil na to, že přece nemůže měs-
to vědět, že se někdo narodil, a tudíž ho ani 
nemůže pozvat na vítání nových občánků. 
Pokud tak učiní, porušuje zákon a hrozí mu 
sankce. A tak se zase bude hledat nějaké ře-
šení, které by umožnilo bez porušení zákona 
pozvat rodiče na vítání.
Tak si říkám, zda v brzké době nebude poru-
šením zákona, když budu vědět, jak se jme-
nuje soused. Vážený Úřade, není něco špat-
ně v době, kdy kvůli každé blbosti musíme 
předkládat rodné číslo nebo číslo občanky 
a kdy řada registrů zná všechny naše osob-
ní údaje a možná i číslo bot... Roman Fabeš

Křižovatka Na Hrázi. Kruhový objezd bude tady vysvobozením pro řidiče.   Foto: Ilona Jeníčková 

Nepříjemné. Je nás 
stále méně!
Na konci roku 2013 žilo v Telči 5493 oby-
vatel. Je to bohužel o 75 méně než v před-
chozím roce. Nepříjemný trend poslední-
ho desetiletí, úbytek obyvatel, nezastavil 
ani rok s třináctkou na konci. A to přesto, 
že obytná zóna Na Sádkách se utěšeně za-
plňuje. 10 obyvatel ubylo demografi ckým 
vývojem; proti 53 narozeným dětem ze-
mřelo 63 spoluobčanů. Do města se při-
stěhovalo 77 nových obyvatel. Naproti to-
mu se jich 152 odstěhovalo! Důvod této 
nepříjemné statistiky? Hlavně nedostatek 
pracovních příležitostí, všeobecný úbytek 
obyvatel v městských sídlech, stěhování 
obyvatel do atraktivních klidových lokalit, 
které nabízí sousední obce, a v našem pří-
padě také využití nemovitostí pro rekreaci 
a ubytovací služby.

V době od 22. února do 11. května navštíví 
vybrané domácnosti v některých obcích Mi-
kroregionu Telčsko pracovníci Českého sta-
tistického úřadu.

  Kam přijdou statistici v mikroregionu: 
  Černíč, Hodice, Telč

Domácnosti, do kterých statistici zavítají, 
vybral náhodně počítač. Zjišťovat v nich bu-
dou data pro celoevropské šetření o život-
ních podmínkách (EU-SILC 2014). Sběr 
údajů bude probíhat formou osobního roz-
hovoru respondenta s tazatelem. Ve všech 
fázích zjišťování a zpracování dat je zaru-
čena anonymita údajů. Pracovníci zúčastně-
ní na statistickém šetření a jeho zpracování 
jsou vázáni mlčenlivostí a budou se proka-
zovat průkazem tazatele a příslušným pově-
řením, které je ve spojení s občanským prů-
kazem nebo průkazem zaměstnance ČSÚ 
opravňují k provedení šetření. V pochybnos-
tech nabízí ČSÚ možnost konzultace u Jany 
Daněčkové (568 840 176; 731 622 004; ja-
na.daneckova@czso.cz), která je v Kraji Vy-
sočina pověřena řízením tohoto šetření.

Podle zprávy ČSÚ

Budou chodit statistici

Telč: Historické centrum
Nová publikace Jiřího Kroupy a Ondřeje 
Jakubce věnovaná historii města s množ-
stvím pozoruhodných fotografi í je v na-
bídce Informačního centra na radnici.
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Blíží se konec lhůty 
na vyřízení koncese pro 
prodej kvasného lihu ad.
17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnos-
tenského zákona, která mimo jiné nově regulu-
je prodej kvasného lihu, konzumního lihu a li-
hovin. (Podrobněji v informaci v TL 12/2013). 
Úprava se vztahuje na všechny podnikate-
le, kteří se zabývají distribucí kvasného li-
hu, konzumního lihu nebo lihovin a pro-
dejem těchto produktů jak konečným 
spotřebitelům, tak i podnikatelům. Kromě 
prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahu-
je také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají 
v restauračních zařízeních, případně v doprav-
ních prostředcích nebo tzv. podnikových pro-
dejnách. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí 
účinnosti výše zmíněné novely živnostenské-
ho zákona (tj. k 17.10.2013) oprávněni pro-
dávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, 
mohou v této činnosti pokračovat po dobu 
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona. Podle přechodných ustanovení jsou tito 
podnikatelé povinni ve lhůtě od 17. 10. 2013 
do 17. 4. 2014 požádat živnostenský úřad 
o koncesi „Prodej kvasného lihu, konzumní-
ho lihu a lihovin“. Uplynutím této lhůty k po-
dání žádosti o koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnika-
teli právo prodávat kvasný líh, konzumní 
líh a lihoviny zaniká. Přijetí citované žádosti 
o koncesi ve stanovené lhůtě od oprávněných 
podnikatelů nepodléhá správnímu poplatku!
Ten, kdo bude prodávat kvasný líh, konzum-
ní líh nebo lihoviny po datu 17. 4. 2014 bez 
příslušného živnostenského oprávnění, tj. 
koncese, vystavuje se riziku neoprávněného 
podnikání s možností sankce až 1 mil. Kč.
Michal Srp, DiS., obecní živnostenský úřad

Živnostenský úřad upozorňuje:

Finanční úřad prodlouží 
pracovní dobu
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
za rok 2013 jsou poplatníci povinni podat 
nejpozději do úterý 1. dubna 2014.
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává da-
ňový poradce, nebo poplatníkům, kteří ma-
jí podle zvláštního zákona povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhů-
ta prodlužuje do úterý 1. července 2014.
Informace nezbytné pro správné plnění da-
ňových povinností k daním z příjmů
jsou zveřejněny na www.fi nancnisprava.cz.
Územní pracoviště fi nančního úřadu, te-
dy i Finanční úřad v Telči, budou pracovat 
v rozšířených úředních hodinách:

• v termínu od 24. 3. 2014 do 1. 4. 2014 
ve všech pracovních dnech vždy
do 18.00 hodin na všech ÚzP

• v sobotu 29. 3. 2014 v době od 8.00 
do 12.00 hodin na těch ÚzP, která se nachá-
zejí v sídlech bývalých okresů.
Další rozšíření úředních hodin nad stano-
vený rámec bude zveřejněno přímo na jed-
notlivých ÚzP.

Pro obce Mikroregionu Telčsko, které ne-
patří do správního obvodu Finančního úřa-
du v Telči (Hodice, Třeštice, Růžená, Pa-
nenská Rozsíčka), je důležitá informace, 
že Finanční úřad Jihlava zajistí přijímá-
ní daňových přiznání a poskytování infor-
mací s tím spojených také formou výjez-
dů do Třeště 17., 19., 24., 26. a 31. 3. od 8 
do 17 hodin a 27., 28. 3. a 1. 4. od 8 do 16 
hodin (budova MěÚ Třešť).

Podle TZ

Sdělení krajského fi nančního úřadu Nový zákon o povinném 
značení lihu
1. prosince 2013 nabyl účinnosti zákon 
č. 307/2013 Sb., o povinném značení li-
hu. Tento zákon nově rozlišuje mezi oso-
bou povinnou značit líh, distribucí lihu 
a lihovin a jejich konečným prodejem, 
a stanovuje nové povinnosti v oblasti 
s nakládáním a prodejem lihu a lihovin. 
Za osobu povinnou značit líh je podle 
tohoto zákona považována osoba, kte-
rá uvádí líh do volného daňového oběhu 
a je výrobcem lihu, dovozcem lihu nebo 
provozovatelem daňového skladu. Distri-
bucí lihu a lihovin se rozumí činnost spo-
čívající v prodeji nebo jiném převodu li-
hu uvedeného do volného daňového oběhu 
podnikatelem v souvislosti s jeho podnika-
telskou činností na území ČR. Distribucí 
není konečný prodej lihu (lihovin) spotře-
bitelům. Konečným prodejem lihu a li-
hovin je činnost podnikatele v souvislosti 
s jeho podnikatelskou činností spočívající 
v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické 
osobě nebo právnické osobě pro její osob-
ní potřebu. Konečným prodejem lihu a li-
hovin je také jeho prodej konečnému spo-
třebiteli v restauracích a jiných obdobných 
zařízeních. V restauracích a jiných obdob-
ných zařízeních je dále na jednotlivém vý-
dejním nebo prodejním místě zakázáno 
skladovat více než jedno otevřené spotře-
bitelské balení lihu nebo lihoviny jedno-
ho druhu (s tím, že se jedná o jeden název 
a jednoho výrobce) o objemu do 1 litru. 
Výjimkou je možnost mít na jednotlivém 
výdejním nebo prodejním místě až 3 kusy 
otevřených spotřebitelských balení o obje-
mu do 1 litru jednoho druhu, které ale musí 
být opatřeny jednocestným uzávěrem.
Všechny osoby, které budou prodávat líh 
a lihoviny v maloobchodě, velkoobcho-
dě nebo v rámci např. hostinské činnos-
ti, mají za povinnost nakupovat výhradně 
od registrovaných distributorů nebo přímo 
od registrovaných osob povinných zna-
čit líh. Seznamy těchto osob jsou veřejně 
přístupné na internetu na stránkách Celní 
správy ČR – www.celnisprava.cz
Michal Srp, DiS., obecní živnostenský úřad

Poplatek za odpad. Platí se i z chat 
a neobydlených bytů a domů
Finanční odbor MěÚ Telč upozorňuje, že podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, článek 
2, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů je poplatek vybírán i za stavby určené k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Žádáme proto občany, kterých se 
tento odstavec týká a dosud nesplnili svoji ohlašovací povinnost, aby tak učinili nejpozději 
do 30. 6. 2014. Celou vyhlášku najdete na webových stránkách města www.telc.eu. 

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí fi nančního odboru MěÚ Telč

Oznámení fi nančního odboru Městského úřadu Telč

Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o ulože-

ní písemností ● Ztráty a nálezy 
● Záměry pronájmů a prodeje pozemků 

● Sdělení orgánů státní správy  
www.telc.eu/uredni_deska 
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Bývalý starosta Telče, senátor Miloš Vy-
strčil, uspořádá ve čtvrtek 13. března v ho-
telu Pod Kaštany veřejný senátorský den 
pro občany Telče a okolí. Již výběrem mís-
ta setkání dává najevo, že nepůjde o žádné 
ofi ciální „důstojné“ setkání politika s ob-
čany, kde ten první dlouho mluví a ti druzí 
se ostýchají ozvat. 

Senátorský den
Miloše Vystrčila

čtvrtek 13. března 
v 18 hodin v salonku hotelu 

Pod Kaštany v Telči 

Na kus řeči s Milošem Vystrčilem
Když se zvědavé Telčské listy zeptaly 
na jeho představu o průběhu čtvrtečního 
večera Pod Kaštany, tak odpověděl: „Nor-
mální. Jako když se tady zastaví „na jedno“ 
sousedé ze Štěpnice a objeví se zde i jejich 
známí z Podolí, Starého Města a třeba z Va-
nova.“ Vážně pak dodal, že počítá s tím, že 
řeč přijde na aktuální problémy fungová-
ní měst a obcí, a to jak v obecné rovině, 
tak se také určitě otevře nějaká místní zá-
ležitost. „Může to být třeba i telčský fot-
bal,“ dodal opět v nadsázce. Možnost být 
na pivu či kávě se senátorem se nenaskytne 
každý den. Ve čtvrtek 13. března ji máme 
v Telči všichni.                                        /z/

Miloš Vystrčil je „doma“ nejen v Telči, v Senátu, na sportovištích nebo třeba Pod Kaštany... 
Letos v únoru četl také dětem v Mateřské škole v Cejli v rámci akce Celé Česko čte dětem.

