
Po  předvánočním  představení  publikace 
Ivy  Steinové  o  židovských  hřbitovech  se 
čtenáři dočkali  tří dalších publikací o na-
šem městě. Krásnou „telčskou“ obálkou se 
může  chlubit  kniha UNESCO Česká re-
publika, jejímž autorem je Libor Sváček. 
Jsou v ní popsány nejenom památky zapsa-
né na seznam UNESCO, ale i ta místa, kte-
rá o zápis do  tohoto prestižního  seznamu 
usilují. „Ačkoli tvář historické Telče zůsta-
la zachována, některé domy zmizely beze 
stopy, vzhled některých sídel se zcela změ-
nil a nejvíce se běh času promítl do vesnic-

ké zástavby a krajiny v okolí.“  Jak  je  ta-
to anotace pravdivá, se můžete přesvědčit 
na téměř 200 historických fotografií v kni-
ze Zmizelá Morava - Telč a okolí Heleny 
Grycové Benešové a Lubomíra Procházky. 
A do třetice je to publikace, kterou se za-
tím u nás může chlubit jen pár měst. Prů-
vodce architekturou Telče,  který  vydal 
Národní památkový ústav za podpory Kra-
je Vysočina a města Telče, mapuje nejenom 
historické  centrum,  ale  i  nejvýznamněj-
ší stavby v dalších částech města, a to jak 
historické, tak i ty současné. A když k výše 
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Telčská „knihovna“ se opět rozrostla

SVĚTLO PRO ORLOVNU. PO PADESÁTI LETECH. Ve  třicátých  letech skvě-
le vyprojektovaný a postavený víceúčelový spolkový dům s velkým sálem pro divadla 
a plesy, profesionálním jevištěm, tělocvičnou, místnostmi pro knihovnu, čítárnu a dal-
ším zázemím. V padesátých letech pomsta socializmu. V sále sklad obilí a v patře dvě 
školní  třídy! Později  jednoúčelové kino... Díky několika desítkám brigádníků a  řadě 
sponzorů přišlo v lednu do orlovny světlo.                                                Foto: Jana Křížková

TELČ V BRUSELU. Na letošní novoroč-
ní večírek Evropského hospodářského a so-
ciálního výboru a Výboru regionů v Bruse-
lu  v  lednu  zavítalo  na  800  hostů.  Stánku 
České republiky dominovalo naše náměstí 
z perníku, dílo Markéty Frankové. Jak nám 
jeho autorka prozradila, moc se líbilo a ta-
ké chutnalo.

představeným publikacím připomenu kni-
hu pohádek Milana Kynčla O nepovede-
ném čertovi, kterou TL zmiňují na straně 
14, mohu konstatovat, že zkrátka nepřijdou 
ani ti nejmenší. Březen, Měsíc čtenářů, se 
nám, telčským, opravdu vydařil.

Roman Fabeš
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29. schůze - 13. ledna
 - RM  schválila  rozpočet  sociálního  fondu 
na rok 2016.
 - RM schválila zveřejnění záměru propach-
tovat  parc.č.261 a par.  č.  262 v k.ú. Telč 
(ostrov na Štěpnickém rybníku).
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  prode-
je  spoluvlastnického  podílu  v  rozsahu 
5933/100626 na pozemku parc. č. st. 801/3 
v obci a k.ú. Telč.
 - RM schválila postup ve věci předání Sta-
roměstského  rybníka  novému  pachtýři 
Ing. Pavlu Nechvátalovi, Horní Cerekev.
 - RM schválila „Pravidla pro přidělování fi-
nančního příspěvku na sportovní organizo-
vanou mládež do 18 let v Telči“.
 - RM  schválila  podání  žádostí  na  rekon-
strukcí  komunikace  pro  pěší  v  Jihlavské 
ulici a Cyklostezky Batelovská do Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury.
 - RM schválila podnájem zimního stadionu 
Telč společnosti Zimní stadion Telč, s.r.o.

30. schůze - 25. ledna
 - Rada města schválila podání žádosti o do-
taci v rámci Programu prevence kriminali-
ty Kraje Vysočina 2016 na rozšíření Měst-
ského  kamerového  dohlížecího  systému 
ve výši 200 tis. Kč. 
 - RM schválila vyhodnocení veřejné zakáz-
ky Výstavba kanalizace a vodovodu v uli-
cích  Mládkova,  Tyršova  a  nám.  Hrdinů, 
uzavření  smlouvy  s  Radouňskou  vodo-
hospodářskou společností a podání žádosti 
o dotaci z Kraje Vysočina na tuto akci.
 - RM schválila podání žádostí do programu 
Oranžové hřiště nadace ČEZ na vybudo-
vání víceúčelového sportoviště v Masary-
kově ulici a dětského hřiště ve Studnicích.
 - RM doporučila zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí příslibu Jednotě Orla Telč ke spo-
lufinancování  projektu  rekonstrukce  orlov-
ny ve výši 150 tis. Kč, tj. cca 10% rozpočto-
vých nákladů dle žádosti ze dne 20. 1. 2016.

Úplné znění všech usnesení rady města na-
jdete  na  http://www.telc.eu/mesto_a_sa-
mosprava/samosprava/rada_mesta

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 9. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Na  Městský  úřad  Telč  bylo  doručeno 
oznámení  od  Českého  statistického  úřa-
du o tom, že bude v našem městě provádět 
výběrové  šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice, které nava-
zuje  na  předchozí  ročníky  tohoto  šetření. 
Šetření se uskuteční na území celé České 
republiky v 10916 domácnostech, z nichž 
se  6166  zúčastnilo  šetření  již  v  před-
chozích  letech.  Vlastní  šetření  proběh-
ne v době od 6. února do 5. června 2016 
prostřednictvím speciálně vyškolených ta-
zatelů.  Pracovníci  zapojení  do  šetření  se 
budou prokazovat průkazem tazatele a pří-

Statistické šetření 
slušným  pověřením,  které  je  ve  spojení 
s občanským průkazem opravňují k prove-
dení šetření a které jim vydá Krajská sprá-
va Českého statistického úřadu, nebo prů-
kazem zaměstnance Českého statistického 
úřadu. Ve všech fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných údajů. 
V oznámení je uveden i kontakt na pracov-
níka  Krajské  správy  Českého  statistické-
ho úřadu pro zodpovězení dotazů oslove-
ných  občanů  -  Bc.  Jana  Daněčková,  tel. 
568 840 176, mobil  731 622 004,  e-mail 
jana.daneckova@czso.cz

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Kontroly technického stavu 
a provozu kotlů v roce 2016
Upozorňujeme všechny provozovatele spa-
lovacích stacionárních zdrojů na pevná pa-
liva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně,  které  slouží  jako  zdroj  tepla  pro 
teplovodní  soustavu  ústředního  vytápění, 
že  jsou  povinni  zajistit  jednou  za  dva  ro-
ky  provedení  kontroly  technického  stavu 
a provozu zdroje odborně způsobilou oso-
bou, přičemž první kontrola musí být pro-
vedena  nejpozději  do  31.  prosince  2016. 
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 
2016 si budou muset například domácnos-
ti nechat zkontrolovat technický stav kotle, 
s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Od ro-
ku 2017 si tento doklad může obecní úřad 
s rozšířenou působností vyžádat ke kontro-
le. Pokud ho majitel nepředloží, může mu 

hrozit pokuta až ve výši 20 tisíc Kč. Upo-
zorňujeme,  že kontrolu  technického  stavu 
a provozu spalovacího stacionárního zdroje 
provádí výhradně odborně způsobilá osoba 
proškolená výrobcem  tohoto  zdroje,  která 
má od něj udělené oprávnění k jeho instala-
ci provozu a údržbě.  Fyzickým i právnic-
kým osobám proto doporučujeme pro zajiš-
tění  technické  kontroly  technického  stavu 
a  provozu  kotle  využít  seznam  odborně 
způsobilých osob, který najdete na http://
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Seznam je průběžně doplňován o nově pro-
školované osoby výrobci kotlů. 
Bližší informace na MěÚ Telč, odbor ži-
votního prostředí, Pavlína Kretová, tel. 
567 112 494

Vedoucí Klubu důchodců v Telči je od no-
vého  roku  paní  Ludmila Bartošková 
Honsová.

Ze společnosti 

DÁREK PRO DpS. Zcela novou Dacii Sandero „nadělil“ masopust 9. února klientům 
Domova pro seniory. „Vůz byl pořízen z veřejné finanční podpory Kraje Vysočina. Pře-
vážně bude sloužit pro dopravu klientů,“ sdělila TL  ředitelka  domova Marika Krejčí 
a dodala, „masopust byl u nás tak nejen bohatý, ale i veselý díky ženám z Klubu důchod-
ců, které potěšily klienty humorem a vtipnými maskami.“                                Foto: Archiv DpS
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Stavby se probudí ze 
zimního spánku
Zatímco  dokončená  stavba  zimního  stadi-
onu prodělává doslova zatěžkávací  zkouš-
ku  od  hokejistů,  jejich  příznivců  i  dalších 
zájemců  o  bruslení,  okolí  zimáku  žádnou 
parádu  nedělá.  Počasí  nedovolilo  plynule 
navázat na dokončení stavby i úpravu okol-
ních ploch,  a  tak  se  všechny dokončovací 
práce rozjíždí znovu až nyní. Zhruba do po-
loviny dubna by měly být postupně dokon-
čeny jednak cesty k zadní části zimáku pro 
jeho obsluhu, dále pak parkovací stání  jak 
pro  personál,  tak  i  pro  uživatele  stadionu, 
a samozřejmě také hlavní přístupová cesta. 
Současně s těmito pracemi bude vydláždě-
na  plocha  pod  novou  fotbalovou  tribunou 
a  opraveny  ochozy  a  část  běžecké  dráhy 
stadionu. V průběhu měsíce března a dubna 
bude dokončena  i  zbývající  část  chodníku 
v Myslibořské.

V  plném  proudu  pak  jsou  přípravy  na  re-
konstrukci  ulic  Tyršova,  Mládkova  a  ná-
městí  Hrdinů.  Pokud  jde  o  rekonstrukci 
inženýrských sítí, je ukončeno výběrové ří-
zení a v současné době se s vybraným do-
davatelem upřesňuje  harmonogram  stavby. 
A v přípravě je výběrové řízení na dodava-
tele  rekonstrukce  povrchů  zmíněných  ulic. 
Na tomto místě bych chtěl poděkovat oby-
vatelům těchto ulic za jejich zájem a účast 
při  projednávání  projektové  dokumentace. 
Jedná se o zásadní změny a tomu odpovída-

Radosti a starosti telčského starosty
ly i mnohé reakce. A řešit střet v současnos-
ti platných předpisů a norem s léta zažitou 
podobou  ulice  nebylo  vůbec  jednoduché. 
Některým požadavkům se vyhovět dalo, ji-
né by ale třeba omezily vlastní rekonstrukci. 
Jsem rád, že se snad nakonec podařilo najít 
přijatelný kompromis, kterým budou v ko-
nečné fázi jak pěkné, tak i fungující ulice.

Telč se prezentuje ve Víd-
ni a na dalších veletrzích
České  centrum  ve  Vídni  zvolilo  zajíma-
vý  způsob  prezentace  našich  památek 
UNESCO.  Hala  vídeňského  hlavního  ná-
draží byla polepena velkými vizualizacemi 
českých památek a velkou mapou, kde jsou 
vyznačené tratě rakouských drah, které po-
vedou až k těmto památkám. Cestující mě-
li i možnost zakoupit si na místě jízdenky. 
Ve vlacích se pak navíc rozdávaly pohled-
nice,  na  kterých mohou  cestující  zanechat 
svůj osobní tip na zajímavý výletní cíl v ČR 

a pověsit ho na zmíněné mapě České repub-
liky. Jen škoda, že k nám už přímá železni-
ce z Rakouska nevede... Jinak ale byla Telč 
vidět i na řadě dalších veletrhů cestovního 
ruchu.  Ve  spolupráci  se  Sdružením  měst 
UNESCO  a  Českou  inspirací  či Vysočina 
Tourismem jsme se prezentovali v Utrech-
tu, ve Vídni, v Bratislavě nebo v Norimber-
ku. A  samozřejmě  i  na  dvou  českých  ak-
cích - Regiontouru v Brně a Holiday World  
v  Praze.  Jsem moc  rád  a  děkuji  za  to,  že 
na pražském veletrhu se ujala propagace na-

šeho města CK Pangea a Luděk Rux nabídl 
možnost prezentace i dalším podnikatelům 
v cestovním ruchu z našeho města. Myslím, 
že to je správná cesta, jak společně propa-
govat město i služby v něm.