Foto: Miroslav Brzek

● 6. února byl zvolen místopředsedou Po-
slanecké sněmovny místostarosta Dačic 
Ing. Jan Bartošek ml. (KDU-ČSL). Jeho 
telčský původ jsme připomněli v TL 11/2013. 
Po Františku Staňkovi a Siegfriedu Taubovi, 
kteří stáli v čele Poslanecké sněmovny ve 30. 
letech minulého století, je tak třetím mužem 
z Telče ve vysoké ústavní funkci.
● 1. února zemřel po delší nemoci Josef Ha-
drava. Bylo mu 67 roků. V 70. a 80. letech 
minulého století sportovní funkcionář v do-
mácí řásenské JUVENĚ, později v hokejo-
vém oddílu telčského Spartaku. Mimořádně 
sečtělý muž a nadaný konstruktér.

Stalo se
● Centrum excelence Telč má od 1. března 
nového ředitele. Stal jsem jím prof. Ing. Jiří 
Adámek, CSc., bývalý dlouholetý vedoucí 
Ústavu pro zkoušení materiálů a konstrukcí 
Vysokého učení technického v Brně.

Charita pro Ukrajinu
Sbírkové konto Charity na pomoc 

nepokoji zmítané Ukrajině.
Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 

55660022/0800
u České spořitelny, variabilní symbol 104.

CET Telč: 
Jak zachránit české 
a rakouské církevní 
památky
Nový přeshraniční projekt rakousko-čes-
ké spolupráce má pomoci zachránit ne-
využívané církevní objekty v Dolním Ra-
kousku a na jižní Moravě. Významně se 
na něm podílí Centrum excelence Telč. 
Římskokatolické diecéze St. Pölten a Br-
no disponují velkým množstvím budov 
- far, klášterů, kostelů, které se nachází 
v méně rozvinutých oblastech, které čas-
to navíc ztrácejí obyvatelstvo. Nepouží-
vání objektů, pro regionální identitu čas-
to velice důležitých, vede k jejich rychlé 
zkáze. Projekt, zkráceně nazývaný „AE-
DECC“, připraví ve spolupráci se studen-
ty a profesory architektury VUT v Brně 
několik modelových studií revitalizace 
opuštěných nebo jen částečně užívaných 
areálů. Diecéze St. Pölten navrhla zařadit 
do projektu klášter Eisgarn a fary v ob-
cích Haugschlag, Harth, Altpölla a Gros-
sreinprechts. Na moravské straně budou 
zpracovány studie pro dva objekty v Brně 
a fary v Havraníkách a v Mikulově a také 
pro středověké pozůstatky kláštera Louka 
ve Znojmě. Odborníci Centra excelence 
Telč se na projektu podílí především di-
agnostikou zdravotního stavu zmíněných 
objektů a návrhy na ozdravná opatření. 
Pro správce objektů také zpracují návo-
dy monitorování jejich stavu a připraví 
návrhy jejich zabezpečením proti rychlé 
zkáze. Rakouské lokality jsou zajímavý-
mi místy s historií často těsně svázanou 
s moravským pohraničím. Zadavatelé 
proto předpokládají, že mnohé návrhy bu-
dou směřovat i k rozvoji cestovního ruchu 
a sportovně turistických aktivit na obou 
stranách hranice.

Ing. Miloš Drdácký

● novou službu pro rodiče - klub pro děti 
od 2 do 5 let s výtvarným, pohybovým a ji-
ným programem 
● každý pátek od 9 do 11,30 hod.   
● Tyršova ulice čp. 181
● více (přihlášky, podmínky ad.) 
Helena Ritterová, 774677117
huhuhelena@gmail.com

Klub Živá fantazie 
nabízí

Nově v Telči
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Zdravotnická záchranná služba. 
Dobře, že ji máme
Zatímco Třešť nebo Polná zatím mar-
ně usilují o zřízení základny Zdravot-
nické záchranné služby (ZZS), pro oby-
vatele Telče a okolí je její existence řadu 

let zdánlivou samozřejmostí. Zdravot-
ní pomoc v naléhavých případech má-
me ve velmi přijatelném dosahu. A to 
i přesto, že od loňského září doznala ne-

populární změny. V důsledku nedostat-
ku lékařů - specialistů a také úsporných 
opatření neslouží na telčské základně 
ZZS v nočních hodinách lékař. Podobně 

je tomu ve většině ostatních míst v kraji 
v místech, kde není nemocnice. O důleži-
tosti zdejší základny svědčí počet výjezdů 
v loňském roce - 1178! „Většina pacientů 

měla neúrazové postižení, u 51 pacientů 
bylo podezření na akutní srdeční příhodu, 
u 40 se jednalo o akutní cévní mozkovou 
příhodu. Úraz utrpělo 217 pacientů, z to-
ho 47 jich vzniklo při dopravních neho-
dách,“ připomněla ředitelka ZZS Kraje 
Vysočina, Ing. Vladislava Filová.
Podrobně také popsala dopad opatření, 
kdy v Telči v době od 19 do 7 hodin rá-
no slouží jen výjezdová skupina bez lé-
kaře (RZP): „Ve zmíněném období (1.9. 
až 31.12.) bylo z telčské základny usku-
tečněno 416 zásahů. Ve 275 případech 
provedla zásah výjezdová skupina s lé-
kařem (RLP). 141x zasahovala skupina 
RZP (bez lékaře). Z toho ve 13 případech 
si stav pacienta vyžádal vyslání lékař-
ské výjezdové skupiny rendes vous (RV) 
z Jihlavy. Těchto 13 případů jsme zvlášť 
pečlivě analyzovali z hlediska úrovně po-
skytnuté přednemocniční neodkladné pé-
če. Výjezdová skupina RZP byla na mís-
tě události v průměru za 10 minut 30 
sekund, výjezdová skupina RV s lékařem 
za cca 20 minut. Rozdíl dosažení místa 
události nelékařskou a lékařskou skupi-
nou byl tedy přibližně 10 minut. V této 
době, pokud to stav pacienta vyžadoval, 
poskytla skupina RZP pacientovi ade-
kvátní zajištění, na které mohla výjezdo-
vá skupina s lékařem plynule navázat po-
třebnými lékařskými úkony.“               /z/ 

HELIPORT STARÉ MĚSTO. V moderním areálu policie a hasičů na Starém Městě přistávají 
v případě potřeby i vrtulníky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Na snímku Lubo-
še Pavlíka si po cvičném přistání prohlíží vrtulník prap. Jiří Borkovec, nejdéle sloužící policista 
telčského obvodního oddělení.

Foto: Ilona Jeníčková

„Nové prostory klubu ZASTÁVka ve Sla-
víčkově ulici splnily očekávání. Akce pro 
veřejnost se zde těší nemalému počtu zá-
jemců,“ hodnotí první měsíce provozu 
klubu v nových prostorách jeho vedou-
cí Petra Břečková. Současně vypočítala 
hned tři akce, které to dokazují: „Na be-
sedu s panem Thomasem Graumanem 
přišlo na 50 zájemců, v otevřeném turna-
ji ve stolním fotbálku startovalo 12 hráčů 
a velmi dobře byla také navštívena beseda 
s cestovatelem Vojtou Trčkou, který pou-
tavým vyprávěním přiblížil svou cestu té-
měř k severnímu pólu. Podle P. Břečkové 
propagaci akcí ZASTÁVky velmi pomá-
há vstřícný přístup města jak umisťová-
ním jejich oznámení na plakátovacích ta-
bulích, tak také zveřejňováním v TL.

Podle TZ

ZASTÁVka pro 
veřejnost
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Neplatí výživné
Hned třem mužům, kteří žijí ve služebním 
obvodu telčského oddělení PČR, sdělil 
policejní inspektor podezření ze spáchá-
ní přečinu zanedbání povinné výživy. De-
větatřicetiletý muž dluží na výživném 
na ročního chlapce šest tisíc korun, další 
muž z Jičínska dluží na výživném svých 
dvou dětí téměř sedmdesát tisíc korun 
a dvaašedesátiletý muž dluží na výživ-
ném 13leté dcery osm tisíc korun.
Drsné. Žena úmyslně poško-
dila auto
V neděli 26. ledna poškodila třiadvaceti-
letá žena zaparkovaný automobil v Luč-
ní ulici. Poškrábala ho ostrým předmětem 
na přední kapotě a celé pravé straně. Při 
činu ji viděl svědek, který případ oznámil 
policii. Způsobená škoda - přes 12 tis. Kč.
Pro pilu si došel do Mercedesu
Policisté pátrají po pachateli, který se 
v noci z 18. na 19. ledna vloupal v ulici 
Na Korábě do automobilu Mercedes Benz 
Vito. Odcizil z něj motorovou pilu v hod-
notě 17 tis. Kč.
Felicie na střeše
V pondělí 20. ledna havarovala mezi 
Horními Dubenkami a Kalištěmi řidič-
ka Škody Felicie. Po projetí mírné zatáč-
ky dostala vlivem nepřiměřené rychlosti 
na mokrém povrchu komunikace smyk, 
vyjela ze silnice, kde automobil narazil 
do dopravního značení a poté se několi-
krát přetočil přes střechu. Při nehodě se 
řidička zranila, požití alkoholu u ní poli-
cisté vyloučili.
Vážně se zranil řidič
V úterý 21. ledna se ve Vanůvku vážně 
zranil řidič Škody Fabie, který vyjel mi-
mo komunikaci a čelně narazil do vzrost-
lého stromu. Byl převezen do jihlavské 
nemocnice. Dechovou zkouškou u něj po-
licisté vyloučili požití alkoholu. Škoda 
na vozidle - 70 tis. Kč.
Kasárna, Kasárna...
Tři zranění a škoda přes 700 tisíc korun 
jsou následky dopravní nehody, ke které 
došlo ve středu 22. ledna na Kasárnách. 
Řidič vozidla Audi, který jel od Telče 
na Třebíč, nerespektoval dopravní zna-
čení a vjel do křižovatky v době, kdy 
po hlavní silnici projížděl od Jihlavy 
na Znojmo řidič dodávky Citroen Jum-
per. Po srážce skončila obě vozidla mimo 
komunikaci. Při nehodě byli zraněni oba 
řidiči a spolujedoucí v dodávce, všichni 
byli převezeni do jihlavské nemocnice. 

Policie ČR Telč informuje
U obou řidičů policisté požití alkoholu 
vyloučili. Na Audi vznikla škoda přibliž-
ně 80 tis. Kč a na dodávce a jejím nákla-
du 660 tis. Kč.
Lupič v dílně
Policisté pátrají po pachateli, který se 
vloupal v době od 18. do 27. ledna do díl-
ny v Maškově ulici. Odcizil z ní různé 
ruční nářadí, čímž majiteli způsobil ško-
du za 27 tis. Kč.
Havárie na lesní cestě
Ve čtvrtek 13. února ráno došlo na les-
ní cestě u Řídelova k dopravní nehodě, 
když řidič nákladní Tatry, převážející 
dřevo k hlavní silnici, dostal smyk a na-
razil do stromu. Byl převezen na ošet-
ření do nemocnice v Jihlavě. Dechovou 
zkouškou u něj policisté požití alkoholu 
vyloučili. Na vozidle vznikla škoda při-
bližně 260 tis. Kč.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy
Od 17. ledna do 19. února vyjížděla jed-
notka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč 
k patnácti událostem. Jen jednou se jed-
nalo o požár, když byli povoláni k auto-
busu na parkovišti ve Slavatovské ulici, 
který naštěstí uhasil sám řidič. Mezi zá-
sahy hasičů opět vévodilo odstraňová-
ní padlých stromů ze silnic u Řídelova, 
Horní Myslové a Nové Říše. Na žádost 
zdravotnické záchranné služby prováděli 
hasiči snesení pacienta v Telči a v Olša-
nech. Sedmkrát také zasahovali, společně 
s policií, u dopravních nehod.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Policisté kontrolovali 
chatové oblasti
Na konci ledna proběhla rozsáhlá preven-
tivně pátrací akce, do které byl nasazen 
větší počet policistů a psovodů. Ve dvou 
dnech, mezi třetí hodinou v noci a devá-
tou dopoledne, zkontrolovali policisté 
desítky chat především v oblastech, kde 
v minulosti došlo k vloupání do objektů. 
Policisté při akci zjišťovali, zda objekty 
nevykazují známky vloupání, mají řádně 
uzavřená okna a uzamčené dveře. Každá 
zkontrolovaná chata byla označena letáč-
kem o provedené kontrole.          Podle TZ

CHEB
1. 3. - Masopustní průvod, od 14 hod.
Tradiční masopustní průvod v maskách 
městem. Soutěž o masku průvodu, pohád-
ka a bohaté hodování.
Hradec Králové
14. - 15. 3. - Veletrh cestovního ruchu In-
fotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis 
Představí se cestovní kanceláře, regiony, 
města, kulturní památky, lázně a další. 
Jindřichův Hradec
2. 3. - Masopustní průvod městem 
Procesí maškar, divadelníci, muzikanti, do-
provodný program, kulturní vystoupení, 
soutěž v pojídání jitrnic, místem konání je 
centrum města
Kutná Hora
20. 3. - Rovnodennost v Sedlecké ka-
tedrále od 17 hodin
První jarní večer nabízí nevšední zážitek, 
a to sledování ojedinělého putování pa-
prsku zapadajícího slunce středem katedrá-
ly, opakujícího se pouze ve dnech jarní 
a podzimní rovnodennosti. Za doprovodu 
hudební skupiny Oboroh.
Litomyšl
20. - 23. 3. - Kamélie, zimní královna kvě-
tin, 10:00-17:00 - Zámek Litomyšl
Květinová výstava v interiérech reprezen-
tačních pokojů západního křídla a zámecké 
kapli. K vidění až 50leté keře kamélií.
Polička
1. 3. - 21. 4. - Lidové veselí od zimy do ja-
ra, anebo od masopustu k Velikonocům
Výstava se zimní a jarní tematikou zamě-
řená na lidové zábavy našich předků v ob-
dobí od masopustu do Velikonoc…, Cent-
rum Bohuslava Martinů v Poličce – Třída 
B. Martinů
Telč
4. - 28. 3. - Choroše - duchové lesa
Výstava fotografi í Ing. Jarmily Včelové 
ve vstupní síni radnice. Vernisáž výstavy 
v úterý 4. 3. v 16.00 hod.
Třeboň
8. 3. - Třeboňský masopust 
od 10:00 - Masarykovo náměstí - průvod 
masek, šavlová koleda, zabijačkové speci-
ality a masopustní hody.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace
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TL byly při tom

PRVNÍ OBČÁNEK 2014. Ve středu 19. února přivítal na radnici starosta Roman Fabeš 
prvního občánka letošního roku - Karla Dolníka s rodiči.                         Foto: Ilona Jeníčková

Již třetí beseda cestovatelky Radky Sekaninové o Jižní Americe v městské knihovně se se-
tkala s velkým zájmem posluchačů. Bylo to i proto, že se jí zúčastnila část indiánské ro-
diny z Peru, ve které paní Sekaninová před časem několik měsíců žila, včetně jedenácti-
letého Omara Puntaca Mamani. Ve sbírce na jeho školní vybavení se vybralo 4 tis. Kč. 
Děkujeme za vaši štědrost, bude nejen psací stůl, ale i židle!                   Foto: Andrea Fajtová

Úterý 25. 3. a 1.4.

Zakletý zámek
Divadélko v DDM

Začátek vždy v 15.30 hod. 
Vhodné pro děti od 3 let

Ještě PF 2014
Hádanka, kterou jsme díky novoročen-
kám Národního památkového ústavu (au-
tor Viktor Mašát) a telčského fotografa Bo-
humila Bíny v minulém čísle zařadili, byla 
nakonec pro většinu čtenářů lehká. Přesto 
jsme slyšeli: „Večer jsme se doma  doha-
dovali, kde to je...“ nebo „U nás to poznala 
babička...“ A tak jen potvrzujeme: Na hor-
ním snímku je balkón u centrálního trak-
tu Lannerova domu (dnes NPÚ) z pohle-
du od Ulického rybníka. Na novoročence 
B. Bíny je průčelí bývalé hraběcí vily, dnes 
objektu Lesů ČR, ve Slavatovské ulici při 
pohledu ze zámeckého parku.
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Jak píšeme na jiném místě, v loňském roce se 
v Telči narodilo 53 dětí, 27 děvčat a 26 chlap-
ců. Zatímco u chlapců dali rodiče přednost 
starším českým a biblickým jménům, nové 
obyvatelky Telče mají v řadě případů jmé-
na cizí, až exotická. U chlapců máme nově 
čtyři Davidy a dva Filipy, Jakuby, Jany, Jiří, 
Víty a Vojtěchy. Ostatní jména, Adam, Ale-

Jaká jména dostali?
xander, Dominik, František, Marek, Martin, 
Matyáš, Pavel, Šimon a Václav, mají jednoho 
nositele. Mezi děvčaty máme 3 Terezy a Eliš-
ky a 2 Sofi e. Další jména pak dostala jen jed-
na slečna: Adéla, Anna, Antonie, Barbora, 
Daniela, Ela Michaela, Ema, Ester, Gabriela, 
Isabel Carmen, Jessica, Karolína, Klára, Lin-
da, Marijana, Nelly, Nina, Vanessa, Zora.

CHODÍME DO ŠKOLKY, ALE JSME VE ŠKOLE. Takto může defi novat svůj start 
do školního světa 24 dětí z mateřské školy. Jejich třída se od 1. září nachází v Základ-
ní škole v Masarykově ulici. Město tím vyřešilo zvýšený zájem rodičů o umístění dětí 
v předškolním zařízení.                                                                               Foto: Vladimír Semotán

Dvojčata Jana a Dana 
překypují legrací, mají 
zajímavé vztahy a vy-
mýšlí prapodivné pře-
zdívky. Jednomu pánovi 
Pohrůzkovi tropí samé 
neplechy, než se dozví, 
že to je jejich děda...

Čtenáře dětského 
oddělení zpovídá 

Lenka Zamazalová

Co právě čtu 
z městské knihovny

Johanka Sequensová 
ZŠ Masarykova, 5. třída

Věra Řeháčková:
Jana a Dana aneb 

Uličnice k pohledání

V knihovně se bude 
malovat!
Městská knihovna oznamuje návštěvní-
kům knihovny, že od 10. do 28. března 
bude uzavřena z důvodu malování.
Výzva a velká prosba pro čtenáře! Při-
jďte si vypůjčit knihy „do zásoby“ po do-
bu uzavření knihovny. Velmi nám usnad-
níte práci při vyklízení a opětovném 
uspořádání knihovního fondu. Těšíme se 
na vás v pondělí 31. března v novém!

Lenka Zamazalová

Kázání děkana Brabce
Netínská kázání se jmenuje knižní vydání 
souboru 17 promluv o Desateru, které měl 
v letech 1996 a 1997 v kostele P. Marie Na-
nebevzaté v Netíně Mons. Bohuslav Bra-
bec. Cyklus kázání přednesl v rámci tzv. 
Mariánských sobot v tamním poutním kos-
tele. Útlá publikace dokazuje, že ani po 15 
letech myšlenky vyslovené Mons. Brab-
cem neztratily nic ze své aktuálnosti. Na-
víc vydaný soubor připomíná, jak význam-
nou a mimořádně vzdělanou osobností 
Otec Bohuslav byl. Mons. B. Brabec půso-
bil v letech 1972 až 1992 v Telči. Vedle ná-
ročné činnosti v duchovní správě dokázal 
v době církvi nepříznivé, a také všeobecné-
ho nedostatku stavebních materiálů, vzorně 
a na vysoké úrovni se starat o telčské kos-
tely. Bylo jen malým oceněním jeho práce, 
když mu v roce 1992 udělilo městské za-
stupitelstvo jednomyslně, jako první osob-
nosti po roce 1990, čestné občanství Telče.
Publikace Netínská kázání je v nabídce 
městské knihovny.                                   /z/

Kopal a Doležal
Životní osudy 16 legionářů z I. světo-
vé války, pozdějších československých 
generálů, kteří se narodili na Vysočině, 
podrobně mapuje publikace historiků 
Eduarda Stehlíka, Karla Černého a Ra-
dima Chrásta Legionáři s lipovou rato-
lestí I. Čtenář se v knize seznámí také se 
dvěma absolventy telčského gymnázia. 
Prvním je divizní generál Václav Ko-
pal. Ten se narodil v roce 1882 v Radko-
vě (+1935) a na gymnáziu maturoval v ro-
ce 1901. Druhým je další divizní generál 
Mikuláš Matěj Doležal. Rodák z Vlá-
senice u Pelhřimova (*1889) maturoval 
v Telči v roce 1910. M. Doležal byl po-
praven nacisty 1. října 1941. Především 
vojenská kariéra obou generálů prvore-
publikové armády je v knize zmapována 
na dosud nepublikované úrovni.           /z/

Vyšlo: Legionáři s lipovou ratolestí I.Koncerty KPH 
v březnu
4. března Korngold Quartet
sál NPÚ (Lannerův dům) v 19:00 hod.
15. března Milada Študentová (zpěv),
Dita Coufalová (klavír)
sál ZUŠ v 19:00 hod.
Představujeme:
Korngold Quartet (dříve Quartetto di Gi-
oia) patří mezi přední česká kvarteta na-
stupující mladé generace. Své kořeny má 
na brněnské konzervatoři. V rámci progra-
mu Erasmus bylo souboru umožněno stu-
dium na Universität für Musik und Dars-
tellende Kunst ve Vídni. Korngold Quartet 
hraje ve složení: 1. housle Kristýna Hru-
bá Czajkowská, 2. housle Lenka Koplová, 
viola Klára Hegnerová, violoncello David 
Hrubý. Na programu v Telči je Mozart, 
Šostakovič a Mendelssohn-Bartholdy. 