Blahopřání KPH
Telčský Klub přátel hudby je opravdovým 
pojmem pro ctitele vážné hudby. Ale vědí 
o  něm  i  ti,  kteří  na  koncerty,  podobně  ja-
ko já, zavítají  jen občas. Patří mezi nejdé-
le  „sloužící“  kluby  u  nás  a  na  jeho  pódi-
ích  stála  řada  dnes  významných  umělců. 
Za  všechny  bych  jmenoval  třeba  Magda-
lénu Koženou, Pavla Šporcla či Janáčkovo 
kvarteto. Letos KPH točí  již 38. koncertní 
sezónu. A  23.  února  se  uskutečnil  jubilej-
ní, už 400. koncert. A  to byl určitě důvod 
k malé oslavě, ale i k poděkování. Dlouhá 
léta byla činnost KPH neodmyslitelně spo-
jena s Jaroslavem Koubou. A po něm to po-
myslné veslo převzal Lubomír Zadina. Jim 
patří dík nejenom za organizační práci, ale 
i za výběr skvělých interpretů. A pak bych 
chtěl  poděkovat  i  všem  dlouholetým  čle-
nům, příznivcům a posluchačům. Pan Kou-
ba mi jednou řekl, že je mu líto, že na pěk-
ný koncert přišlo jen 60 posluchačů. A moc 
nebral má konstatování, že to je stejné, ja-
ko kdyby jich v Jihlavě přišlo 600, anebo že 
na můj fotbal jich mnohdy ani 60 nepřijde...

Roman Fabeš

KAROLÍNKA JE PRVNÍ. 10. února přijali na radnici starosta Roman Fabeš a místostarosta 
Pavel Komín první miminko letošního roku. Karolínku Markovou s rodiči.     Foto: Ilona Jeníčková 

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka  se  uskuteční  v sobotu 19. 3. od 9 
do 14 hodin v prostorách bývalého  školní-
ho statku. Přístup do objektu je pouze zad-
ní branou z ulice Batelovské a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je označe-
no logem Charity. Sbírá se čisté použité šat-
stvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžko-
viny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové 
boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech 
(krabice,  pytle).  Bližší  informace:  Jaroslav 
Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Jarmark Sdílení:
Dárky od Matky Země
Na Jarní slavnosti, která bude součástí Veli-
konočního jarmarku SDÍLENÍ 26. března 
na telčském zámku, daruje Matka Země dě-
tem semínka za jejich odvahu. Letošním té-
matem bude „Probudit smysl“, ať už jím je 
čich, hmat nebo třeba něco, pro co stojí žít. 
Kéž si každý najde své, napsala  TL ředitelka 
SDÍLENÍ Michaela Čeřovská.
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V době uzávěrky TL  již druhý měsíc  fun-
goval  nový  systém  nakládání  s  odpady 
ve  městě.  I  když  je  to  na  jeho  hodnoce-
ní krátká doba, přinášíme některé postřehy 
a poznatky Ing. Jiřího Kadlece,  jednatele 
společnosti  Oběhové  hospodářství  Rene-
sance (OHR). Na úvod pozitivní informace: 
„V lednu jsme skutečně zaznamenali pokles 
odevzdaného směsného komunálního odpa-
du ve městě. Připisujeme to důslednějšímu 
třídění odpadů domácnostmi díky dostup-
nosti nádob na plasty a papír, které jsme jim 
nabídli. Určitě k tomu také přispěla infor-
mační kampaň, besedy, letáky, články v TL 
ad., ale i nespočet našich rozhovorů s ob-
čany při různých příležitostech.“ V součas-
né době má společnost OHR ještě dostatek 
modrých nádob na papír a omezené množ-
ství žlutých na plast. Zájemci si  je mohou 
objednat  přes  webový  formulář  na  www.
ohrr.cz. „Kdo nemá přístup k internetu, mů-
že zavolat na telefonní číslo 608 547 704,“ 
upřesnil možnost, jak nádoby získat, J. Ka-
dlec.  I  přes  masivní  rozšíření  modrých 
a žlutých nádob na papír a plast do domác-
ností se zatím nesnížil objem těchto odpadů 
ve  stávajících  sběrných  hnízdech  s  1100 l 
kontejnery. Ing. Kadlec to vysvětluje takto: 

Odpady nově. Měsíc poté
„Tato hnízda jsou primárně určena pro od-
pad z domácností, které nemají vlastní ná-
doby na tyto odpady, a pro návštěvníky měs-
ta. Bohužel jsou ale zneužívána některými 
podnikateli. Ti by měli využívat naši služ-
bu, svoz tříděného odpadu – papíru a plas-
tu, který jim odvezeme přímo od jejich pro-
vozovny. V případě, že nemají vlastní žluté 
a modré nádoby, nabízíme jim pytle na plas-
ty a papír zdarma. To v případě, kdy mají 
s naší společností uzavřenu smlouvu. Stej-
ně tak mají podnikatelé zdarma i samotný 
svoz vytříděného odpadu, jestliže mají s ná-
mi smlouvou na likvidaci směsného odpa-
du.“ Důležitou informaci si pak ing. Kadlec 
ponechal na závěr: „Od března bychom již 
neměli vyvážet popelnice neoznačené po-
lepkou s QR kódem. Pokud ji někdo na své 
popelnici ještě nemá, může si ji vyzved-
nout v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin 
na radnici v kanceláři vedle živnostenského 
úřadu (průjezdem do dvora a po levé stra-
ně), nebo od 14 do 16 hodin v areálu Služeb 
Telč v Radkovské ulici, příp. po telefonické 
domluvě na 608 547 704.“ Na  stejné  čís-
lo se pak musíte obrátit v případě, pokud si 
v budoucnu zakoupíte novou popelnici.
                     Podle zprávy Ing. Jiřího Kadlece

Třídění odpadů, který vzniká na hřbitovech, 
není až tak jednoduché, jak se může na prv-
ní pohled zdát. Více než v jiných situacích 
vyžaduje mimořádně zodpovědný a vstříc-
ný přístup od všech, kteří ho z jednotlivých 
hrobů likvidují. V současné době jsou mož-
nosti  třídění  hřbitovního  odpadu  na  telč-
ských hřbitovech následující: Na hřbitově 
v Lipkách  jsou v jeho zadní části umístě-
ny sběrné nádoby pro plnohodnotné  třídě-
ní odpadu, tedy na bioodpad, plasty, sklo 
a směsný odpad. Na hřbitovech U sv. An-
ny a na Starém Městě jsou v blízkosti do-
savadních míst  pro  likvidaci  odpadu  nově 
umístěny sběrné nádoby na plasty a sklo. 
Další hřbitovní odpad je do vyřešení tech-
nických  podmínek  na  obou  hřbitovech 
likvidován stávajícím způsobem jako směs-

Třídění odpadů na hřbitovech
ný odpad.  Důvodů  pro  to  je  hned  něko-
lik. Velkoobjemové  kontejnery,  které  jsou 
u zmíněných hřbitovů umístěny, zneužíva-
jí někteří občané nejen k ukládání odpadu 
ze  svých  zahrad,  ale  i  k  odkládání  různé-
ho domovního a  často  i velkoobjemového 
odpadu. Zabránit tomuto nešvaru je v sou-
časných  podmínkách  nemožné.  Stejně  ne-
vynutitelná  je  zatím  ekologicky  zodpo-
vědná likvidace hřbitovních věnců a kytic. 
Ty dnes většinou  tvoří polystyrenový kor-
pus a umělohmotné květiny spojené nema-
lým množstvím vázacího drátu. Jeden takto 
„neodstrojený“  věnec  pak  znehodnotí  ce-
lou dávku biologického odpadu, protože ji 
kompostárny logicky odmítnou a musí být 
likvidována jako směsný odpad.

Radovan Bock, jednatel Služeb Telč

Nabídka kompostérů
Dnešní příspěvek píši rád. Konečně je po-
zitivní. I když se stejně, jako několik mých 
předchozích, týká zase odpadů. Město uspě-
lo v evropském dotačním programu, který 
mu  umožnil  nákup  100 kusů kompostérů 
pro domácnosti. Psát o významu komposto-
vání a kompostu považuji za „nošení dříví 
do lesa“. Proto přejdu hned k tomu: Jak to 
s nimi bude? Od 7. března budete mít (obča-
né Telče) možnost získat kvalitní kompostér 
o velikosti 900 l. Na rozdíl od nádob na tří-
děný odpad nebudou poskytovány zdarma, 
ale  za  cca 10% pořizovací  ceny. Konkrét-
ně za 380 Kč. Vzhledem k jejich omezené-
mu množství budou v prvním kole přijímá-
ny pouze žádosti těch občanů, kteří v roce 
2012  nezískali  kompostér  od Mikroregio-
nu Telčsko. Ze stejného důvodu bude mož-
né získat na  jedno číslo popisné pouze  je-
den kompostér. Od 1. března bude spuštěn 
na  internetových  stránkách www.odpady.
telc.eu a  na www.ohrr.cz  registrační  for-
mulář,  prostřednictvím  kterého  si  můžete 
kompostér objednat. Bez registrace nebude 
možné si kompostér převzít. Více informací 
sdělí zájemcům Vladimír Švec na telefon-
ním čísle 567 112 421 nebo na e-mailu vla-
dimir.svec@telc.eu               Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči - místostarosta 
informuje

Oběhové hospodářství Renesance nově nabízí 
prodej 

nádob a kontejnerů na směsný a tříděný odpad 
v sortimentu: 240 l žluté, modré, černé a 1 100 l žluté, modré, zelené

Více info na www.ohrr.cz nebo telefonu 608 547 704.

Sběrový kalendář
Kovový odpad 14. 3.
Sběr je prováděn na celém území města.

Objemný odpad
I. - II.  7. 3.  IV.  9. 3.
III.  8. 3.  V. - VI.  10. 3.

Biologický odpad
I. - II.  21. 3.  IV.  23. 3.
III.  22. 3.  V. - VI.  24. 3.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Sva-
tojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic 
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Dobrovolný svazek obcí
Oběhové hospodářství Renesance

Pavel Komín, předseda
Ing. Jaroslav Pachr, místopředseda
Kontaktní osoba: Ing. Petra Fučíková 

724 350 082, fucikova@ohrr.cz
OHR services, s.r.o.

Ing. Jiří Kadlec, jednatel
606 676 842; info@ohrr.cz

Eva Křížová, administrativní pracovník 
608 547 704; info@ohrr.cz
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Zatímco v 70. letech počet svateb v Česku 
atakoval stotisícovou hranici, v roce 2013 
se jich uskutečnila sotva polovina, 43 499. 

Svatby. Vloni vyhrál zámek
Nejméně od roku 1918! A situace se nemě-
ní. Čechům a Češkám se do svateb nechce, 
stále více  jich žije ve volném partnerství. 
Celostátní  pokles  sňatků  se  nemohl  vy-
hnout  ani  telčské  matrice.  Díky  atraktiv-
nosti města  ale  není  tak  dramatický  jako 
ten celostátní. S 94 sňatky v  loňském ro-
ce si udržuje vysoký nadprůměr mezi měs-
ty srovnatelné velikosti. Co ale překonává 
předchozí časy, je počet míst, kde se svat-
by  konají.  Vedle  dříve  obvyklých  radni-
ce nebo  zámku  jich naše matrikářky vlo-
ni  zaznamenaly,  včetně  pěti  kostelů,  22! 
Na čele pomyslného žebříčku skončil zá-
mek a přilehlý park  se 32  svatbami. Me-
zi  těmi méně obvyklými  svatebními mís-
ty  uvedla matrikářka Renáta Koníčková 
louku  u  kostela  sv.  Jana  Nepomuckého. 
Podle ní  také stoupá obliba Šiškova mlý-
na, kde vloni proběhlo 6  svateb. Osm ci-
zinců mezi novomanželi není pro Renátu 
Koníčkovou překvapivé číslo. V matriční 
agendě má  podklady  nejen  z  evropských 
zemí, ale také z Japonska a Nového Zélan-
du.  Stále  ale  stoupá  průměrný  věk  novo-
manželů. „U nevěst byl vloni 31,47 roků, 
u ženichů 33,57 roků. Trochu ho ovlivni-
la 62letá nevěsta a ještě o dva roky star-
ší ženich,“  připomněla  druhá  matrikářka  

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Král 
Jan Lucemburský 

16. března v 18:00
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková 

Univerzitní centrum MU v Telči
Jezuitská kolej

Ví to i Czendlik
Zřejmě mediálně  nejznámější  římskokato-
lický  kněz  v Česku,  farář  polského  půvo-
du v Lanškrouně Zbigniew Jan Czendlik, 
v rozhovoru pro JL 5. února: Vysočinu znám 
ale z jiného pohledu. Jsem nadšený golfista 
– amatér a hrozně rád jezdím hrát na hřiště 
u Telče. Tam je krásně, a pochopitelně i celá 
Telč je krásná... 