Podle TZ



str. 10

Již třetí měsíc nabízí městská knihov-
na novinku. Kdo si chce zkrátit dlou-
hou chvíli čekání na začátek kroužku, 

Zahrajte si. V knihovně!
případně hodinu v ZUŠce, a nechce se 
mu zrovna číst, nebo do knihovny při-
šel s kamarády, může si zde nově zahrát 

V knihovně se jen čte. To již dávno neplatí. Alespoň v té telčské si nově můžete také zahrát 
deskové hry. Přijďte se přesvědčit.                                                           Foto: Lenka Zamazalová

v současné době populární deskové hry. 
Knihovna jich zatím nabízí pět: Ubongo, 
Osadníci z Katanu, Dominion, Párty 
Alias velká sázka, Zlaté Česko a Svět. 
Pokud chodíte do školy a vyberete si dvě 
poslední, tak si nejen s kamarády zahra-
jete a vyzkoušíte štěstí, ale čas strávený 
u hry se v tomto případě rovná přípra-
vě na některou hodinu dějepisu a země-
pisu. A tak, i když prohrajete, nebude to 
ztracený čas. Zatím si deskové hry moh-
li vypůjčit jen registrovaní čtenáři v pro-
storách knihovny. Od dubna ale budou 
patřit do výpůjčního fondu knihovny. 
„Registrovaným čtenářům nabídneme 
možnost půjčit si vybranou hru na urči-
tou dobu domů. Podmínkou pro výpůjč-
ku bude složení menší fi nanční kauce,“ 
uvedla pro TL pracovnice knihovny Len-
ka Zamazalová a dodala, „půjčování her 
v knihovně se setkalo u dětí s velkým 
ohlasem, proto uvažujeme v nejbližší do-
bě o rozšíření nabídky o takovou klasiku, 
jako je Člověče, nezlob se, Prší, Pexeso 
nebo Černý Petr. Do nabídky časem při-
budou i další hry - vědomostní, strategic-
ké, závodivé či logické…“                /lz/

KPH v nové sezóně
Sotva skončila 35. sezóna telčského Kru-
hu přátel hudby, má vedení Kruhu v če-
le s Lubomírem Zadinou jasno o té nové, 
v Roce české hudby. O jejích koncertech 
v březnu 4. 3. Komgold Quartet a 15. 3. 
Milada Študentová /zpěv/, Dita Cou-
falová /klavír/ informujeme v kulturním 
přehledu. V předstihu uvádíme i další 
v letošní sezóně, na které se mohou pří-
znivci krásné hudby již teď těšit.
1. dubna Trio od sv. Jakuba (K. Plocek 
M. Jakubíček, M. Řihák)
14. dubna Koncert učitelů a absolventů 
ZUŠ Telč
24. dubna L. Čermák (housle), J. Smýkal 
(klavír)
květen J. Pustina – Koncert vítězů
26. června M. Ambroš (housle), M. Am-
brošová (klavír)
7. října Trio Martinů (Jiříkovský, Šafa-
řík, Matějka)
12. listopadu P. Pomkla (fl étna), Ivana 
Dohnalová (harfa)
Samozřejmě, že v průběhu roku může 
dojít ke změně plánovaného programu. 
A tak jako dosud budeme o jednotlivých 
koncertech v TL aktuálně informovat. 

Podle zprávy L. Zadiny

Na konci ledna absolvovali varhaníci telč-
ské ZUŠ další poznávací zájezd do Prahy. 
Na pražské konzervatoři se jim osobně věno-
val vedoucí varhanního oddělení, prof. Jan 
Hora, legenda mezi českými varhaníky. Vr-
chol pražského pobytu přišel v katedrále sv. 
Víta. „S laskavým svolením tamního re-
genschoriho Josefa Kšici rozezněli Pavlí-

Varhaníci ZUŠ hráli v katedrále sv. Víta
na Kretová, Martina Janková, Marie Kaň-
kovská, Jiří Janek, Matěj Boček, Kristýna 
Floriánová, Jana Čeloudová, Adéla Vese-
lá, Ludmila Nechvátalová a Eliška Prknová 
katedrální varhany! Publikum jim vytvořilo 
množství přítomných turistů,“ uvedl pro TL 
Pavel Salák, který varhanní oddělení telčské 
ZUŠ vede.                         Redakčně kráceno 

Kůr katedrály sv. Víta v Praze. Na varhany hraje Matěj Boček. Zleva přihlíží Pavlína 
Kretová, Ivana Bočková, Martina Janková a Pavel Salák.                              Foto: Jakub Šolc
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Nové knihy městské knihovny
Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi. T. G. Masaryk
Beletrie
Boček: Poslední aristokratka; Koláček: Poslední bere vše; Pa-
wlowská: Pravda o mém muži; Ludlum: Bourneův imperativ; Prat-
chett: Dlouhá země; Kříženecký: Jiří Adamíra; Žilák: Kleptoman; 
Probst: Manželská past; Cornwell: Masakr; Walló: Na počátku byl 
kůň; Tremayne: Sedmá polnice; Laureen: Slunce nad Wahi-Kou-
ra; Kosatík: Tigrid, poprvé; Hedström: Úkryt ve Villette; Benzoni: 
Zlatá chiméra Borgiů; Townsend: Žena, která si šla lehnout a rok ne-
vstala; Stainforth: Krvavá Mary
Naučná
Šťovíček: Afrikou od severu k jihu; Začínáme s pletením; Mertin: 
Výchovné maličkosti; Brunnegger: Osení v bouři; Navrátilová: 
Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře; Zvelebil: Na van-
dru s Refl exem VII.; Davido: Kresba jako nástroj poznání dítěte; Ju-
nek: Třinácté komnaty našich prezidentů; Dvořáková: Pohybem 
a hrou rozvíjíme osobnost dítěte; Thacker: Konec „Třetí říše“
Dětská
Bumbová: Obrázkové čtení. Malé hrátky se zvířátky; Brezina: Pi-
rátská parta. Tajemné podzemí; Flanagan: Hraničářův učeň. Králov-
ská hraničářka; Fučíková: Ludmila, Václav a Boleslav; Kocmano-
vá: Markétka a Míša se ptají; Míková: Mrakodrapy; Russell: Deník 
mimoňky; Inaraja: Čtu a vím. Vodní zvířata; Dvořáková: Julie mezi 
slovy; Stanton: Pan Guma a skřeti; Pospíšilová: Uf, oni přistáli; Ar-
redondo: Dinosauři a prehistorie

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Herzán, M.: Jihlava ve spárech STB; Herzán, M.: Třebíč ve spá-
rech STB; Mann, T.: O sobě; Plháková, A.: Spánek a snění; Hay-
den, T.: Sebranka; Kudláček, M.: Svět dětské mozkové obrny; Ma-
kovcová, J.: Maminko, nezpívej; Makovcová, J.: S rukama na uších

Pro TL připravila Ilona Martinů

Co jsme vloni nejvíce četli?
Městská knihovna zveřejnila na svých stránkách nejčtenější knihy 
z jejího fondu v roce 2013.
Dospělí - beletrie:
Svědkyně ohně - Lars Kepler
Sněhulák - Jo Nesbö
Lži - Táňa Keleová-Vasilková
Naučná:
Dačicko. Slavonicko. Telčsko - Vlastivěda Moravská
Jihlavsko ve stínu říšské orlice - Jiří Vybíhal
Z Nového Zélandu přes Havaj - Leoš Šimánek
Domy v Telči - Josef Rampula
Dětská:
Milionové holky - Cathy Hopkins
Ostrov náhrobků - Thomas Brezina
Křišťály moci. Zrada temného elfa - Michaela Burdová

Zdroj:www.mktelc.cz

Telč a Velká válka
V polovině letošního roku si připomeneme 100. výročí vzniku prvního 
celosvětového válečného konfl iktu. 28. června 1914 byl v bosenském 
Sarajevu spáchán atentát na následníka rakouského trůnu, arcivévo-
du Ferdinanda d’Este. 28. července vyhlásilo Rakousko - Uhersko 
válku Srbsku. Začala Velká válka.

Sarajevo, 28. června 1914, asi 10,30. Následník trůnu Ferdinand 
d‘Este s chotí Žofi í vystupují před sarajevskou radnicí z automobilu, 
za jehož volantem sedí Leopold Lojka z Telče. Asi za 15 min. se ozvou 
smrtící výstřely. Záminka pro Velkou válku je skutečností. 

Tak byla do vzniku dalšího celosvětového válečného konfl iktu ve 40. 
letech nazývána. Na obou stranách v ní bojovalo více než 70 milió-
nů vojáků. 10 miliónů se z ní nevrátilo domů... Nebylo rodiny, kterou 
by válka nepoznamenala narukováním jejího příslušníka. Jejich osu-
dy jsou, především mezi jejich blízkými, živé dodnes. Padlé a zemře-
lé připomínají pomníky či pamětní desky téměř v každé obci. I když 
válečná vřava probíhala relativně daleko od Telče, již na podzim ro-
ku 1914 se jí bezprostředně dotkla. Zřízením vojenského lazaretu 
pro raněné vojáky. Téměř zapomenutou událost připomněla před-
náškou vloni na podzim Mgr. Jana Dostálová z telčského pracoviš-
tě NPÚ. Zaznamenali jsme řadu podnětů, abychom se k této  událos-
ti na stránkách TL vrátili. Autorka nám vyšla velmi ochotně vstříc. 
Dnes tak přinášíme první díl její zcela původní práce.

Vojenský lazaret v Telči 
za I. světové války

Mgr. Jana Dostálová

I. Úvod
Již před koncem 19. století byla v habsburské monarchii rozvinutá 
soustava vojenských zdravotnických institucí užívaných v době mí-
ru. Pro případ války bylo připraveno schéma zdravotnických zaříze-
ní, rozdělené podle velikosti, předpokládané vzdálenosti od bojiště 
a podle úrovně poskytované zdravotní péče. Když byl voják raněn, 
byla mu po roztřídění na těžce a lehce raněné poskytnuta první po-
moc. V případně závažnějšího zranění byl pak odeslán do polní ne-
mocnice, respektive do mobilní záložní nemocnice. Následná péče, 
pokud si to jeho stav vyžádal, se již odehrávala v týlu. Jednalo se ze-
jména o záložní nemocnice, infekční nemocnice, lazarety, lázně, růz-
né ozdravovny a sanatoria.
Situace na Vysočině se v této oblasti začala komplikovat už počátkem 
září 1914, kdy začaly do Jihlavy přijíždět vlaky s prvními raněnými. 
Podle údajů, které byly uváděny v Jihlavských listech o transportech 

Otevírací doba Městské knihovny
Pondělí, středa 8,30 - 12,00 a 13,00 - 17,00 ● úterý zavřeno 
● čtvrtek 13,00 - 17,00 ● pátek  8,30 - 12,00 a 13,00 - 16,00

Otevírací doba Knihovny Univerzitního centra 
je shodná, pouze ve čtvrtek je otevřena jen do 16 hodin.
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vojáků, bylo v Jihlavě na podzim přibližně 1350 raněných vojáků. 
Jihlava se tedy stávala lazaretním městem. Zranění a nemocní vojáci 
byli umístěni ve zdejších vojenských špitálech, ve zvláštním odděle-
ní všeobecné nemocnice, ve vojenské nemocnici a záložní nemocnici 
ve Velkých kasárnách. Kapacitní stav těchto špitálů brzy nepostačo-
val, a proto se zakládaly další. Dělo se tak z podnětu obcí i šlechty, 
jako tomu bylo například v Telči. Telčská městská rada podala na za-
čátku listopadu 1914 návrh na zřízení nemocnice pro 100 pacientů. 
Díky dobročinnosti obyvatel se podařilo získat pro ni nemocniční in-
ventář. Snahu města podpořila také hraběnka Leopoldina Podstatská 
nákupem potřebného materiálu. Přes veškeré úsilí však byly připra-
vené prostory shledány nedostačujícími pro 100 raněných a zařízení 
bylo redukováno na kapacitu 26 mužů. Přebytečné věci byly rozdány 
především vojákům z Telče a ostatní ponechány pro potřebu vojenské 
správy nebo pro případné otevření nemocnice. K němu ovšem nedo-
šlo, i v roce 1915 zůstaly prostory nevyužity. Myšlenka zřízení vojen-
ského lazaretu v Telči se zrodila v hlavách tehdejších majitelů panství 
Aloise Podstatského (1873 – 1918) a jeho manželky Leopoldiny roz. 
Thun-Hohenstein (1875 – 1964). 

Vojenský lazaret byl zprvu umístěn v objektu Na Bělidle v Pan-
ském dvoře.

Od myšlenky nebylo daleko k činu, a tak byl ještě v 1914 založen pod 
záštitou Červeného kříže tzv. Rekonvaleszentenheim, tedy domov 
pro rekonvalescenty. Přesné důvody vedoucí k jeho vzniku nejsou 
známé, ale pravděpodobně se jednalo o morální povinnost jak vůči 
monarchii, tak i k obyvatelům panství a raněným vojákům. Archivní 
prameny uvádějí, že lazaret byl umístěn v budově patřící k telčskému 
zámku. Nebyl tedy přímo na zámku, ale v budově, která patřila maji-
telům panství. Podle dochované fotodokumentace se lze domnívat, že 
byl zpočátku v Panském dvoře, v domě zvaném Na Bělidle a zhruba 
po roce byl přestěhován na Staré Město do areálu Parního mlýna. La-
zaret měl sloužit především vojákům telčského panství. Z řady důvo-
dů se ukázalo téměř nemožné z raněných vybírat ty, kteří sem přísluš-
ností náleželi. Částečně se to ale časem dařilo. Mezi rekonvalescenty 
byli nejen Češi, ale i ostatní z národností Rakouska-Uherska. Větši-
na zraněných byla do něho posílána z jihlavské záložní nemocnice.

Pokračování příště

Pozvánka na dubnové akce

1. 4.  Koncert Tria od sv. Jakuba v sále DPS
4. 4. – 21. 4. Výstava ve vstupní síni radnice: Gustav Klimt 
5. 4.  Vítání dětí
6. 4.  Setkání pěveckých sborů v Krahulčí
11. – 13. 4. Velikonoční výstava zahrádkářů
12. 4.  Vítání svátků jara a stavění máje s Podjavořičanem
12. 4. – 7. 6. Výstava v MG Hasičský dům: Ladislav Kukla
13. – 15. 4. Velikonoční výstava v klubu důchodců
14. 4.  Koncert učitelů a absolventů ZUŠ Telč v sále ZUŠ
16. 4.  Přednáška o Karlově mostě v Univerzitním centru
19. 4.  Farmářské trhy na náměstí
21. 4.  Velikonoční obchůzka s Podjavořičanem
22. 4. – 14. 5. Výstava ve vstupní síni radnice: ZŠ Hradecká 
  praktická - Fotografi e Telče
24. 4.  Koncert - L. Čermák (housle), J. Smýkal (klavír)
27. 4.  Benefi ční koncert v kostele Matky Boží
30. 4.  Telčské čarování u rybníka Roštejn
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Díky probíhající rekonstrukci ulice 9. května budou silnice ve městě určitě tématem roku. 
Nejinak tomu bylo v roce 1930, když se dláždila Jihlavská ulice.

Vzpomínáme na 20. století

Hádanky domů života
V loňském roce jsme několikrát infor-
movali, že oba telčské židovské hřbitovy 
se objeví v desetidílném seriálu ČT vě-
novaném židovským hřbitovům v České 
republice. Určitě se bude jednat o mimo-
řádný propagační počin, který zviditelní 
samu Telč a historii zdejší židovské ko-
munity. Hlavní zásluhu na zařazení telč-
ských židovských hřbitovů (u Myslůvky 
a na Oslednicích) do zmíněného seriá-
lu má Iva Steinová, autorka jejich histo-
rie, kterou jsme ve zkrácené verzi uve-
řejňovali v loňském ročníku TL, a žena, 
které vloni udělilo zastupitelstvo, právě 
za tyto aktivity, Cenu města. Na častou 
otázku, kdy se seriál na obrazovkách ob-
jeví, musíme bohužel odpovídat aktuál-
ním sdělením Romana Šeinera z tiskové-
ho odboru ČT: V současné době (13. 2.) 
není pořad „Hádanky domů života“ na-
plánován do vysílacího schématu. Dopo-
ručujeme Vám proto sledovat online pro-
gram České televize...                           /z/

Kdy je uvidíme na obrazovce?

Fond Vysočiny vyhlásil 
nové grantové programy
V první polovině února 2014 byly vyhláše-
ny nové grantové programy Fondu Vysoči-
ny. Mezi velmi zajímavé patří například do-
tační programy:
SPORTUJEME 2014 – dotace na sportov-
ní aktivity a propagaci sportu. Například ná-
klady na celoroční činnost sportovního od-
dílu/klubu, náklady na sportovní aktivity 
dětí a mládeže apod.
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2014 – Dotace 
na jednorázové akce zaměřené na sportov-
ní aktivity dětí, mládeže i široké veřejnosti 
(karneval, drakiáda, Den dětí, turnaj, závod, 
pohár apod.).
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
2014 – dotace na nepamátkové objekty 
v městských památkových rezervacích a zó-
nách na obnovu dochovaných historicky 
a památkově cenných konstrukcí a staveb-
ních prvků objektů nebo rehabilitace těchto 
konstrukcí a stavebních prvků.
Podrobnější informace jak k těmto dotač-
ním programům, tak i dalším, které jsou 
nyní vyhlášeny, naleznete na internetových 
stránkách Kraje Vysočina www.kr-vyso-
cina.cz, odrážka Finance/Fond Vysočiny. 
Upozorňujeme, že uzávěrky pro podání 
žádostí jsou již v první polovině března!

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování

Památkáři učí řemeslníky
V sídle Národního památkového ústavu 
v Lannerově domě bylo v úterý 11. února 
slavnostně zahájeno pilotní ověření nově 
vznikajícího vzdělávacího programu „Ře-
meslná obnova historických staveb“. Vý-
znam události dokazovala mimo jiné pří-
tomnost generální ředitelky NPÚ Ing. arch. 
Naděždy Goryczkové. 

Která řemesla památkáři vzdělávají:
zedník, štukatér, kameník. malíř - natěrač, 
truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř.

Do vzdělávacího programu, který bude pro-
bíhat v devíti odborných kurzech s délkou 
výuky 100 hodin, se přihlásilo 97 řemeslní-
ků. Kurzy jsou členěny na teoretickou část, 
která se bude vyučovat v prostorách telč-
ského pracoviště památkářů, a praktické se-
mináře na památkových objektech v Kraji 
Vysočina, jako jsou např. zámky v Brtnici, 
Červené Řečici, Polici ap. Více o projektu 
na: www.obnovakulturnihodedictvi.cz.

Podle TZ

K. Vydří a Dačice připo-
menou F. E. Dalberga
100. výročí úmrtí Friedricha Egberta Dal-
berga (1863 - 1914), cestovatele, majitele 
dačického panství a také spoluzakladate-
le kláštera v Kostelním Vydří, si připome-
neme v březnu na místech jeho působení. 
8. března v 15 hodin se v klášteře v Kos-
telním Vydří uskuteční přednáška P. Go-
razda Cetkovského o podílu Dalbergů 
na založení zdejšího kláštera, po které bude 
následovat mše svatá a slavnostní průvod 
k hrobce Dalbergů. Druhý den, 9. března 
v 15 hodin, přednese v dačickém zámku 
dr. Jana Bisová přednášku Osobnost F. E. 
Dalberga v kontextu rodové historie. Dal-
bergové několikrát ovlivnili i dějiny Telčs-
ka. Například v roce 1886 byl bratr Friedri-
cha Egberta Karel Dalberg  zvolen v Telči 
předsedou Výboru pro záležitosti místní 
dráhy na západní Moravě. Obě přednášky 
jsou zdarma přístupné široké veřejnosti.

Podle TZ

8. a 9. března

Jarní Větrání v Lidéřovicích
V neděli 16. března ve 14,30 proběhne v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další oblíbe-
né Větrání kostela a varhan. Tentokrát bude věnované mimořádné osobnosti papeže Ře-
hoře a také období konce zimy a příchodu jara. Jako vždy bude Větrání spojeno s krás-
nou hudbou.
Pravidelná kulturně - společenská akce je také ojedinělou příležitostí k prohlídce areálu 
kostela sv. Linharta, který je Telči blízký tím, že ho prokazatelně stavěla stejná stavební 
huť jako telčský farní kostel sv. Jakuba.
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Od 1. ledna 2014 došlo k největší změně 
v oblasti soukromého práva za posledních 
padesát let, neboť nabyl účinnosti nový 
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) 
a spolu s ním řada dalších právních předpi-
sů. Změny se dotknou každého, a to např. 
při uzavírání běžných smluv, při dědění, 
při zakládání spolků, obchodních společ-
ností a jiných právnických osob atd. 
Městský úřad Telč má možnost prostřed-
nictvím vzdělávací agentury Regionservis 
zajistit školení k této problematice přímo 
v Telči, které by bylo určeno zejména pro 
představitele obcí (členy zastupitelstev, ko-
misí, výborů, úředníky), občanská sdruže-

Nabídka školení o novém 
občanském zákoníku

ní a zájmové organizace. Jednodenní ško-
lení by se uskutečnilo v březnu nebo dubnu 
a místem školení by byla zasedací místnost 
v nově postavené přístavbě Základní školy 
v Masarykově ulici. Přednášejícím by byl 
některý z odborníků na civilní právo, s ni-
miž vzdělávací agentura Regionservis spo-
lupracuje. Cena jednodenního semináře by 
byla cca 600-700 Kč za jednoho účastníka. 
Zájemci o toto školení mají možnost se při-
hlásit u Jitky Plhalové, Městský úřad Telč, 
oddělení sekretariát a obecní živnostenský 
úřad, tel. 567 112 413, e-mail jitka.plhalo-
va@telc.eu v termínu do 14. 3. 2014.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

SMS z radnice dostává 
již 700 občanů
V polovině února zaregistrovala telč-
ská radnice 700 odběratelů informačních 
SMS zpráv o výlukách dodávek vody, 
elektřiny a plynu na území města. Tou-
to formou mohou být občané informová-
ni i o dalších mimořádných událostech. 
Služba zasílání SMS je bezplatná. Zá-
jemce o ni musí podat jednoduchou při-
hlášku, kterou jsme již několikrát otisk-
li v TL. Formuláře přihlášek jsou stále 
k dispozici v IS na radnici, kde lze vypl-
něné přihlášky také odevzdat. 

Přihlášky jsou rovněž dostupné na http://
www.telc.eu/obcan/informace-1/zasilani_
sms_z_meu_telc

Zápis do Mateřské školy Telč
Ředitelství mateřské školy oznamuje, že zápis proběhne dne 2. dubna 2014 od 13,00 do 16,30 v budově MŠ Komenského. 