Pohádkový svatební den na pohádkovém 
zámku. Vloni nejčastější volba novomanže-
lů v Telči. I těch, kteří jsou na snímku Lucie 
Herbrickové. 

Marie Němečková. Obě matrikářky se pak 
shodují v tom, že v loňském roce ve sva-
tební  statistice  žádný  rekordní údaj neza-
znamenaly.  15 nevěst  starších  než  ženich 
či 24letý věkový rozdíl mezi novomanže-
li je nepřekvapily.                                   /z/
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Policie ČR Telč informuje
Řídila, nesměla a ještě...
Ze spáchání trestného činu a hned několika 
přestupků je podezřelá jednadvacetiletá že-
na, která v úterý 12. ledna dopoledne jela se 
Škodou Fabie z Krahulčí na Hostětice. Poli-
cejní hlídka, která ji kontrolovala, zjistila, že 
má  uložen  zákaz  řízení  všech motorových 
vozidel a navíc pozitivní test na amfetamin.
Tři zranění u Vystrčenovic
V pondělí 11. ledna dopoledne došlo mezi 
Vystrčenovicemi a Dolní Vilímčí k vážné 
dopravní nehodě, při které se zranili tři li-
dé. Dvacetiletý  řidič  nákladního  automo-
bilu Mercedes Benz Sprinter dostal na zle-
dovatělém  povrchu  silnice  smyk  a  přejel 
do protisměru, kde se čelně střetl s proti-
jedoucí Škodou Felicií. Při nehodě se zra-
nili jak oba řidiči, tak také pětašedesátiletá 
spolujedoucí z Felicie. Všichni byli převe-
zeni  na  ošetření  do  nemocnice.  U  řidičů 
provedli policisté dechové zkoušky, který-
mi u obou požití alkoholu vyloučili.
Prali se. Odnesl to nos
Policejní  inspektor  sdělil  podezření  ze 
spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu 
výtržnictví čtyřiapadesátiletému muži z Tel-
čska, který v polovině listopadu v zábavním 
podniku v Jihlavě při vzájemném fyzickém 
napadení  zlomil  nos  a  způsobil  tržné  rány 
v obličeji svému mladšímu soupeři.
Okradená seniorka
Ve  čtvrtek  7.  ledna  přišla  do místa  bydliš-
tě osmasedmdesátileté  seniorky v Telči ne-
známá žena pod smyšlenou legendou, že je 
pracovnice sociálního zabezpečení a že  jde 
vrátit přeplatek za sociální pojištění. Pacha-
telka vyndala dvoutisícovou bankovku a žá-
dala vrácení jednoho tisíce korun. Seniorka 
pro  požadované  peníze  došla  a  pachatelka 
tak zjistila, kde má peníze uložené. Neznámá 
žena poté částku přes sedmdesát tisíc korun 
odcizila a z bytu odešla. Když seniorka zjis-
tila, že jí peníze chybí, obrátila se na policii. 
Policisté tento a další podobný případ z obce 
na Třešťsku prověřují a po pachatelce pátrají.
Ach, ti opilci
Ve  středu  23.  prosince  zajistili  policisté 
před  desátou  hodinou  dopoledne  na  ná-
městí Zachariáše z Hradce opilého muže, 
který  ležel  a  pospával  u  kašny.  Naměřili 
mu 2,7 promile alkoholu a převezli na zá-
chytku  k  vystřízlivění. Dalšího  výtečníka 
řešili  v  Rozseči,  kde  šestatřicetiletý  muž 
v  restauraci  slovně  a  následně  i  fyzicky 
napadl  ženu.  Přivolaní  policisté  mu  na-
měřili  2,24  promile  alkoholu. Zajistili  ho 
a převezli k vystřízlivění na protialkohol-
ní záchytnou stanici. Stejně dopadl dvaa-
padesátiletý muž v Telči, který napadal své 

blízké příbuzné. Policisté u něj při dechové 
zkoušce naměřili 3,46 promile alkoholu.
Chtěl tmu na Oslednicích
Policisté  pátrají  po  pachateli,  který  na  pěší 
stezce na Oslednicích poškodil v prosinci dvě 
osvětlovací  tělesa.  Škoda,  kterou  způsobil, 
byla předběžně vyčíslena na deset tisíc korun.
Vandal hyena
V době od 21. do 25. prosince poškodil ne-
známý  pachatel  na  chodbě  bytového  domu 
U  Štěpnického  rybníka  invalidní  vozík  tím, 
že u něj prořezal koženkovou sedačku. Způ-
sobil škodu přibližně dva tisíce korun. Policis-
té po pachateli zavrženíhodného činu pátrají.
Vypátrali hledaného muže
V  úterý  29.  prosince  vypátrali  policis-
té v Telči muže, po kterém bylo vyhláše-
no  celostátní  pátrání.  Devětadvacetileté-
ho muže z Telčska zadrželi a následně ho 
eskortovali do brněnské věznice.
Odnesla to Xsara Picasso
Policisté pátrají po pachateli, který 3. ledna 
poškrábal na náměstí Zachariáše z Hradce 
lak Citroënu Xsara Picasso. Majiteli vznik-
la škoda přibližně osm tisíc korun. Případ 
policisté prověřují pro  spáchání  trestného 
činu poškození cizí věci.
Krádež nafty
Policisté  pátrají  také  po  pachateli,  který 
v objektu na Třebíčské ulici odčerpal na po-
čátku ledna bezmála 300 litrů motorové naf-
ty. Krádeží způsobil škodu za více než sedm 
a půl tisíc korun. Případ policisté prověřují 
pro spáchání trestného činu krádeže.

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

Přiznání k dani 
z příjmů za rok 2015
Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 jsou po-
platníci povinni podat nejpozději do pátku 
1. dubna 2016. Poplatníkům, jimž přiznání 
zpracovává  daňový  poradce,  nebo  poplat-
níkům, kteří mají podle zvláštního zákona 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou au-
ditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. čer-
vence 2016. To platí jen, je-li příslušná plná 
moc k zastupování uplatněna u správce da-
ně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. 
do 1. dubna 2016 včetně. 
Informace nezbytné pro správné plnění da-
ňových povinností  k daním z příjmů  jsou 
zveřejněny na webových stránkách Finanč-
ní správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou 
pracovat v rozšířených úředních hodinách: 
•  v  termínu  od  21.  3.  2016  do  1.  4. 
2016  ve  všech  pracovních  dnech  vždy 
do 18.00 hodin 

•  o víkendových dnech pracoviště Finanč-
ní správy otevřena nebudou 

Další  rozšíření úředních hodin nad stano-
vený rámec bude zveřejněno přímo na jed-
notlivých pracovištích. 

Tisková zpráva FÚ

Je tady bezplatná 
daňová složenka
Ve  snaze  usnadnit  občanům  plnění  jejich 
daňových povinností, zavádí Finanční sprá-
va od 1. března tzv. daňovou složenku. Dí-
ky  této  složence budou moci  občané,  kte-
ří preferují hotovostní placení, zaplatit své 
nejběžnější daně na nejbližší poště bez poš-
tovného. Mnohonásobně  se  jim  tím  rozší-
ří  dostupnost  této  služby. Bezplatná daňo-
vá složenka bude od 1. března standardně 
k dispozici na všech pobočkách České 
pošty, s.p.  Jejím  prostřednictvím  budou 
moci  občané  (fyzické  osoby)  zaplatit  daň 
z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých 
věcí (popřípadě daň z převodu nemovitos-
tí) a daň z příjmů fyzických osob podávají-
cích přiznání, a to bez úhrady ceny platební 
transakce, tedy zdarma.

Z tiskové zprávy Ministerstva financí

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

přijímá nové policisty
Nabízí:
- stabilní finanční ohodnocení
- příspěvky na dovolenou
- 6 týdnů dovolené
- odchodné, výslužné
- řadu dalších výhod
Požaduje:
- občanství ČR
- věk nad 18 let
- maturitní vysvědčení
- bezúhonnost
- fyzickou a zdravotní způsobilost
- bez stranické příslušnosti
Kontakt:
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Vrchlického 46/2627, 587 24 Jihlava
nabor.ji@policievysocina.cz
tel. č.: 974 261 407

Daňová  složenka  vypadá  na  první  po-
hled jako běžná poštovní poukázka typu 
„A“. Liší  se však od ní  tím, že  je v zá-
hlaví  označená  jako  Poštovní  poukázka 
A  –  doklad V/DS,  přičemž DS  zname-
ná daňová složenka. Složenka má v hor-
ní  části  bílý  pruh,  předtištěný  transakč-
ní kód (113) a konstantní symbol (0001).
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Neubyli nám čtenáři, svorně tvrdí při ohléd-
nutí  za  uplynulým  rokem  vedoucí  obou 
veřejných  knihoven  ve městě, Lenka Za-
mazalová  z  městské  knihovny  a  Ilona 
Martinů z knihovny Univerzitního centra. 
Takové hodnocení jim v době internetu, fa-
cebooku a dalších informačních zdrojů mů-
že většina kolegyň závidět. Zásluhu na tom 
má nejen vstřícnost a ochota všech telčských 
knihovnic,  ale  také  to,  že  čtenářům moh-
ly vloni nabídnout 913 nových  titulů  (529 
městská, 394 univerzitní). To je právě to, co 
do knihoven přivádí  čtenáře. Především  ti 
starší již nerozšiřují své knihovny jak z pro-
storových důvodů, tak i kvůli cenám nových 
knih. V městské knihovně si může 1263 re-
gistrovaných čtenářů vybírat z 29 tisíc titu-
lů, v podstatně mladší  univerzitní si čtenáři 
vybírají ze 4 500 titulů. Na otázku, co ji nej-
více  v  loňském  roce  potěšilo,  odpověděla 
Lenka Zamazalová  bez  dlouhého  rozmýš-
lení: „To, že nám přibylo 60 čtenářů do 15 
let.“  Ilona Martinů pak na stejnou otázku: 

Knihovny: 913 nových knih
„Jsem ráda, že k nám nachází cestu stále 
více čtenářů a sami se přesvědčují, že vedle 
velké nabídky odborné a studijní literatury 
máme ve fondu i zajímavé tituly pro odde-
chovou četbu.“ V  knihovnách  se  ale  neo-
dehrává jen „přemisťování“ knih. Městská 
pořádá pravidelně různé besedy a přednáš-
ky, akce pro nejmenší čtenáře ap. Do uni-
verzitní  pak  často  návštěvníci míří  na  vý-
stavy.  Například  na  vernisáž  té  současné, 
která přibližuje  tvorbu  rodin Florianových 
ze Staré Říše včetně Ivana M. Jirouse, při-
šlo na 80 hostů. Místo ohlížení za uplynu-
lým rokem jsem po obou knihovnicích chtěl 
malý pohled do nejbližší budoucnosti. Byl 
překvapivý a pro řadu čtenářů velmi  láka-
vý. Na počátek dubna obě knihovny společ-
ně připravují besedu s nejčtenějším českým 
autorem současnosti a pohotovým vypravě-
čem s neotřelým pohledem na českou histo-
rii, Vlastimilem Vondruškou. Kdo jen tro-
chu zná jeho program a aktivity, ví,  jak  je 
mimořádné ho na besedu získat.               /z/

Dětské oddělení městské knihovny. Kde je místo na knihy?                          Foto: Lenka Zamazalová

Městská knihovna společně s Knihovnou Univerzitního centra
připravují besedu se spisovatelem

Vlastimilem Vondruškou
12. dubna v 17:30 hodin v Univerzitním centru (jezuitská kolej)

Březen – Měsíc čtenářů
Městská knihovna se zapojila do celostátní kampaně na podporu čtení a čtenářství, kterou 
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, těmito akcemi:
• Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
• Vyhlášení nejlepšího čtenáře dětského oddělení
• Jarní tvoření pro děti
• Knihovnická samoobsluha aneb Děti ve vybrané dny knihovníkem
• Tajné dny - registrace čtenářů zdarma
• Velikonoční tvoření pro dospělé