Zveme všechny zájemce o umístění dětí do MŠ ve školním roce 2014/2015, to je od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
Zápis proběhne formou Dne otevřených dveří, děti si mohou prohlédnout prostředí a pohrát. Blanka Hauzarová, ředitelka školy
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Opakuje se to každý rok na přelomu června a července. Silnice pro-
cházející Horní Myslovou ožije mimořádným dopravním ruchem. 
Neklamný znak, že začala borůvková sezóna. „Za humny“ Horní 
Myslové leží lokalita Huliště s největším výskytem borůvčí na zá-
pad od Brna. „Spolu s Mysleticemi a Olším bychom v mikroregi-
onu mohli vytvořit borůvkové království,“ říká v nadsázce starosta 
obce Ing. Miroslav Nosek. Pana starostu ale „na borůvkách“ potká-
te výjimečně. Nejen proto, že jejich sběr je spíše doménou žen, ale 
především pro nedostatek času. Skloubit náročnou funkci předsedy 
velkého zemědělského podniku a starosty obce je často nad časové 
možnosti jednotlivce. „Bez aktivní pomoci místostarosty a dalších 
členů zastupitelstva by to opravdu nešlo,“ chválí v úvodu našeho 
setkání spolupráci v nejvyšším orgánu obce M. Nosek. Aniž bych 
ho k tomu nějak vyzýval, pokračuje chválou na spolupráci s kan-
celáří Mikroregionu Telčsko a telčským městským úřadem: „To, že 
se zde dají vyřídit téměř všechny agendy jako na bývalém okres-
ním úřadu, je výhoda, která nám hodně pomáhá,“ jsou jeho slova 
a dodává, „Nikdo cizí se o život v obci nemůže postarat lépe než ti, 
co v ní žijí.“ Proto jednoznačně podporuje samostatnost i tak ma-
lých obcí, jako je „jeho“ Horní Myslová. Cestu vidí ve snižování 
administrativní zátěže malých obesních úřadů a v možnosti převá-
dět některé agendy na orgány obcí s rozšířenou působností, v na-
šem případě na Telč. Právě tuto možnost Horní Myslová využívá.

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Horní Myslová 1385 500 m n. m. 85

V rozhovoru se dostáváme k hlavnímu tématu - životu v obci. Nesta-
čím si dělat poznámky: Setkání rodáků, stavění a kácení máje, slav-
nostní výlov obecního rybníka, společné rozsvícení vánočního stromu 
při svařeném víně a koledách, společný silvestr... Na otázku po pořa-
datelích dostávám docela neběžnou odpověď: Z větší části členové 
obecního zastupitelstva, samozřejmě za vydatné pomoci dalších oby-
vatel. V obci velikosti Horní Myslové je to asi jediné, a hlavně šťast-
né, řešení. Napomáhá mu nový směr využití zdejšího kulturního do-
mu. Bývalé centrum nechvalně známých diskoték v regionu vrátili 
současní zastupitelé jeho původnímu účelu. Slouží především obyva-
telům obce. Stavba ze 70. let minulého století teď prochází za pomo-
ci dotací, které se podařilo zastupitelstvu získat, zásadní rekonstrukcí.   

 Zastupitelstvo obce: Ing. Miroslav Nosek, Ing. Rostislav Čermák,
 Petr Lupač, Radek Novák, Dana Nováková, Eva Nováková

Brána do borůvkového království 
Využití majetku obce přibližuje starosta na dvou zdánlivě nesou-
visejících příkladech: „V týdnu se sejdou důchodkyně, když če-

kají na pojízdnou prodejnu v obecním úřadě, 
a večer si mládež zahraje stolní tenis v kultur-
ním domě, kde vznikla i sportovní místnost. 
Samozřejmostí je, že přijde mládež i z okol-
ních obcí.“ Vedle dotací z Programu obnovy 
venkova, které umožnily zahájení rekonstruk-
ce kulturního domu, se obec aktivně zapo-
juje do většiny projektů mikroregionu. Jen 

„sochy“ v Horní Myslové vynechali. „Smysl realizace tohoto pro-
jektu jsme viděli příliš pragmaticky.         (pokračování na str. 15)

Dnes představujeme: Horní Myslovou

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 3/2014          List MAS Telčsko (37)
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Předmětem projektu bylo zkvalitnění do-
pravní infrastruktury, zlepšení vzhledu ve-
řejných prostranství a zvýšení atraktivity 
pro bydlení a relaxaci v Panenské Rozsíč-
ce. Místní komunikace, která vede k obec-
nímu rybníku východně od obce, je hoj-
ně využívána nejen místními obyvateli, 
ale i zemědělskou technikou. V době po-
dání žádosti byla ve špatném stavu a obec 
ji z části rekonstruovala z vlastních zdrojů.
V rámci projektu se na ní  provedl živičný 

Úprava místní komunikace 
v Panenské Rozsíčce

postřik a položil se asfaltový beton. Kraj-
nice byla zpevněna štěrkodrtí. Zároveň do-
šlo k úpravě svahu hráze záložní požární 
nádrže, po které část cesty vede. Součás-
tí projektu byla i úprava veřejného pro-
stranství v těsné blízkosti nádrže a silni-
ce. V současné době je vše zrealizováno 
a byla podána žádost o proplacení. Celko-
vé výdaje se pohybují kolem 530 000 Kč, 
přičemž dotace je přes 390 000 Kč.

Jiří Skála (red. kráceno)

Představujeme projekty MAS Telčsko

Mikroregionální střípky

Hodice
9. 3. Dětský karneval
Tradiční karneval v neděli 9. března v KD Ho-
dice od 14.00 hodin. Zábavné odpoledne s vy-
stoupením Martina Krulicha „živá huba“ pro 
děti. Dětská diskotéka, balónková šou, malo-
vání na obličej. Pořádá MŠ a OÚ Hodice.
15. 3. Rockový ples
Ples s bohatou motoristickou tombolou a půl-
nočním překvapením. Hraje kapela Premiér.

Řídelov
15. 3. Masopust
Od 13.00 hod., večer taneční zábava. Hraje 

XL Music, tombola a občerstvení zajištěno.

Mrákotín
21. 3. Josefovská taneční zábava 
Začátek ve 20.00 hod, hraje UNI BAND.

Sedlejov
22. 3. Dětský karneval
Začátek ve 13.30 hod v KD v Sedlejově, po-
řádá SSM.

Urbanov
1. 3 Masopust
Od 13.00 průvod masek za doprovodu de-
chové hudby obcí.

BEZOBAV Dyjice
14. 3. 
Ľubica Christophory
Jaro přivolá křehkými písněmi plnými ta-
jemství, poezií zpívanou mnoha jazyky.
5. 4. 
O.G. and the Odds Gifts
The Odd Gifts jsou sólovým projektem O. 
Galušky, všestranného hudebníka, kterého 
můžete znát z mnoha pódií.

 Kulturní domek Dyjice 
 Začátek vždy ve 20:00, děti vstup zdarma.

Brána do borův-
kového království

Dokončení z předchozí strany

Ale musím uznat, že hodně obcím se ho 
podařilo naplnit zcela prakticky,“ mlu-
ví o často diskutovaném projektu starosta 
a zmiňuje nové dětské prolézačky, zvonič-
ky či brouzdaliště v řadě obcí. Pravdou ta-
ké je, že Hornomyslovští nemuseli na no-
vou zvoničku vůbec pomýšlet. Jejich náves 
zdobí stará zvonička charakteristická pro 
Vysočinu, která je ofi ciální kulturní pa-
mátkou. „Letos opravíme doškovou kryti-
nu střechy a zároveň její fasádu,“ prozra-
dil starosta Nosek. Opravu bude fi nancovat 
obec a počítá, že využije příspěvek z pro-
gramu Ministerstva kultury na obnovu 
kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností, který administru-
jí „malé okresy“, konkrétně Městský úřad 
Telč. „Nej“ Horní Myslové, borůvkový ráj 
za humny, jsme tentokrát představili v úvo-
du příspěvku. Na závěr jsem si nechal sen 
pana starosty: Vzhledem k blízkosti Telče 
a jejímu rozvoji směrem k Horní Myslové 
to je chodník/stezka pro pěší a cyklisty, kte-
rý by obě sídla, a třeba také Rafandu v Kra-
hulčí, propojil. „Stoupající počet chodců 
a provoz na silnici si to v budoucnu vyžá-
dá,“ věří M. Nosek. Že je to příliš odvážný 
sen? Díky novému územnímu plánu počítá 
Horní Myslová se vznikem až 15 staveb-
ních parcel. Její rozvoj by tak mohl k reali-
zaci snu pana starosty hodně přispět.       /z/

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz

http://www.telcsko.cz/
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Příběh tak trochu 
hororový
Spíte. Najednou vás k ránu probudí nějaký 
šramot. Uvědomíte si, že jste v domě sa-
mi a začínáte mít nepříjemný pocit. Ten se 
stupňuje, když vidíte, jak se klika u dveří 
v pokoji pomaličku pohybuje dolů. Mys-
lím, že ve fi lmu by začala hrát tajemná 
hudba, něco jako když se v Čelistech při-
bližuje žralok.
Srdce buší jako o závod, a když se začnou 
dveře otevírat, začínáte chápat smysl vě-
ty „Krve by se nedořezal“. Dveře se po-
otevřely... a nic. Čekáte, že uvidíte ústí 
hlavně nebo nějakého pobudu, co si mys-
lí, že si odnese nějaký poklad. Ještě si sta-
číte vzpomenout na všechny horory, kde 
byl v hlavní roli duch. Ale nic takového se 
neděje. Po chvilce pochopíte a srdce za-
číná mít pravidelný rytmus. U postele se 
totiž ozvalo mňauuu. Dveře si otevřel ko-
cour, který okoukal systém kliky a zjistil, 
že když skočí na kliku, dveře se otevřou 
a může vejít. A protože je přeci jen nižšího 
vzrůstu, nebyl v otevřených dveřích vidět. 
Tento příběh mi vyprávěl manžel, který si 
historku prožil, a vůbec jsem mu nezávi-
děla. Kocour naučil otevírat dveře i další 
dvě kočky, které máme doma. Jednou jsem 
ho pozorovala, protože dveře se otevíra-
ly dovnitř. První část, pověsit se na kliku, 
zvládl a čekala jsem, že tím akce skončí, 
ale kocour mne překvapil, protože se zad-
níma nohama odrazil od zárubní, takže se 
dveře pootevřely a měl vyhráno. Naštěstí 
odemykat si zatím neumí. Kočky nás do-
ma tolerují a nechají nás s nimi bydlet. Pří-
běhy, které s nimi prožíváme, by vydaly 
na větší knihu, tak další zase někdy příště. 