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Doležalová: Kafe a cigárko; Christie: Krá-
lovský  rubín; Quinn: Mezi  vilami; Vond-
ruška:  Mrtvý  posel; Varáčková: Adapta-
ce; Dán: Bestie; Giordano: Čerň a stříbro; 
Brycz: Muž  bez  ženy  není  člověk; Urba-
níková:  Nakresli  mi  vítr;  Winton:  Ne-
ní-li  to  nemožné…;  Adler-Olsen:  Ne-
smírný;  Hjorth:  Němá  dívka;  Haran: 
Opálová  poušť;  Sigurdardóttir:  Pamatuji 
si  vás  všechny; Pospíšilová:  Pod  hvězdou 
bláznů; Mayes:  Pod  toskánským  sluncem; 
Denemarková:  Příspěvek  k  dějinám  ra-
dosti; Somer:  Ryba  jménem  Ian; Ondaa-
tje: Stůl v koutě; Forman: Zůstaň se mnou; 
Aveyard: Rudá královna; Jirousová: Ahoj 
můj miláčku; Cole: Dobrý život; Macháčo-
vá: Žena vlivného muže
Naučná
Šimánek: Cesty za dobrodružstvím; Alexi-
jevič: Doba z druhé ruky; Birkby: Everest; 
Jordánová: Láska; Váchal: Napsal, vyryl, 
vytiskl a svázal; Berková: O psaní; Jonáš: 
Svět  přírodních  antibiotik; Nazarov:  Jižní 
Afrika; Pytlík: Hokejové bruslení
Dětská
Stará: A pak se  to stalo!; Neomillnerová: 
Amélie a tma; Peroutková: Anička a Veli-
konoce; Kosatík: Češi 1989. Jak se stal Ha-
vel prezidentem; Russell: Deník mimoňky. 
Příběhy  nepohádkový  budoucnosti;  John: 
Děsná dvojka; Štumpfová: Jak zvířata spí; 
Březinová: Lucka Luciperka; Webb: Moje 
nezbedné  štěně, Lumpíkova  noční  zábava; 
Wilson: Motýlí klub; Drijverová: Nezbed-
níci; Říčanová: Psí knížka; Bently: Zajíček 
moc rád píše; Macků: Zvláštní znamení

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Rostislav Švácha: Slavné vily Středočeské-
ho kraje; Jaroslav Horák: Hardware. Učeb-
nice pro pokročilé; Elisabeth Haberleitner: 
Vedení lidí a koučování v každodenní praxi; 
Oldřich Matoušek:  Sociální  služby; Filip 
Grygar:  Komplementární  myšlení  Nielse 
Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie; 
Charles R. Goeldner: Cestovní ruch. Prin-
cipy, příklady, trendy
Leopold Surga: České bankovky a mince; 
Mathilde Regnault: Alzheimerova  choro-
ba; Helena Grycová Benešová: Telč a oko-
lí.  Zmizelá  Morava; Milan Kynčl: O  ne-
povedeném  čertovi;  Eduard Gombár: 
Moderní dějiny islámských zemí; Lubomír 
Sodomka: Kronika Nobelových cen

Pro TL připravuje Ilona Martinů
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Zubní pohotovost 
Zubní  pohotovostní  služba  na  Jihlavsku 
je  poskytována  v  ambulancích  jednotli-
vých  sloužících  lékařů.  Rozsah  ordinač-
ních hodin je v pondělí až v pátek od 15:00 
do 19:00 hodin, v sobotu, neděli a ve svá-
tek od 8:00 hodin do 12:00 hodin.  Infor-
mace o službě v daný den najdete na www 
stránkách  Nemocnice  Jihlava.  Vzhledem 
k možným  změnám  se  doporučuje  ověřit 
službu  na  telefonním  čísle  567 157 211. 
Pacienti mohou také využít zubní pohoto-
vost v Dačicích,  kterou drží o víkendech 
a svátcích od 8 do 10 hodin tamní stoma-
tologové ve svých ordinacích. Rozpis slu-
žeb včetně kontaktů na ordinace je zveřej-
něn na www stránkách Nemocnice Dačice.

Senior Home ve Štěpnici. 
Den otevřených dveří

Domov pro seniory se zvláštním režimem, který vznikl přestavbou bývalého hotelu Pod 
Kaštany ve Štěpnici (více TL 1-2/2016), připravil na první dubnový víkend Den otevře-
ných dveří pro širokou veřejnost. V pátek 1. dubna nabízí vedení domova jeho prohlíd-
ku od 13 do 18 hodin a v sobotu 2. dubna od 9 do 18 hodin. Více informací o novém so-
ciálním zařízení najdete na http://www.senior-home.cz/ včetně bohaté fotogalerie, která 
umožňuje jeho virtuální prohlídku.

Poškrábe? Nepoškrábe
Stálé  dilema  majitelů  osobních  automo-
bilů.  Jak  umýt  svůj  vůz.  Po  velkém  roz-
machu automatických myček nastalo, ale-
spoň  v  případě  některých,  rozčarování. 
Diskuze na  téma  ruční versus automatic-
ké mytí by zaplnila ne  jedno vydání TL. 
Nechceme se do ní pouštět. Ti, kdo hleda-
jí na tuto otázku odpověď, již určitě strá-
vili nemalou chvíli na  internetu. A že by 
měli  jasno? Variantou pro  ruční mytí au-
tomobilu je v Telči nabídka KM Mycího 
centra  v  areálu SATES ČECHY  (bývalé 
ČSAD)  v  Radkovské  ulici.  Jeho  majitel 
Michal Kolman ho čtenářům TL předsta-
vuje v následujících odpovědích.
Ptát se, kterému způsobu mytí automo-
bilu dáváte přednost Vy, je zbytečné. Pro 
zvědavé: Pod jakým tlakem vody probí-
há u vás předmytí automobilu WAP? 
140 barů. 
Prozradíte, jaký vosk používáte, pokud 
si zákazník přeje navoskování vozu?
Nano ochranné vosky několika typů.
Jakou službu navíc proti automatické 
myčce nabízíte?
Mytí  a  vyčištění  mezidveřních  prostor, 
čištění Alu disků, luxování a tepování in-
teriérů nebo třeba leštění karoserie. 
Co si mám představit pod nabídkou 
„ošetření venkovních platů“?
Impregnaci speciálními přípravky na bázi 
silikonových olejů pro prodloužení jejich 
životnosti a zachování stálobarevnosti.
Potřebuji mít okamžitě čistý vůz a má-
te již po pracovní době. Máte pro mě 
řešení?
Ano. Na základě telefonické domluvy umy-
jeme vůz podle časových potřeb zákazníka.

/z/

Podnikání v Telči

49 druhů chleba
Na konci starého a na počátku nového roku jsme si v Telči mohli koupit ve 12 obcho-
dech 49 (!) druhů nebaleného chleba z 10 pekáren, z toho jedné telčské, Michala Marka 
na Starém Městě. Vedle klasického konzumního chleba je na pultech chléb s vyšším po-
dílem žitné mouky, cereální a řada dalších. S názvy podle místa původu nebo receptury 
- Dačický, Opatovský, Moskevský, Bavorský, nebo různé speciální, jako cibulový, po-
hankový, slunečnicový, či dokonce pivní.  /z/

Věděli jste to?
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370 roků
12. března 1646 se v Jihlavě narodil Augus-
tin Strobach  (+  27.  8.  1684,  ostrov  Rota, 
dnes Severní Mariany/USA). Známý jezuit-
ský misionář po studiích v Jihlavě a v Olo-
mouci absolvoval přípravu na misie (terciát) 
v telčské koleji. Působil v Mexiku, na Filipí-
nách a v Mikronésii, kde zemřel mučednic-
kou  smrtí.  Dodnes  jsou  cenné  jeho  popisy 
přírodních podmínek i života obyvatel v mís-
tech, kde působil. Kriticky se v nich vyjadřo-
val o zneužívání místních obyvatel kolonisty.

120 roků
● 14. března 1896 se v Telči narodil Bohu-
mil Norek  (+7.  4.1942),  zakladatel  zdejší 
továrny na likéry. Za protektorátu se zapojil 
do odbojové činnosti. Byl zatčen gestapem, 
vězněn  v  koncentračním  táboře  v  Osvěti-
mi, kde byl 7. dubna 1942 umučen. Připo-
míná ho pamětní deska na rodinném hrobě 
na hřbitově u sv. Anny. 
● 31. března 1896 se v Telči narodil Ctibor 
Pantoflíček (+ 7. 4. 1963, Praha). Absolvent 
telčské reálky (1913) a pražského ČVUT byl 
v období I. republiky úspěšným podnikatelem. 
Jeho  továrna  PANTOF  v Radotíně  vyráběla 
přesné komponenty pro letecký a automobilo-
vý průmysl, které většinou sám konstruoval. 
Po jejím znárodnění v roce 1945 působil v tel-
čské firmě Josef Vystrčil a syn. Tu po znárod-
nění pod názvem PAL vedl až do roku 1951, 
kdy musel i toto místo opustit. Až do konce ži-
vota byl osobně a profesně perzekován.

90 roků
9. března 1926 se v Mrákotíně narodil Ja-
roslav Kouba (+28. 2. 1997, Jihlava). Kon-
struktér  bývalého Motorpalu  se  do  telčské 
historie zapsal mimořádnými kulturními ak-
tivitami. Byl předním členem několika míst-
ních ochotnických uskupení, od 60. let vedl 
tehdejší Lidové divadlo nejen  jako  režisér, 
ale  také  autor  scén. Aktivně  působil  v  pě-
veckém sboru Smetana, folklorním souboru 
Dyndáci a v chrámových sborech.
Zdroj: Kdo byl kdo z telčských osobností, 
Muzejní spolek a Telčské listy, Telč 1995; 
Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, Dači-
ce 2000; ad.

Připomínáme siVzpomínáme na 20. století

Den, na který se nerado vzpomíná. 15. březen 1939. „Na snímku je tank Pz II C, další jsou 
v pozadí. Pravděpodobně patřily do 2. Panzer - Division XVI. krajského velitelství (sboru) 
wehrmachtu ve Vídni,“ blíže popsal záběr neznámého fotografa Ing. Oldřich Houdek, kte-
rý nám unikátní snímek poskytl.

V  Telči  koledovalo  20  skupinek  Tří  krá-
lů.  Díky  jejich  aktivitě  se  zde  vybralo 
100 659 Kč. Stejně úspěšný pak byl výsle-
dek  sbírky  v  okolních  obcích.  Celkem  se 
v  regionu  vybralo  225  801 Kč.  „Letošní 
koledování bylo rekordní nejen v Telči, ale 
i ve většině obcí. Za patnáct let dárci pozna-
li, že sbírka je smysluplná a důvěryhodná, 
a i proto se v pokladničkách objevilo o 20 
tisíc Kč více než vloni. Všem, kdo přispěli 
jakoukoliv částkou, patří velké poděkování. 
Část vybraných peněz půjde do DPS v Telči 
a pomůže zlepšit život jeho klientů,“ zhod-
notil Tříkrálovou sbírku pro TL její hlavní 
organizátor  Jaroslav Kadlec.  Poděkování 
podle něj také patří všem koledníkům. Ně-
kteří  z  nich  se mohli  zúčastnit  i Tříkrálo-
vého koncertu vysílaného Českou  televizi. 
„I na něm se dobře zviditelnili. Vždyť nej-
častěji  zabíranou  kolednicí  v  hledišti  byla 
Pavla Veselá z Telče,“ dodal s úsměvem.  /z/

Telč  100 659
Mrákotín  18 211
Sedlejov   11 252 
Mysliboř   8 550 
Urbanov   7 799 
Nevcehle   7 470
Řásná   6 724
Radkov   6 235
Černíč   5 252
Zadní Vydří   5 000 

Tříkrálová sbírka
Ořechov   4 580
Krahulčí   3 884
Žatec   3 341
Olší   3 310
Studnice   3 248
Dobrá Voda   3 160
Myslůvka   2 947
Řídelov   2 775
Mysletice   2 753
Doupě   2 720
Lhotka   2 437
Volevčice   2 330
Strachoňovice   1 955
Borovná   1 697
Dyjice   1 653
Slaviboř   1 487
K. Myslová   1301
Dolní Dvorce   1 090
Dyjička + Rozsičky  1 075
Stranná   856
Celkem  225 801

Oprava
V  minulém  dílu Připomínáme si jsme 
uvedli,  že  Karel J. Maška  zemřel  před 
100  lety  v  Praze.  Pravdu měli  ti  čtenáři, 
kteří  nás  upozornili  na  to,  že  významný 
český archeolog, a v letech 1892 až 1915 
ředitel telčské reálky, zemřel v Brně.

Daruji kompletní ročníky Telčských 
listů 2013 – 2015. Tlf. 774 584 841

Pouští a pralesem. 
Příběh malé tatrovky...
Na iDnes 20. února najdete zajímavý text Rad-
ka Folprechta o první cestě F.V. Foita do Af-
riky  v  roce  1931.  http://auto.idnes.cz/tat-
ra-12-afrika-frantisek-vladimir-foit-dhj-/
auto_ojetiny.aspx?c=A160114_232432_
auto_ojetiny_erp
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Závod míru, Šestidenní. Teď Dakar

I sny kluků se mění. Ty telčské nevyjímaje. Před šedesáti a více léty 
to byl Závod míru. Několikaminutový průjezd pelotonu a hlavně je-
ho doprovodných vozidel na Kasarnách byl pro ně zážitek, o který 
jsou dnešní „internetové“ děti ochuzeny. Pak přišla doba „pincků“ 
a s ní obdiv k Čížkovi, či později  Havlíkovi, na Šestidenní. Teď je to 
Dakar. Závod, který nenechá chladným žádného kluka, ať mu je 10 
nebo 70 roků. Poslední roky o to více, že se přestěhoval z daleké Afri-
ky do ještě vzdálenější Jižní Ameriky. Martin Šmach a Jan Doležal, 
dva mladí muži z Telče, naplnili sny mnoha „kluků“. „Jeli“ Dakar. 
V osmičlenném týmu jihlavského automobilového závodníka Marti-
na Prokopa startujícího v tovární stáji Toyoty prožili letošní Dakar 
zblízka. Ochotně pak podstoupili „zpověď“ Telčských listů. 

Jak jste se do týmu Martina Prokopa dostali?
Martin: Kdysi na doporučení bývalých telčských rallyových jezd-
ců Pavla Přibyla a Zdeňka Hrůzy. Jsem jeho členem již 11 roků.
Jan: Před několika lety díky svému kamarádovi Martinu Šmachovi.
Co v něm bylo vaším hlavním úkolem?
M: Byl stejný jako při všech jiných závodech. Kompletně připra-
vit závodní vůz na start a postarat se o něj během závodu. 
J: Na rozdíl od seriálu Mistrovství světa rallye jsme na Dakaru ne-
zajišťovali přepravu závodního vozu kamionem. 

Martin Prokop jezdí Mistrovství světa rallye WRC s vozem 
Ford Fiesta. Dakar jel ale s Toyotou Hilux. To je docela vel-
ká změna?
M: Ano. Nejen pro nás, ale i pro „šéfa“ Martina. Nabídka, kterou 
dostal od Toyoty, se neodmítá. Museli jsme se přizpůsobit.
J: V evropském centru Toyoty ve Villeres le Bouillet v Belgii jsme 
oba absolvovali nezbytnou stáž zaměřenou na servis Hiluxu.
Zmínili jste „šéfa“, Martina Prokopa. Jak s ním vycházíte?
M: Náš vztah je velmi kamarádský.
J: Na závodech s námi tráví i volný čas. Pokud nějaký on, nebo 
my, máme. 
Letošní Dakar se jel v Argentině a Bolívii. Jak tuhle vzdálenou 
destinaci přijaly vaše partnerky?
M: S velkým pochopením. Tak jako každé naše vzdálené angažmá.
J: Dakar je ale Dakar, má větší publicitu. Tak nějaké obavy tam 
trochu byly. 

Martin a Jan. Telčané na Dakaru
Nejlepší zážitek?
M: Určitě mimořádný zájem a nadšení diváků. To se málo po svě-
tě vidí.
J: A samozřejmě průjezd „našeho“ auta po cílové rampě v Rosariu.

A ten nejhorší?
Oba: Doba čekání, než jsme se dozvěděli, že po havárii jsou Mar-
tin Prokop a jeho spolujezdec v pořádku. 
Nechtěli byste absolvovat Dakar jako jezdci?
M: Je  to sice sen každého kluka. Protože ale vím, co  to obnáší, 
tak říkám ne.
J: Souhlasím s Martinem. 
Pro čtenářky. Jak jste se na Dakaru stravovali?
M: V místech startu a cíle jednotlivých etap zajišťovali pořadatelé 
pro oficiální doprovod jezdců stravování formou cateringu, který 
nabízel standardní evropskou stravu.

J: V nabídce se v menší míře objevily i místní speciality.
Pro zvědavé. Kolik jste „udělali“ kilometrů?
M: Letecky téměř 24 tisíc (Praha - Madrid 1800, Madrid – Buenos 
Aires 10 000 a stejně zpět). Dalších 7 tisíc po cestách necestách 
v Argentině a v Bolívii.
J: Zapomněl jsi na dvakrát 160 km z Telče přes Jihlavu do Prahy. 
Zvlášť po D1 to byl nebezpečný úsek naší cesty. 
Trochu jste mě zaskočili. Statistiky uvádí, že letošní Dakar 
měřil téměř 9 tisíc kilometrů.              (pokračování na straně 15) 

Nezničitelné auto. Toyota Hilux. Martin Prokop s ním dojel na letoš-
ním Dakaru čtrnáctý. Úspěch i spokojenost, hodnotili po projetí cílem 
jak pilot, tak Akido Toyoda, šéf týmu Toyoty.

Letmý pohled do objektivu. Vzápětí Martin Šmach opět zaměří veške-
rou pozornost na závodní speciál.

Jan Doležal. V podmínkách Dakaru jsou ochranné pomůcky při opra-
vě nezbytností.                                          Foto na této straně: Andrea Micková

Neskutečně makali. Jak jsme dojeli, pustili se do oprav a děla-
li na autech do rána. Sotva se nasnídali, sedli do doprovodných 
vozů a jeli do dalšího bivaku. Martin Prokop v cíli Dakaru na ad-
resu mechaniků.
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Státní zámek Telč
přijme  na  sezonu  kustody  sbírek  do  vý-
stavních  prostor  na  poloviční  úvazek  na  
dohodu o pracovní činnosti s nerovnoměr-
nou pracovní dobou.
Práce mimo pondělí každý den.

Bližší informace
na tel. 567 243 943 nebo 602 793 963.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Dělit ve druhé dekádě 21. století sportovní odvětví na ženské a muž-
ské by bylo stejně pošetilé jako podle tohoto kritéria dělit povolání. 
V době, kdy máme pilotky či premiérky a děvčata skáčou ze skokan-

ských můstků na lyžích nebo boxují, se pro hokej 
žen nabízí: To je přece normální. Navíc v Tel-
či, kde ho před více než 70 lety hrála Markéta 
Podstatská Lichtenstein a po ní děvčata z Mo-
torpalu. A tak jen připomeneme. Ženský hokej 
je od roku 1998 olympijským sportem, dávno 
má své mistrovství světa, profesionální hráčky... 
Zuzana Martinů, z Telče, studentka jihlavské-
ho gymnázia, tak určitě do našeho seriálu Li-

dé mikroregionu patří. Jak jsme informovali v minulých TL, v lednu 
reprezentovala Česko na Mistrovství světa juniorek v Kanadě. Co se 
nepodařilo generacím mužů, dokázala skromná dívka. Přejme si, aby 
to byl jen začátek její sportovní kariéry.
Zuzko, proč hokej?
Protože ho začal hrát brácha. Když jsem ho viděla, tak jsem ho chtě-
la hrát taky.
Připomeň své první hokejové kroky.
Ty jsem udělala na nekrytém zimním stadionu v Telči pod vedením tre-
nérů Jaroslava Nováka a Jaroslava Bíny. Byly mi tři nebo čtyři roky... 
Kde v současné době působíš?
Momentálně hraju za mladší dorost HC Dukly Jihlava a v lize žen za HC 
Berounské Lvice. Ale občas si zahraju i s taťkou na telčském zimáku.
Prozradíš svůj všední týden v sezóně?
Obvykle jdu ráno do školy, vydržím tam těch sedm hodin a pak jdu 
na  trénink. Když nemáme trénink,  tak cvičím nebo si  jdu zaběhat. 
O víkendu hraju jeden až dva zápasy.
Jak jsi přijala nominaci do národního týmu ty a jak tvé okolí?
Byla jsem nadšená. Kdo by nebyl? Rodiče byli pyšní a okolí začalo 
být přátelštější a zvídavější než obvykle.
Dojmy z mistrovství světa?
Určitě to byl skvělý zážitek. Působilo to tak nějak opravdově: kame-
ry, hymny, atmosféra v šatně ... Myslím si, že realizační tým a pořa-

Zuzana Martinů. Reprezentantka Česka v hokeji 
datelé udělali maximum a bylo to super. Kanaďani jsou opravdu milí 
a vstřícní lidé. Během šampionátu jsme viděli tři města: Při zaháje-
ní turnaje Niagara Falls, kde jsme navštívili známé vodopády, Saint 
Catherines, kde se konalo samotné mistrovství, a Toronto, kam jsme 
se jeli podívat na zápas NHL (Toronto – Columbus). Atmosféra v Air 
Canada Centre byla pro mě opravdový zážitek.
Jakému zájmu se v Kanadě těší ženský hokej, vlastní MS?
Není  to  mýtus,  že  jsou  Kanaďané  opravdu  hokejovým  národem. 
Na všechny zápasy Kanady byla hala téměř plná. I když diváci fandí 
domácím, stejně vás to povzbudí.
Prozradíš atmosféru v reprezentačním týmu? Přece jen 20 děv-
čat pohromadě ...
Mezi reprezentací a klubem je velký rozdíl. Všechny  jsme věděly, 
proč tam jsme a že chceme vyhrát. Před zápasem jsme se navzájem 
povzbuzovaly, a když některá zrovna nehrála, snažila se pomoci tý-
mu alespoň fanděním. Nevím, jestli je to tím, že jsme tam samé hol-
ky, nebo tím, že jsme byly reprezentantky, ale chovaly jsme se k sobě 
daleko ohleduplněji, než to znám z klubu.
Máš v týmu bližší kamarádku?
Skamarádila jsem se s Martinou Zedníkovou, která hraje za Jindři-
chův Hradec a se kterou jsem byla na pokoji. Ale kamarádská atmo-
sféra vládla mezi všemi holkami.
Oslavila jsi nějak asistenci při druhém gólu ruskému týmu? 
V tvé kariéře to je přece událost.
Určitě jsem měla radost, ale na reprezentační gól si musím ještě počkat.
Tohle je těžká otázka. Můžeš srovnat péči hokejového svazu 
o dívčí reprezentaci s tou, kterou věnuje známějším mladým ho-
kejistům?
Jak jsem již zmínila, myslím si, že podmínky jsme měly dobré. Ale 
s kluky to srovnat nedokážu, nevím, jak to u nich chodí.

(Pokračování na straně 14)

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 3/2016          List MAS Telčsko (60)

Český dívčí reprezentační tým. Zuzana Martinů je v horní řadě čtvrtá zprava. Denisa Pytlíková, dcera šéfa telčského zimního stadionu 
Jaromíra Pytlíka, je třetí sedící zleva.                                                                                                                                  Foto: Archiv ČSLH
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 jsi mezi tři nejmladší české reprezentant-
ky. Kolik roků tě můžeme v juniorské re-
prezentaci ještě vidět?
Už jenom jeden.
Co reprezentace dospělých? Za dva roky 
jsou zimní olympijské hry v jihokorejském 
Pchjongčchangu. Pokud se nemýlím, tak 
z Telče na olympiádě ještě nikdo nebyl.
Bylo by skvělé se tam dostat, ale myslím si, 
že je to ještě hodně daleko.
Promiň, pár osobních otázek.
Dodržuješ nějakou speciální životosprávu?
Řídím se doporučením, co jsme dostali na re-
prezentaci. Spočívá to v tom jíst správné jíd-
lo ve  správný čas.  Jím například  luštěniny, 
ovoce, zeleninu, kuřecí maso nebo ryby. Pi-
ju vodu nebo čaj a při hokeji iontový nápoj.
Kolik váží hokejová výzbroj dívky, koli-
katery máš brusle?
Zvážila  jsem ji až po vaší otázce. Samotná 
výstroj váží 9 kilogramů. Brusle mám dvo-
je, ale běžně používám jenom jedny. Druhé 
mám spíš na rybník.
Kdo u Martinů má v záležitostech hoke-
je rozhodující slovo? Ty, bratr, nebo na-
konec tatínek? 
Brácha mi samozřejmě taky radí, ale rozho-
dující slovo má asi táta.
Kdyby nebyl hokej, jaký sport bys dělala?
To by byla noční můra. Ale nevím, dřív jsem 
hrála fotbal a celkem mě to bavilo. Ale mož-
ná bych si vybrala spíš nějaký  individuální 
sport jako tenis nebo běh na lyžích.
Máš čas na něco jiného než na školu a hokej?
No moc ne. Když mám trénink, tak přijíždím 
okolo šesté, někdy i později. Ale když mám 
čas, tak jdu třeba se psem ven.                  /z/