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Knihovna Univerzitního centra MU
(nám. Zachariáše z Hradce 2,

jezuitská kolej)
Vás srdečně zve na výstavu

MŮJ SVĚT
Výtvarné projevy dětí s autismem

Po celý březen v otevíracích hodinách 
knihovny

Po dohodě (na tel. 774886640, 
549491143 nebo e-mailem na 

ilonamartinu@mail.muni.cz) 
možná konzultace se spec. pedagožkou, 

asistentkou, učitelkou či maminkou 
autistického dítěte.
www.muni.cz/uct

Poslední lednový týden proběhl pro žáky 
GOB a SOŠ Telč ve znamení ekonomicky 
zaměřených soutěží.
27. a 28. ledna se konal ve Znojmě již 
osmý ročník celostátní soutěže v účetnic-
tví pod názvem MD/DAL. Naše škola obe-
slala soutěž dvěma zástupci čtvrtého roč-
níku oboru ekonomika a podnikání, Marií 
Florianovou a Vladimírem Molcarem. 
Ten se v konkurenci 160 soutěžících umís-
til na nádherném 14. místě!
O den později, 28. a 29. ledna, se v Pře-
rově konala soutěž ZAV Přerov v ovládá-
ní klávesnice pro III. ročníky s možností 
startu i mladších talentovaných žáků. Na-
ši školu reprezentovaly Lenka Nováková 
(3. AS), Lucie Olivová (septima) a Mag-

Umíme účtovat, obchodovat 
i ovládat klávesnici

dalena Suchá (2. AS). V bodovaném tré-
ninku pokořily Lenka i Lucka hranici 400 
úhozů a obsadily 16., respektive 12. místo.
V hlavní soutěži, která se skládala ze tří de-
setiminutových opisů s různou penalizací, si 
největší koncentraci udržela Lenka Nováko-
vá a v tzv. kombinaci obsadila 18. místo z 68 
soutěžících. V hodnocení družstev obsadi-
la naše škola pěkné 10. místo z 24 zúčast-
něných týmů. Ve stejném týdnu se konala 
v Praze další akce, oblastní veletrh fi ktiv-
ních fi rem. Velmi dobře na něm reprezen-
tovala naše fi ktivní fi rma Extra, s.r.o. V cel-
kovém hodnocení byla druhá, v kategorii 
prezentace fi rmy dokonce zvítězila. Všem 
úspěšným studentům blahopřejeme.

Ing. Ladislav Novák

Na snímku autora příspěvku jsou zleva Lucie Olivová, Lenka Nováková a Magdalena 
Suchá při tréninku v Přerově na soutěž ZAV.

I v Rakousku již znají Leopolda Lojku
V pondělí 3. února vysílal druhý program státní rakouské televize pořad Řidičská chy-
ba Leopolda Lojky s podtitulem Řidič Františka Ferdinanda při atentátu v Saraje-
vu. Příběh telčského rodáka Leopolda Lojky, který v osudný okamžik řídil automobil, 
v němž seděl následník trůnu Ferdinand d´Este s manželkou, jsme podrobně popsa-
li v TL 3/2013. Podle podkladů brněnského historika Jiřího Skoupého, který Lojkův 
příběh vlastně objevil, zpracoval pořad pro ÖRF Wladimir Aichelburg, bývalý ředi-
tel muzea Františka Ferdinanda na zámku Artstetten, autor četných publikací o c. a k. 
námořnictvu, výtvarném umění a dějinách Rakouska-Uherska.                                  /z/
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 1. do 18. 2. 2014.

Zimo, kde jsi?

Průměrná teplota:   -0,2 °C
Průměrný tlak:  1014,4 hPa
Srážky:    12,6  mm
Maximální teplota:   8,8 °C, 19. 1. 
   ve 14,25 hod.
Minimální teplota:   -13,3 °C, 26. 1. 
   v 1,01 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  51,8 km/h, 10. 1.

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

Leden v číslech

Nový rok jsme začali se třemi centimetry 
sněhu, ale již během 2. ledna úplně roztál. 
Od začátku měsíce až do 21. ledna vystu-
povaly denní maximální teploty nad nu-
lu, v rozmezí od nuly do +8°C. Noční mi-
nima klesala většinou od -1 do -6°C, ale 
bylo i několik nocí, kdy teplota ani pod 
nulu neklesla. Srážky byly nějaké téměř 
každý den. Ale většinou jen slabé. Vzhle-
dem k teplotám bylo jejich skupenství 
převážně tekuté. Převažovala obloha za-
tažená nízkou oblačností (a to zvláště 
v našem regionu, od Studené na západ 
už často svítilo sluníčko). Celkový ráz 
počasí ani nepřipomínal leden, ale spíše 
končící podzim nebo předjaří. Ojediněle 
na zahrádkách vykoukly i jarní květiny. 
Do jakéhosi zimního normálu se počasí 
dostalo až od 22. ledna. Sníh začal padat 
již 21. ledna, ale sněhová pokrývka byla 
zanedbatelná, do 1 cm. Trochu více nasně-
žilo 26. a 27. 1. a celková pokrývka do-
sáhla výšky kolem 5 cm. Poté však znovu 
pomalu ubývala. Celkově v lednu napadlo 
pouze 6 cm nového sněhu. Maximální 
denní teploty zůstávaly několik stupňů 
pod nulou a noční klesaly pod -5°C. Nej-
chladněji bylo 26. ledna, kdy ranní mini-
mum kleslo na -14°C a při zemi na -17°C. 
Denní maximum vystoupilo jen na -7°C. 
Koncem měsíce se opět oteplovalo. Sla-
bá sněhová pokrývka určitě nepotěšila ly-
žaře, ale pokud to další průběh zimy ješ-
tě nenapraví, může znamenat i významný 
defi cit zimních srážek pro jaro. Měsíc 
hodnotíme teplotně jako mírně nadprů-
měrný, srážkově slabě podprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v lednu

U Švejka: Košt ovocných destilátů
Švejk restaurant Telč pořádá v sobotu 29. března soutěžní „košt“ ovocných destilátů. 
Na rozdíl od minulých ročníků, kdy se hodnotily pouze švestkové destiláty, bude le-
tos porota hodnotit dvě kategorie, destiláty z peckoviny a destiláty z jádrovin. Soutěžní 
vzorky v čiré skleněné půllitrové láhvi, bez jakýchkoli nálepek či nápisů, budou přijí-
mány 29. 3. od 13 do 16 hodin ve Švejk restaurantu. Soutěž je anonymní. Hodnocení 
bude prováděno dle čísel, která obdržíte při předávce destilátů. Odtajnění soutěžících 
a vyhodnocení koštu proběhne tentýž den po 19. hodině.                                           mš

To se hodí

SNÍMEK DO HISTORIE. Letošní zima na náměstí.                                     Foto: Archiv TL

Zima 2014
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Inzerujte v Telčských listech 
- vaše reklama neskončí v koši s letáky

Podmínky inzerce na www.telc.eu ● Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 
odbor kultury MěÚ Telč ● tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-
něného nábytku i starožitného. Výro-
ba vrstvených matrací na míru. Auto-
čalounictví. Opravy a výroba krycích 
plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, 
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 
721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Nabízíme bydlení 2+1 v RD se zahrád-
kou v Krahulčí. S pozdějším možným 
prodejem o celkové bytové jednotce 
4+1. Tel. 723 066 694.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. 
Učebna v Telči na Myslibořské ulici, vý-
uka a výcvik na osobní automobil, mo-
tocykly a osobní automobil s přívěsem. 
Info na www.autoskolaekol.wz.cz, tel. 
607 185 517.

• Prodám řezivo. Vysušené fošny a prkna. 
Cena 3 500 Kč. Tel. 723 890 001.

• Sháním od března pronájem bytu 1+1 – 
2+1 v Telči. Jsem zaměstnaná, bezdět-
ná, nekuřačka, solidní. Volejte kdykoliv: 
608 061 236.

Malý oznamovatel
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1. března
Jihlava, MUDr. Jarmila Němečková
Vrchlického 2497/57, 567 574 576
Dačice, MUDr. Hana Musilová
Na Příkopech 75, 384 420 638
(dtto i 2. března)
2. března
Jihlava, MUDr. Jarmila Nestrojilová
třída Legionářů 1470/9, 567 301 917
8. března   
Jihlava, MDDr. Zuzana Zlámalíková
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW - DAS, 384 456 215  
(dtto i 9. března)
9. března   
Jihlava, MUDr. Vojtěch Novotný
Havlíčkova 34a,  774 417 100
15. března    
Jihlava, MUDr. Radovan Minařík
Franze Kafky 109, 567 234 137
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová 
Nemocnice Dačice, 384 358 294 
(dtto i 16. března)
16. března 
Jihlava, MUDr. Alice Pavlasová
Vrchlického 2497/57, 567 574 577
22. března   
Jihlava, MDDr. Lukáš Novák
Vrchlického 50/5282, 567 331 666
Dačice, MUDr. Marie Matoušková 
Nemocnice Dačice, 384 358 291 
(dtto i 23. března)
23. března   
Telč, MUDr. Alena Bínová
Masarykova 445, 567 213 168
29. března   
Jihlava, MUDr. Vojtěch Peřina
Havlíčkova 34a, 774 417 100
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Příhodova 176 (Nivy), 384 423 107
(dtto i 30. března)
30. března   
Jihlava, MUDr. Marie Petříková
Vrchlického 2497/57, 567 574 578 

Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hod., ostat-
ní 8 - 12 hodin. V případě potřeby do-
poručujeme prověřit na uvedených tlf. 
číslech. Služby v obvodu Nemocnice Jih-
lava i na Infocentru Nemocnice Jihlava na  
567 157 211. 
Změna služeb není vyloučena. 
Aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz, 
www.nemdac.cz 

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v březnu 

Sbírka se uskuteční v sobotu 29. 3. od 9 
do 14 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní bra-
nou z ulice Slavatovská a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je 
označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silo-
nové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ruč-
níky, plyšové hračky, pouze nové boty. 
Prosíme, věci noste v pevných obalech 
(krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka 
Charity

Kino Máj Třešť v březnu
ÚT 4. 3. v 19:30
JAKO NIKDY (ČR)
Přístupný od 12 let

ST 5. 3. v 19:30
ROZKOŠ (ČR)
Přístupný od 12 let

ČT 6. 3. v 19:30
REVIVAL (ČR)

PÁ 6. 3. v 19:30
HOŘÍCÍ KEŘ (ČR)
Přístupný od 12 let

SO 8. 3. v 19:30
NYMFOMANKA I. ČÁST (D)
Film je s titulky, přístupný od 18 let
Při koupi vstupenek na oba díly vstupné 120 Kč

NE 9. 3. v 10:00 a v 17:00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (USA)
Film je ve 3D

ST 12. 3. v 19:30
BABOVŘESKY (ČR)

ČT 13. 3. v 19:30
ANGELIKA (FR)

SO 22. 3. v 19:30
NYMFOMANKA II. ČÁST (D)
Film je s titulky, přístupný od 18 let

NE 23. 3. v 10:00
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO 
A SHERMANA (USA)
Film je ve 3D

ST 26. 3. v 19:30
BABOVŘESKY 2 (ČR)

ČT 27. 3. v 19:30
POMPEJE (USA)
Film je ve 3D

PÁ 28.3. v 19.30
BABOVŘESKY 2 (ČR)

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

TL 3/2014 - 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 jejich 
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), 
M. Horáková, I. Jeníčková
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Sběrový kalendář
Kovový odpad 3. 3.
Sběr je prováděn na celém území města.
Objemný odpad
I. – II. 31. 3. IV. 2. 4.
III. 1. 4. V. 3. 4.
Biologický odpad
I. – II. 10. 3. IV. 12. 3.
III. 11. 3. V. 13. 3.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovat-
ka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné 
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží
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Hokej
Krajská soutěž Vysočiny
Konečná tabulka základní části
1. Náměšť n/O 18 109:68 41
2. Telč 18 118:54 39
3. RH Brno 18 124:47 39
4. Vev. Bítýška 18 71:50 37
5. V. Meziříčí B 18 89:66 32
6. Velká Bíteš 18 61:64 31
7. Zastávka 18 89:77 28
8. Buldogs Brno 18 74:136 10
9. Křižanov 18 64:123 10
10. Šerkovice 18 50:164 3

První čtvrtfi nálový zápas sehráli ho-
kejisté SK Telč s HC Zastávka v nedě-
li 23. února na zimním stadionu v Rosi-
cích, odkud si odvezli výhru 6:4. Druhý 
čtvrtfi nálový zápase se stejným soupeřem 
se uskutečnil po uzávěrce TL 1. března 
na zimním stadionu v Pelhřimově.