Dokončení z předchozí strany

Z. Martinů...
M. Vystrčil:

Mnohokrát  jsme  o  tom  psali.  Na  havarij-
ní  stav  silnice  z  Telče  do  Nové  Říše  upo-
zorňovali  starostové  dotčených  obcí,  sta-
rosta Roman Fabeš za Mikroregion Telčsko 
a v neposlední  řadě senátor Miloš Vystrčil.  
Do  nedávna  se  zdálo,  že  Kraj  Vysočina 
na  tuto  svou  okrajovou  část  jako  by  zapo-
mněl.  A  nebylo  málo  hlasů,  které  volaly: 
„Podívejte se k sousedům do Jihočeského 
kraje, jak ten se stará o navazující silnice 
...“ V  letošním  roce  by  mohl  nastat  obrat 
k lepšímu. „Na počátku roku vyhlásila rada 
kraje veřejnou zakázku na dodavatele rekon-
strukce úseku silnice ze Zvolenovic do No-
vé Říše, včetně průtahu Zvolenovicemi. Je 
vidět, že náš soustředěný tlak na řešení to-
hoto problému se vyplatil,“  informoval TL 
senátor  a  krajský  zastupitel  Miloš  Vystrčil  
a dodal, „bohužel nedojde na opravu úseku 

Lépe do Nové Říše. 
Zatím jen ze Zvolenovic

z Telče do Zvolenovic. Jeho rekonstrukce ne-
bude záležet jen na finančních možnostech 
kraje, ale také na společném tlaku všech za-
interesovaných na jeho realizaci. A v nepo-
slední řadě také na vyřešení majetkových 
vztahů k pozemkům, kterých se rekonstruk-
ce dotýká.“ Úsek mezi Zvolenovicemi a No-
vou Říší  je dlouhý 5,3 km. Součástí  rekon-
strukce bude položení nového krytu silnice, 
čištění silničních propustků, úprava a sanace 
nezpevněných krajnic a příkopů ad. V době 
uzávěrky TL ještě probíhalo výběrové říze-
ní na dodavatele prací, a tak vedoucí odbo-
ru dopravy krajského úřadu Hana Strnadová 
neznala částku, kterou si oprava zmíněného 
úseku vyžádá. K termínu realizace pak uved-
la: „Pokud bude zadávací řízení bez problé-
mů, tak by mohla proběhnout v průběhu dub-
na až září letošního roku.“                         /z/

O nepovedeném čertovi  
Kousek od Javořice je Roštejn, hrad – či 
spíše hrádek, kolem kterého se to jen hemží 
pohádkovými bytostmi. Přímo na hra-
dě je už tři sta let hradní skřítek Melichá-
rek, ve skále pod hradem mají sedničku 
tři kameníčci, lesní skřítek Bukvic bydlí 
ve starém buku, vodník Matěj si postavil 
chaloupku v rybníce, co se jmenuje Šilhá-
nek, a teď se tu ještě objevil čert… Takto 
představuje  novou  knihu  pohádek O ne-
povedeném čertovi  Milana  Kynčla,  kte-
rá vyšla v závěru minulého roku, naklada-
telství Kosmas. Pokud se vám nebo vašim 
dětem bude  líbit,  napište  nám. Rádi  vaše 
hodnocení uveřejníme, protože jsme knihu 
zatím nečetli. Knihu lze mimo jiné objed-
nat na pknkubinek@centrum.cz                /z/

Mapka z přídeští knihy. Tudy chodil nepo-
vedený čert

Mikroregionální střípky

Nová Říše
6. 3. Dětský karneval v KD
Pořádá SDH. Začátek ve 14 hodin.
19. 3. Velikonoční jarmark
Na novoříšském náměstí pořádá NOKUS. 
Začátek ve 14 hodin.
Hodice
12. 3. Rockový ples
Více na www.motohodice.cz
Třeštice
19. 3. II. Hasičský ples
Hraje kapela Karla Marečka.
Dyjice
26. 3. Jan Žamboch & Adam Morkus
Koncert v KD Dyjice ve 20 hodin. 

Nezaměstnanost v lednu
ČR
leden 6,4% (prosinec 6,2%)
Kraj Vysočina
leden 6,5% (prosinec 6,2%)
Správní obvod Telče
leden 8,1% (prosinec 7,5%)
Telč
leden 7,6% (prosinec 7,1%)
Obce pod 5% hranicí na konci roku:
Doupě, Knínice, Kostelní Myslová, 
Markvartice,  Panské  Dubenky,  Sedlatice, 
Urbanov, Zvolenovice.
Obce nad 15% hranicí:
Vanůvek (17,9%).       Zdroj: Statistiky ÚP

Výstava obrazů 
● Literární výstava
Magdalena Křenková – Florianová ●
Michaela Křenková ● rodina Jirousova
Výstavu je možné zhlédnout ještě do 26. 
března!

Knihovna Univerzitního centra MU
Náměstí Zachariáše z Hradce 2, vstup z ná-
městí Jana Kypty.

Otevřeno v provozní době knihovny. Od 29. 2.  
do 4. 3. je knihovna uzavřena. Dostupná bu-
de jen část výstavy na chodbě.

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

http://www.telcsko.cz/
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Dokončení ze strany 10

Martin a Jan...
M: Ano, to je délka trasy závodu. Dopro-
vod se ale přemisťuje do cíle etap co nej-
kratší možnou cestou. 
J: Aby závodníci měli včas vše připraveno 
a bylo postaveno servisní zázemí.
Pár zajímavostí pro milovníky cestování.
M: Z nulové  nadmořské výšky v Argenti-
ně jsme vyjeli do 4 100 m v Bolivii. Teplo-
ty od cca 8° do 39°C.
J:  A  také  písečná  bouře,  trochu  sněhu 
a průjezd zaplavenými silnicemi. 
Jakým vozem jezdíte v „civilu“, jaký 
vůz je váš sen?
M: Škoda Octavie. Sen? Svézt se v Lam-
borghini. Nemusím ho vlastnit.
J: Volkswagen Passat. Černé Ferrari. (smích)
Nepomýšlíte na besedu v Telči?
Oba: Pokud by měl někdo zájem a pozval nás...

/z/

Zimní stadión 
pro bruslení i setkání
Tak zimák je tu. Po dlouhých diskusích o růz-
ných  variantách  vyrostla  vedle  fotbalového 
stadionu nová výrazná  stavba. Podle někte-
rých  splněný  sen mnoha generací, podle  ji-
ných zbytečná velká investice pro malou sku-
pinu  obyvatel.  Nechci  dělat  v  tomto  sporu 
soudce, mohu jen vyjadřovat své pocity lai-
ka, který o všech souvislostech nic moc neví. 
Já sám si už želízka na botách neobuju, brus-
lení nakonec nebylo nikdy mým koníčkem. 
Ale vnímám už  léta  to určité zaujetí stovek 
obyvatel Telče  a okolí  pro bruslení  a hokej 
zvláště. Tak jim to přeji. Ostatně nic nemů-
že být pro všechny. Kromě obchodů, protože 
jíst musíme všichni. Ale supermarkety nako-
nec vyrostou všude a město do nich nemusí 
investovat. Ony si náklady na tu investici vy-
nahradí svým nenápadným způsobem, vybe-
rou si ji od nás všech. Po měsíci provozu jsem 
se také na zimák vydal. Bez bruslí, ale přece. 
Sešel jsem se tam s kamarády a jejich dětmi, 
s hokejisty a jejich fanoušky. Byl jsem vlast-
ním objektem příjemně překvapen. Prostě se 
mi líbí. Jako pouhého fanouška mě potěšilo 
i prosklené propojení s bufetem. Využití části 
objektu na tribunu pro fotbalové příznivce je 
efektní a efektivní. Zpoždění v dokončení tri-
buny a parkoviště je nepříjemné, ale dočasné. 
Takže nad tím klidně mávnu rukou. Z mého 
pohledu je podstatné, že v Telči vznikl výraz-
ný fajn objekt pro sportování i setkávání lidí. 
Tak si ho každý užijme podle svého.

Sloupek nejen pro muže píše Jan Ka-
leta, jinak Zachariáš z Hradce Propaguje Telč - zvidi-

telnila skleník v parku
Národní  památkový  ústav  vydal  v  ro-
ce  2015  publikaci Vitruvius Moravicus. 
Kniha představuje zámky, paláce a zahrad-
ní úpravy postavené v neoklasicistním sty-
lu  na Moravě  a  ve Slezsku po  roce 1800. 
V knize jsou mimo jiných popsány také ně-
které  z  památek  našeho  regionu.  Jedná  se 
především o zámecký skleník v Telči a zá-
mek v Dačicích. Jednotlivé příspěvky popi-
sují čtivou formou historii empírových pa-
mátek, jejich majitelů a stavitelů. Texty jsou 
doprovázeny bohatou obrazovou přílohou, 
která  dává  nahlédnout  třeba  do  dobových 
stavebních plánů, ale i na tehdejší vzezření 
budov a zahrad.

Autorka  textu o  telčském zámeckém skle-
níku  Jana  Dostálová  připomíná  okolnos-
ti  jeho  přestavby  v  anglickém  zámeckém 
stylu. Majitelé  zámku,  rodina  Podstatzky-
-Lichtenstein, pověřila návrhem a přestav-
bou  budovy  skleníku  stavitele  Františka 
Siku  z Dačic.  Přestavba  vznikla  ve  druhé 
polovině padesátých  let 19.  století  a před-
stavuje vynikající ukázku klasicistní archi-
tektury. Kniha pojednává  rovněž o  zámku 
v  Dačicích.  Jak  popisuje  Jan Mikeš,  jeho 
tehdejší majitelé,  rodina Dalbergů,  jej  ne-
chali ve  třicátých  letech 19.  století přesta-
vět  v  klasicistním  stylu. Také na  této  pře-
stavbě se podílel František Sika, jemuž byly 
zadány některé stavební práce. Kniha Vitru-
vius Moravicus, názvem inspirována dílem 
Vitruvius Britannicus, or the British Archi-
tect skotského architekta Colena Campbel-
la z roku 1715, se pro čtenáře může stát im-
pulsem k návštěvě méně známých památek 
Moravy a Slezska. Svým zdařilým výtvar-
ným pojetím a bohatým obsahem je navíc 
zdrojem poučení i ozdobou knihoven.

Zdeněk Geist

Nová publikace:

Tam u Královýho 
Hradce
Letos v létě uplyne 150 roků od tzv. prus-
ko – rakouské války v roce 1866. Ta vyvr-
cholila  dodnes  známou  bitvou  3.  červen-
ce u Hradce Králové. Vůbec se nejednalo 
o  nějakou  idylu,  jak  se  po  letech  zdá  při 
zpěvu stále oblíbené písničky o kanonýru 
Jabůrkovi. Střet půl milionu vojáků a hlav-
ně: téměř šedesát tisíc mrtvých, z toho 45 
tisíc na „naší“, rakousko – uherské straně, 
jsou  údaje,  ze  kterých  dodnes mrazí.  Jak 
se  tato válka dotkla Telče,  kolik v ní  bo-
jovalo našich předků? Obracíme se na čte-
nářskou  obec TL  s  prosbou  o  poskytnutí 
vzpomínek z rodinných archivů pro zpra-
cování materiálu, který zatím na toto téma 
nebyl publikován. Pište na tl@telc.eu, vo-
lejte na 774 584 841 nebo můžete nechat 
písemný  vzkaz  v  Informačním  středisku 
na radnici.                                 O. Zadražil

Prosba o pomoc

Hledáme potomky 
Josefa Krejčího
Prosím  o  kontakt  potomky  pana  Josefa 
Krejčího,  který  se narodil  v Telči  3.  břez-
na 1843. Obuvnický mistr zde také zemřel 
14. ledna 1927. Volejte na 774 584 841 ne-
bo zanechte písemný vzkaz v IS na radnici. 
Pro historickou studii potřebujeme upřesnit 
jeden jeho životní příběh.                  Děkuji.

Výzva a prosba

Naše sloupky. Muži 
nepřijdou zkrátka
Sloupek nejen pro ženy, píše... Bez pravidel-
ného příspěvku paní Miluše Nechvátalové si 
mnozí z vás Telčské  listy  již nedovedou ani 
představit. A nejen ženy... Z vašich reakcí ví-
me, že její sloupky mají čtenáře i mezi muž-
skou  částí  populace. V  dnešním vydání  bu-
dete ale tento sloupek hledat marně. V duchu 
dnes tolik propagovaných rovných příležitostí 
přicházíme s malou změnou. Nově si můžete 
přečíst: Sloupek nejen pro muže... Jsme pře-
svědčeni, že i ten si najde své čtenářky. Jeho 
autorem není nikdo jiný než slovutný Zacha-
riáš z Hradce,  jinak bystrý pozorovatel dění 
ve městě, občan Jan Kaleta. Většina z vás ho 
zná z četných vystoupení právě v jeho druhé 
podobě. A abychom byli k oběma pohlavím 
spravedliví, v dubnu najdete v TL opět slou-
pek Nejen pro ženy... Pokud vše dobře dopad-
ne, zprostředkujeme vám tak přes měsíc muž-
ský a ženský pohled na dění kolem nás.      /z/
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•  Čalounictví  Votava-Václavek.  Opravy  veškerého  čalouněného  nábytku  i  starožitného. 
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, 
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

•  Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Nové kurzy na osobní automobil začínají vždy první 
pondělí v měsíci v 15,30 hod. na učebně autoškoly. Více info na tel. 607 185 517, www.
autoskolaekol.wz.cz

•  Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba v hotovosti. Telefon: 
739 641 944

•  Koupím obrazy českých malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předmě-
ty, šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci 
– hodiny, sklo, nábytek... Tel: 722 777 672. 