Stolní tenis 
Divize Vysočiny k 23. únoru
1. Jihlava A 18 171:94 49
2. H. Brod A 18 166:104 46
3. Pelhřimov A 17 162:97 43
4. Pelhřimov B 17 147:117 40
5. Žďár n.S. B 18 145:135 38
6. Telč A 18 135:144 35
7. Světlá n.S. A 18 121:139 34
8. Rovečné 16 128:122 33
9. M. Budějovice 18 111:155 30
10. Chotěboř 18 110:157 28
11. M. Budějovice 18 110:154 28
12. Třešť 18 91:179 19

Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti
29. března 
15,00 Muži B - Luka n.J. 
30. března
15,00 Muži A - Velká Bíteš B

Basketbal
V regionální přeshraniční soutěži Wal-
dviertler Sparkasse Cup prohráli telčští BK 
Žabaři v Nové Bystřici 53:72, 16. února si 
poradili doma s BK Třešť 61:46 a 22. února 
těsně podlehli soupeřům z Gmündu na je-
jich palubovce 63:66. Před závěrem sou-
těže to vypadá tak, že v ní zvítězí Gmünd 
a o umístění na druhé příčce tabulky budou 
soupeřit týmy Nové Bystřice, J. Hradce 
a Telče. Její poslední domácí zápas v hale 
ZŠ Hradecká s Waidhofenem, neměl v do-
bě uzávěrky TL, určený termín. Sledujte 
proto http://basket-telc.sweb.cz/.

Sport
Zatímco telčští hokejisté svoji sezonu 
úspěšně zakončili, fotbalisté se chystají 
na jarní část soutěže. V březnu je po tři ví-
kendy čekají přípravná utkání. Jejich formu 
prověří na umělé trávě v Pelhřimově Kos-
telec a o týden později lídr I.A - třídy fotba-
listé Slavoje Třešť. Na hřišti ve Vratěníně 
sehrají poslední přátelský zápas před začát-
kem soutěže s Jemnickem. 
První jarní kolo naruší často vrtochy poča-
sí a zápasy musí být odloženy. Vzhledem 
k nezvykle mírné zimě doufáme, že start 
do závěrečných bojů sezony 2013/14 se 
tentokrát obejde bez problémů. Fotbalové 

O slovo se hlásí fotbal
jaro na telčském stadionu začíná v sobo-
tu 29. března v 15,00 hodin. Postarat by 
se o to měl B - tým zápasem s Lukami 
n. J. I.B třída startuje v neděli 30. břez-
na ve stejný čas, a jak kvalitně naladili 
naši borci formu, přijede prověřit záloha 
Velké Bíteše.
Do ochozů fotbalového stadionu SK Telč 
zveme nejen všechny fanoušky, ale i fa-
nynky, které tradičně mají vstup zdarma. 
Vstupenky jsou o poločasové přestávce 
slosovatelné a tři výherci obdrží hodnotné 
ceny. Vedení fotbalového oddílu i fotbalis-
té se těší na vaši návštěvu.                      rd 

Zimák to zachránil. Stařičký zimní stadion byl letos nejen svědkem úspěšného startu hokejis-
tů SK v Krajské soutěži Vysočiny, když na každý zápas sem zamířilo na 150 diváků. Jen díky 
jeho existenci si v letošní teplé zimě mohla mládež užít alespoň jeden zimní sport - bruslení.

Foto: Ilona Jeníčková

Letní tábory DDM a Hříbat
Dům dětí a mládeže nabízí tyto letní tábory 
na základně ve Zvolenovicích.
Pirátská honba za pokladem 
Jacka Sparrowa
Kdy: 29. 6. – 4. 7.
Kontakt: Mgr. Janovská J., 777 470 860, 
ddmjanovska@seznam.cz
Flétničky
Kdy: 6. 7. – 11. 7.
Kontakt: Mgr. Krátká J., 604 621 818
Po stopách Yettiho
Kdy: 13. 7. – 18. 7. 
Kontakt: Janovská T., 728 741 017, Terka-
Janovska@seznam.cz
Letem světem i vesmírem
Kdy: 20. 7. – 25. 7. 
Kontakt: Mgr. Dufková J., 777 470 861, 
ddmkancelar@seznam.cz

Olympijské hry
Kdy: 27. 7. – 1. 8.
Kontakt: Vojtajová M., 721 240 541
Informace, přihlášky a plakáty jsou ke sta-
žení na našich stránkách ww.ddmtelc.cz, 
v kanceláři DDM Telč nebo u hlavních ve-
doucích.

Letní tábor Hříbata 
Řídelov
Týdenní pobyty
6. 7. - 12. 7. a 13. 7. - 19. 7. 2014
Dvoutýdenní pobyt
6. 7. - 19. 7. 2014
Místo konání Řídelov u Telče. Ostatní in-
fo a přihláška jsou na www.jktrest.cz nebo 
na jk.trest@seznam.cz
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Římskokatolické
Sobotní mše sv. v březnu vždy v 17.00 
v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v březnu
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí 
Zachariáše z Hradce č. 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 nízkopra-
hovém klubu ZASTÁVka, Slavíčkova ul.
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

Akce
1. 3.  náměstí
Masopust s folklorním souborem Podja-
vořičan - tradiční lidová veselice
Od deseti hodin přijďte na vepřové hody 
s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, 
košilky, tlačenky.
Ve 14 hodin přijďte do průvodu masek se 
souborem Podjavořičan. Přivítáme masky 
všeho druhu a každého věku. Masopustními 
koblihy! Sraz masek Na Parkaně ve 13,45 
hod. O příjemnou atmosféru se postará hud-
ba Antonína Kernstocka.
Přijďte ochutnat dobrou zabijačku!

Koncerty
4. 3. 19.00 Lannerův dům
Korngold Quartet – smyčcové kvarteto
Více na str. 9

15. 3. 19.00 sál ZUŠ
Pěvecký koncert Milady Študentové
za klavírního doprovodu Dity Coufalové

28. 3. 17.00 sál DPS
Čaj o páté

1. 4. 19.00 sál DPS
Trio od sv. Jakuba
M. Jakubíček, M. Řihák, K. Plocek

Výstavy
4. 3. – 28. 3. vstupní síň radnice
Choroše – duchové lesa
fotografi e Ing. Jarmily Včelové
vernisáž výstavy v úterý 4. 3. v 16.00 hod.

28. 2. – 31. 3. Knihovna Univerzitního centra
Můj svět – výtvarné projevy dětí s autis-
mem
Výstava je přístupná v otevíracích hodinách 
knihovny.

Přednáška
12. 3. 18.00 Univerzitní centrum
Stavební historie telčského zámku
Přednáší Pavel Jerie
Přednáškový cyklus Rodinné stříbro - Pa-
mátky kolem nás, vstup volný

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

Kulturní kalendář

Uzávěrka příštího čísla 
19. března

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod.
Téma na březen: off-line
6. 3. 16.00 Křížovka z online světa
10. 3. 18.00 Přespávačka s večerním 
  klubem
17. 3. 16.00 Activity day
18. 3. 16.00 Turnaj v šipkách
20. 3. 16.00 Profi  výroba šperků
27. 3. 16.00 Promítačka „Trust“

Klub důchodců

2. 3. 14.00 v budově polikliniky
Masopust s hudbou A. Kožešníkové a Z. 
Chvátala
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek 
šikovných rukou ● Kroužek ručních pra-
cí ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● 
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický 
kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
9. 3. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Vítáme nové občánky
Karel Dolník, Staré Město
Matyáš Gabriel, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Radek Nesnídal, Šebkovice
a Michaela Kolářová, Telč

Opustili nás
Marie Suchá, Štěpnice 90 let
Cyril Nosek, Staré Město 93 let
Libuše Křížová, Podolí 84 let
Marie Nováková, Staré Město 82 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněného ro-
dinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrikaKurz fotografi e 
v Dačicích
Městská knihovna Dačice ve spolupráci 
s Městem Dačice nabízí všem zájemcům 
a milovníkům amatérské fotografi e kurz 
o fotografování. Začínáme v sobotu 1. břez-
na v 9 hodin v knihovně. 
Přihlášky Městská knihovna Dačice: tel: 
384 422 397, 721 145 265, knihovna@
mkdac.cz, www.mkdac.cz. 
Případné dotazy zodpoví Jiří Müller, tel. 
384 401 241.
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O velmi dobrém výsledku návštěvnosti 
telčského zámku v loňském roce, v porov-
nání s jinými historickými objekty v Čes-
ku, jsme již informovali. Téměř 90 tisíc 
návštěvníků je nejlepší výsledek v Kraji 
Vysočina. Naopak necelých tisíc návštěv-
níků muzea (979) je číslo, se kterým se ne-
můžeme pyšnit, i když je pro něj více ob-
jektivních důvodů. Přesto by si zajímavá 
muzejní expozice zasloužila větší zájem. 
I obyvatel Telče. Jak v tomto srovnání do-
padly další zpřístupněné objekty ve městě, 
vypočítala pro TL vedoucí odboru kultu-
ry Věra Peichlová: „Na věž sv. Ducha vy-
stoupilo 3400 návštěvníků, do Městské ga-
lerie jich přišel téměř stejný počet, 3200. 
Podle informací provozovatelů navštívi-
lo rozhlednu na Oslednicích 5 tisíc turistů 
a na věž sv. Jakuba vystoupilo přes 10 tisíc 
návštěvníků. Do Informačního střediska 
na radnici pak zavítalo téměř 50 tisíc lidí.“ 
Na všetečnou otázku, jak může být znám 
počet příchozích do IS, když se zde neplatí 
vstupné, odpověděla V. Peichlová: „Pracov-
níci střediska poctivě každého návštěvníka 
zaznamenají. Pravda ale je, že v sezónním 
náporu některého nemusí zapsat. Takže po-
čítáme, že skutečný počet návštěvníků byl 
o něco vyšší než uvedené číslo.“        /z/

Čísla, která nejsou nudná
Kolik lidí a kam přišlo vloni

Setkání pěveckých sborů 
v neděli 6. dubna 

ve 14 hodin v Kulturním domě v Krahulčí.

Informační centrum na radnici. Terezka Veselá v něm s úsměvem vždy poradí nejen tu-
ristům, ale i domácím. Vloni tímto nejfrekventovanějším pracovištěm úřadu prošlo více 
než 50 tisíc návštěvníků.                                                                                       Foto: Ilona Jeníčková

Návštěvníky IS jsou také turisté z Japonska. I oni zde najdou propagační materiály ve své 
mateřštině.                                                                                                                Foto: Ilona Jeníčková

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Stavební historie telčského zámku
Pavel Jerie

12. března v 18 hodin
Univerzitní centrum 

Masarykovy univerzity v Telči

Informační středisko
nabízí: 
● publikace o Telči a regionu
● turistické mapy
● pohlednice Telče a okolí 
● ubytování v Telči a okolí
● internet pro příchozí
● vyhledá dopravní spojení
● předplatné a zasílání Telčských listů
● inzerci v TL a JL
● vstupenky na kulturní programy
● přijímá nalezené věci

 Co nevíte o Telči, víme my
 info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408