•  Pronajmu byt 2+1 v Telči v podkroví. Volný. T: podvečer 736 736 761
•  Prodám byt 2+1 OV v Telči pod poštou. 777 918 435
•  Autoškola Nosek Telč hledá vhodné kandidáty na pozici učitele autoškoly. Předpoklady: 
věk min. 24 let, vzdělání ÚSO, praxe v řízení min. 3 roky, bezúhonnost. Bližší info: tel. 
603 236 669, e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

•  Prodám funkční šicí stroj Veritas. Cena 1 700 Kč. Tel. 723 216 749
•  Prodám vybavení (starožitnosti) z bývalého hospod. stavení. Telč. Tel. 723 216 749
•  Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234. 

Malý oznamovatel

Nabídka volného bytu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro ná-

jem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí město 
k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou: 

Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 6 (1+0) situovaný v 1. podlaží

Celková plocha: 42,22 m2

Nájemné celkem: 1.171 Kč
Byt je vhodný pro imobilní (snížená výška kuchyňské linky, 

upravené hygienické zařízení). 
Byt spadá do energetické třídy C.

Termín pro přijetí žádostí: 
do 10. března 2016

Oficiální  oznámení  a  podrobnosti  o  nabídce  výše  uvedené-
ho bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových 
stránkách města (www.telc.eu).

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování 
– Iva Slatinská, tel.: 567 112 425

Není pohřebné. Pomůže SVÉPOMOC!
Přihlášky do Vzájemně dobročinného spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomáhá 

v Telči s úhradou nákladů za pohřeb,  najdete v IS na radnici. Více sdělí 
Jiří Doskočil v Příční ulici, Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici 

a Ludmila Paurová ve Štěpnici.

Podrobnosti v TL 10/2013 na  str. 25
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 13. 1. do 17. 2. 2016.

Houpačka. Ne. Tobogan

Průměrná teplota:     -1,9°C
Průměrný tlak:    1017,3 hPa
Srážky:       14,8 mm
Maximální teplota:    11,8°C, 30. 1. 
      v 15,23 hod.
Minimální teplota:     -16,6°C, 22. 1. 
      v 7,36 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:   42,6 km/h, 31. 1.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Leden v číslech

Stojí za zhlédnutí. 
Výtvarné práce seniorů 
U3V
Až do konce prázdnin je v prostorách Uni-
verzitního  centra  Masarykovy  univerzi-
ty v Telči  (jezuitská kolej)  rozsáhlá výsta-
va obrazů a fotografií účastníků výtvarného 
plenéru Univerzity třetího věku. Vystavené 
práce vznikly v rámci výtvarného plenéru, 
který se v Telči konal již po deváté. Výstavu 
zahájila 18. února prorektorka Masarykovy 
univerzity Naděžda Rozehnalová.

Pozvánka na výstavu

Srážky v listopadu 
a v prosinci
Tiskařský  šotek,  který  je  doma  v  tiskárně 
v Jindřichově Hradci, si s námi nepěkně po-
hrál.  V  prvním  čísle  nového  ročníku  pone-
chal v údajích o počasí říjnové hodnoty srážek 
(54,2 mm). Správně patřilo 79,2 mm pro listo-
pad a 16,6 mm pro prosinec. Díky šotkovi, se 
kterým vůbec nekamarádíme, ale alespoň ví-
me, kolik máme pozorných čtenářů, kteří nás 
na jeho „šprým“ upozornili. Děkujeme jim.

Jarní Větrání 
v Lidéřovicích
V neděli 13. března ve 14:30 bude v koste-
le  sv. Linharta  v Lidéřovicích  „jarní“ Vět-
rání  s  tématem Měděný had jako předob-
raz Ukřižovaného. Vedle tradičního pozvání 
hlavní pořadatel P. Gorazd Cetkovský připo-
míná nutnost opravdu teplého oblečení a bot 
pro všechny účastníky.

Fotoateliér Lucie Herbricková 

Salmaluci
Ráda vám vyfotím děti, těhulky, miminka 
a další ... Svět je hned mnohem krásnější, 

když se dívám přes fotoaparát. 
Čas se hned zastaví, při cvaknutí spouště.

Kontakty: +420 602 17 12 97

salmaluci@centrum.cz

Pozvánka 
od meteorologů
V sobotu 19. března se koná, jako každý rok 
při  příležitosti  Světového  meteorologické-
ho dne, Den otevřených dveří na některých 
pracovištích  ČHMÚ.  Na  Meteorologické 
stanici Kostelní Myslová proběhne formou 
hodinových exkurzí od 9 do 14 hodin. Za-
čátek bude vždy 5 minut po celé hodině, po-
slední bude od 13.05 hodin. Zveme na ná-
vštěvu všechny zájemce o meteorologii. 

V  letošním  lednu  se  nám vystřídalo  snad 
všechno počasí, možná  s  výjimkou bouř-
ky a opravdu katastrofických jevů. Chvíli 
téměř jaro, chvíli třeskutá zima. Jak se pa-
tří na zimní měsíc, čekali jsme sníh a mra-
zy. Převažovalo počasí s velkou oblačnos-
tí  a  vystřídaly  se  srážky  sněhové,  tekuté, 
smíšené i mrznoucí. Také se přidávala ná-
mraza,  ledovka  i  jinovatka.  Naštěstí  ty-
to  jevy byly  jen  slabší  intenzity  a nezpů-
sobily  větší  potíže. Objevilo  se  i  několik 
krásných slunečných dnů, někdy jako zim-
ní,  někdy  jako  jarní. Začátkem měsíce  to 
vypadalo  na  nástup  zimy.  1.  ledna  ležel 
na zemi poprašek sněhu a přišly i celoden-
ní mrazy. 4. a 5. 1. klesaly minimální tep-
loty i pod -10°C. Od 2.  ledna také začala 
narůstat  z mrznoucí mlhy  námraza,  která 
dosáhla síly až 13 mm a vydržela do 7. led-
na.  4.  ledna  napadlo  6 cm  nového  sněhu, 
ale jeho výška postupně klesala až na 1 cm. 
15. a 16. ledna nasněžilo 9 cm nového sně-
hu a 17.  ledna bylo 11 cm celkové výšky. 

Počasí v lednu 
Potom  znovu  střídavě  ubýval  a  přibýval, 
až  24.  ledna  bylo  sněhu  15 cm,  což  byla 
nejvyšší pokrývka v celém měsíci. Do 28. 
už  ale  sníh  úplně  roztál  –  jako  na  hou-
pačce. Podobně  se chovaly  i  teploty, kte-
ré  takto se sněhem „cvičily“. Po počáteč-
ních celodenních mrazech, kdy maximální 
teploty zůstávaly pod -5°C, se oteplilo až 
na +5°C. Od poloviny měsíce se opět za-
čalo ochlazovat a denní teploty znovu zů-
stávaly pod nulou až do 22.  ledna. Noční 
minima padala hodně hluboko – v přízem-
ní vrstvě až na  -19°C, v Telči bylo místy 
i  pod  -20°C.  Poté  se  velmi  rychle  znovu 
oteplilo. Od 26. ledna stoupala denní ma-
xima na +9 až +12°C a ani noční minima 
neklesala pod nulu. Nejenže takové výky-
vy neprospívají zdraví, ale je to i poča-
sí nesympatické zvláště lyžařům a sně-
hulákům. Měsíc hodnotíme teplotně jako 
mírně nadnormální, srážkově průměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.
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O pohár města Telče 
Jedna z největších soutěží neregistrovaných 
hráčů v ledním hokeji v Česku je po otevře-
ní zimního stadionu v plném proudu. Star-
tuje v ní 23 týmů ze dvou krajů a tří okresů! 
Soutěž organizuje oddíl ledního hokeje SK 
Telč. Řídící výbor ve složení František Čer-
mák, Miloš Pospíchal, Luděk Lupač, Miloš 
Novák a Jaromír Pytlík plní roli nejen hlav-
ního pořadatele, ale také arbitra celé soutě-
že. Bez nadsázky se dá zjednodušeně kon-
statovat: Zachraňuje existenci hokeje v naší 
části Vysočiny! V době uzávěrky bylo pořa-
dí v jednotlivých skupinách následující:
Skupina A
1. HC SDH Třeštice A,  2. THK Hodice, 
3. SK TEKABEN Volfířov, 4. SK Telč B, 
5. HC FRIGOMONT Dačice, 6. HC Hotel 
Antoň, 7. HC Dlouhá Brtnice
Skupina B
1. HC Heiru Dačice,  2.  HC  Borovná, 
3. Dream Team Telč, 4. Kocanda Krahulčí, 
5. TJ Sokol Brtnice, 6. HC Želetava, 7. HC 
SK Urbanov
Skupina C
1. HC Červený Hrádek, 2. HC Lukas Sta-
rá Říše, 3. HC SDH Třeštice B, 4. HC Chlu-
mec, 5. HC Hron Dačice, 6. HC Hříšice, 7. 
Mufroni Telč, 8. HC Bícy, 9. HC Vitamíni 
Tiger´s
Kdo dává v poháru góly (14. 2.):
Aleš  Tůma  (THK Hodice)  18,  Jaroslav 
Cech (HC SDH Třeštice A) 17, Leoš Svo-
boda (HC Bícy) 14, Vladimír Martinů (SK 
Telč B)  13,  Lubomír  Popelář  HC  (Lukas 
Stará Říše) 12

Hokej
Krajská soutěž Vysočiny 
Tabulka po 19. kole

1. Telč 15 82:46 34
2. Veverská Bítýška  16 70:55 34
3. Velké Meziříčí B 17 67:64 26
4. Bystřice n/P. 16 60:71 26
5. Námĕšť n/O 16 76:76 22
6. Zastávka  16 56:58 20
7. Velká Bíteš B 16 44:85 6
Výsledy SK Telč ve 13. až 19. kole. Utkání 
16. kola Telč – Náměšť bylo odloženo.
SK Telč – Spartak Velká Bíteš 5 : 2
SK Telč – BK Zubři Bystřice n.P. 7 : 3
SK Telč – HC Zastávka 1 : 2
SK Telč – HHK Velké Meziříčí 9 : 1
SK Telč – Veverská Bítýška 10 : 6

JAKO V NHL. Příprava týmů před utkáním v soutěži neregistrovaných hráčů O pohár 
města Telče.                                                                                               Foto: Lenka Pokorná

Veřejné bruslení na zimním stadionu v břez-
nu - sledujte rozpis na www.htctelc.com

Stolní tenis 
Divize Vysočiny
1. H. Brod  17  169:51  66
2. Pelhřimov  17  166:58  63
3. Ostrov  17  137:122  48
4. Telč  17 140:133 43
5. Jemnice  17  133:138  41
6. Třebíč   17  120:142  39
7. Jihlava  17  116:137  39
8. Žďár n. S.  17  135:141  36
9. Chotěboř  17  113:150  33
10. V. Meziříčí  17  105:154  33
11. Světlá n.S.  17  103:153  30
12. Chmelná  17  103:161  25
Orel  Telč  zve  na  neformální  turnaj  Pinec 
v orlovně. Přijďte si zahrát stolní tenis v pří-
jemné atmosféře ve smyslu „když cesta je dů-
ležitější než cíl“. Prezence je v sobotu 5. břez-
na od 14 hodin v orlovně. Lákavé ceny pro 
vítěze. Podrobnosti na www.oreltelc.cz.       dk

Judo
Sedm medailí z Jihlavy 
17.  ledna  se deset  judistů Sokola Telč  zú-
častnilo závodů v Jihlavě. Sedm z nich ob-
sadilo medailové umístění. Na prvních mís-
tech  ve  svých  kategoriích  skončili Šimon 
Weselý (mláďata do 43 kg), Anna Emma 
Vejmělková  (mláďata  do  21  kg),  Šimon 
Mareček (mláďata  do  18 kg)  a  Helena 
Kučerová  (mladší  žákyně  do  48  kg).  Ja-
kub Málek  (mláďata do 31 kg) vybojoval 
2. místo. Matyáš Habermann (mladší žáci 
do 50 kg), stejně jako Matěj Weselý (mlá-
ďata do 29 kg), obsadili ve svých kategori-
ích bronzovou pozici. Vzhledem k tomu, že 
pro řadu telčských judistů byl jihlavský zá-
vod první v jejich judistické „kariéře“, jsou 
jejich trenéři, Ida Mitisková a Jan Popelář, 
na ně patřičně pyšní  a  pokládají  dosažené 
výsledky za velmi dobré, uvedla pro TL tre-
nérka Ida Mitisková.                      Podle TZ

Golf
Dětské kurzy JARO 2016 
Kurzy  jsou  určeny  pro  děti  ve  věku  od  6 
do 15 let. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí. 
Kurzy budou probíhat každou neděli od 14 
do 16 hodin od dubna do června. Kurz JA-
RO začíná v neděli 24. dubna. Více infor-
mací vám sdělí  recepce Golf  resortu Telč, 
tel.: 724 322 763

Basketbal
Opět přeshraniční soutěž 
V  sezóně  2015/2016  startují  BK  Žabaři 
Telč opět v přeshraniční soutěži Waldviert-
ler Sparkasse Cup.  Za  soupeře  v  ní  ma-
jí UBBC Gmünd, TJ Jiskru Nová Bystřice 
a TJ Studená. V zatím neúplné první polovi-
ně odehráli dvě utkání. Na domácí palubov-
ce podlehli UBBC Gmünd 52:69 a 17. pro-
since vysoko zvítězili v Nové Bystřici 81:55.

TELČSKÉ PODZEMÍ. Interaktivní  zábavně-naučná  expozice  se  zajímavými  fakty 
z historie města. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí. Prohlídka je možná pouze po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407 nebo e-mailem info@telc.eu
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Krytý zimní stadion, hokejová aréna..., té-
ma loňského a určitě i letošního roku v Tel-
či. I když jsme mu věnovali na stránkách TL 
více než přiměřenou pozornost, stále jsou 
slyšet nové „zaručené“ zprávy. Když si na-
víc v těchto TL přečtete, že radní schválili 
podnájem stadionu společnosti Zimní stadi-
on Telč, s.r.o., je další „zaručená“ zpráva 
na světě. Jak to vlastně s provozem a hlav-
ně s programem ZS je (a bude), vysvětluje 
v následujícím rozhovoru ten nejpovolaněj-
ší, jednatel společnosti Zimní stadion Telč, 
s.r.o., Ing. Jaromír Pytlík.
Pane inženýre, začnu netradičně. Před-
stavte se čtenářům TL:
Pocházím z Lipolce, kde stále s rodinou ži-
ji.  Vystudoval  jsem  Jihočeskou  univerzi-
tu.  Téměř  celou  aktivní  hráčskou  kariéru 
jsem prožil v HC Vajgar Jindřichův Hradec. 
Po  jejím skončení  jsem v  tomto klubu za-
čal trénovat a působil i ja-
ko  hlavní  metodik.  Jsem 
držitelem  nejvyšší  profe-
sionální  trenérské  licence 
A  Českého  svazu  lední-
ho hokeje. Mám za sebou 
také  trenérské  angažmá 
v  německém  klubu  Ei-
sbären  Berlín.  Této  zku-
šenosti  si  velmi  vážím, 
protože jsem zde pracoval 
s  řadou  hráčů,  kteří  pro-
šli NHL. V  současné  do-
bě vedu evropský hokejo-
vý projekt HTA – Hockey 
Talent Academy.
Vraťme se k úvodu pří-
spěvku. Přibližte nám 
provoz a program nové-
ho zimního stadionu.
Vy  jste  to  sice  spojil,  ale 
já  to vidím jako dvě zce-
la rozdílné věci. Provoz je 
technickou  záležitostí  ze-
jména  okolo  chladicího 
zařízení a péče o zázemí. 
Najít ale pro zimní stadi-
on program, který by vy-
dělal  na  jeho  provoz,  je 
zcela  něco  jiného  a  není  to  zrovna  lehké. 
A právě s nabídkou programu přichází spo-
lečnost Zimní  stadion Telč,  s.r.o. Vychází-
me přitom ze zkušeností, které máme z ji-
ných hokejových arén.
Souhlasím s Vámi. Ještě v zimě si dovedu 
program představit, ale co potom...
I když to není až tak jednoduché, tak od lis-
topadu do března  je  to v  takovém hokejo-
vém městě, jako je Telč, docela dané: míst-
ní klub, tréninky, bruslení škol a veřejnosti, 
amatérská  soutěž... Aby  však  mohl  stadi-
on  fungovat  celoročně,  je  třeba  program 
pro další  období  a  právě  to  nabízí  projekt 

Zimní stadion. Nahlédli jsme do zákulisí
Hockey  Talent  Academy.  Vytíženosti  po-
může  i nově založená Hokejová akademie 
(Hockey Talent Center Telč), která spojuje 
hokej se studiem sportovního zaměření pří-
mo v Telči.
To musíte blíže vysvětlit.
HTA je v současné době jeden z největších 
evropských  projektů,  který  se  zaměřuje 
na výuku dovedností v  ledním hokeji. Pů-
sobí nejen v Česku a Slovensku, ale  i  Itá-
lii, Slovinsku, Německu a Polsku. Je v něm 
registrováno  na  sedm  tisíc mladých  hráčů 
ve  věku  od  8  do  16  let.  Pořádáme pro  ně 
výukové kurzy, vícedenní campy a turnaje. 
Řadu z nich přivítá i zdejší stadion.
Zmínil jste také Hokejovou akademii 
HTC - Hockey Talent Center, můžete ji 
přiblížit?
To  je  druhá  aktivita,  která  výrazně  pomů-
že  chodu  stadionu. Hokejová  akademie  je 

určena pro  talentované hráče od 14 do 18 
let.  Poskytuje  jim  špičkové  podmínky  jak 
v hokejovém růstu, tak ve studiu, ubytová-
ní či stravování. Cílem projektu je soustře-
dit talentované hráče, provést je přes kritic-
ké období, které tento věk přináší, a dobře 
je připravit na vstup do vrcholového hoke-
je. Hráči budou hrát nejvyšší soutěže svých 
věkových kategorií. V tomto případě spolu-
pracujeme s hokejovými kluby Žďáru nad 
Sázavou,  Havlíčkova  Brodu  a  Jindřicho-
va Hradce.  Soutěžní  utkání  se  budou  hrát 
v uvedených městech, ale některá z nich se 
odehrají i v Telči. Tým bude vystupovat ja-

ko Ice Dragons Telč (Ledoví draci). Počítá-
me s tím, že jeho základem budou studenti 
nově otevřené třídy sportovního zaměření - 
Management sportu a trenérství na zdejším 
gymnáziu.

Zatím jste zmiňoval jen „velké“ aktivity bu-
doucnosti. Jak hodláte působit v regionu?
Výborně si rozumíme s místním hokejovým 
oddílem a v řadě věcí nám pomáhá. Stejně 
dobrý pocit mám i z první schůzky s vede-
ním fotbalistů. Máme společný zájem, vě-
řím, že vše bude dobře fungovat. Pominu-li 

telčské školy včetně gym-
názia,  se  kterými  dobře 
spolupracujeme,  tak  sa-
mozřejmě nabídneme vol-
nou kapacitu ZS i v okolí. 
Již teď u nás bruslí mateř-
ská škola z Dačic, přihlá-
sila  se  škola ze Slavonic. 
Věřím, že postupem času 
přibudou  další.  Podívej-
te  se  z  okna,  jak  vypadá 
letošní  zima.  Na  rybní-
ku se bruslit moc nedá… 
Nemusí to být ale jen ho-
kej.  Připravujeme  i  brus-
lařské kursy pro nejmenší 
a věřím, že se u nás objeví 
i krasobruslení.
Prozradíte nejbližší pro-
gram?
Od 2. do 17. dubna dává-
me  prostor  velkému  tur-
naji  talentovaných  hráčů 
z celé Evropy World Talent 
Tournament  v  kategoriích 
U8 až U16, který jsme do-
posud  pořádali  na  hlavní 
ploše Budvar arény v Čes-
kých Budějovicích. Počítá-

me s účastí téměř tisíce mladých hokejistů.
Nedá mi. Žijete hokejem. Máte hokejo-
vou rodinu?
Ano, žije jím celá rodina. Dcera Denisa hraje 
extraligu mladšího dorostu s chlapci ve Žďá-
ru  nad  Sázavou.  V  lednu  reprezentovala 
Česko,  spolu  s  telčskou  Zuzanou  Martinů, 
na Mistrovství světa juniorek v Kanadě. Syn 
Jaromír hraje za mladší dorost také ve Žďá-
ru nad Sázavou. Hokej hraje i syn Dominik 
a věřím, že si ho oblíbí i nejmladší Patrik. Ten 
má ale na brusle zatím čas… Je to náročné, 
ale mám štěstí, že mi ve všem pomáhá man-
želka. Bez její pomoci by to nešlo.             /z/

Můžete si přečíst:
Hokejové bruslení. 
Trendy ve výuce techniky
Autor Jaromír Pytlík
Vydala Grada Publishing, Praha 2015
Kniha je v nabídce městské knihovny

JAROMÍR PYTLÍK. Ve svém živlu. Na ledě s hokejkou.                  Foto: Archiv JP
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Římskokatolické
5. 3. so 17.00 Jména Ježíš
6. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
12. 3. so 17.00 Jména Ježíš
13. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
19. 3. so 8.00 Matka Boží
  17.00 Jména Ježíš
20. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 3. so 21.00 sv. Jakub
27. 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 č. 21

Adventisté
každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden 
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)
30. 3., 6. 4., 13. 4. seminář Zkoumání 
Bible se Skoumalem

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Církev Slovo života
každou neděli v  16.00 hod. v  rodinném 
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Karolína Marková, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Zbyněk Makki, Hrotovice
a Petra Leupoldová, Urbanov
Jiří Trnka, Telč
a Pavlína Janíčková, Třešť
Martin Caha, Telč
a Romana Trmatová, Č. Budějovice

Opustili nás
Marie Hartmanová, Krahulčí  93 let
Michal Zahorán, Krahulčí  72 let
Božena Krpálková, Krahulčí  83 let
Bohumír Procházka, Staré Město  72 let
MUDr. Věra Pace-Daňhelová  82 let
Božena Tetourová, Podolí   88 let
Jindřiška Adamcová, Krahulčí  58 let
Alena Prokopová, Staré Město  81 let
Josef Girgle, Podolí    74 let
Alois Cvek, Staré Město    80 let
Jindřiška Dvořáková, Podolí  75 let
Josef Fořt, Krahulčí    60 let

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, kte-
ří  projevili  upřímnou  soustrast  nad  náhlým 
úmrtím mého manžela Josefa Girgleho. Dě-
kuji všem příbuzným, kamarádům a soused-
ce paní Radce Hadravové za pomoc při zvlá-
dání této těžké životní situace.        Manželka

Společenská rubrika

CHEB
26. 3. - Hod beránka
13. ročník akce pro rodiny s dětmi, Cheb-
ský hrad.

Hradec Králové
11. - 12. 3. – Veletrh cestovního ruchu In-
fotour a cykloturistika 
Kongresové centrum Aldis 
Svoji nabídku představí  tradičně cestovní 
kanceláře,  turistické  oblasti,  hotely,  lázně 
apod.,  tipy  k  uskutečnění  výletů,  dovole-
né, víkendových pobytů. Součástí jsou ta-
ké  naučně  populární  přednášky  a  besedy 
s cestovateli. 

Jindřichův Hradec
26. 3. – Velikonoční veselice
Oslava příchodu jara. Muzeum Jindřicho-
hradecka, minoritský klášter.

Kutná Hora
20. 3. - Rovnodennost v Sedlecké ka-
tedrále
Tradiční  společné  pozorování  putování 
paprsku  zapadajícího  slunce  presbytářem 
nejstarší katedrální stavby střední Evropy. 
Spojené s hudebním zážitkem – od 17 hod.

Litomyšl
8., 15., 22. a 29. 3. - Tančírna na návrší, 
Zámecký pivovar - 19:00-22:00. Neformál-
ní  veřejná  tančírna.  Obleky,  bílé  rukavič-
ky a  lodičky můžete klidně nechat doma. 
Skvělá atmosféra a občerstvení na baru.

Polička
Do 10. 4. - Příběhy Romů - výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, pu-
tovní výstava expozice Muzea romské kul-
tury v Brně.

Telč
2. – 31. 3. - Lidové divadlo v Telči
Vstupní síň radnice. Výstava věnovaná ne-
dožitým 90. narozeninám  telčského diva-
delníka a zpěváka Jaroslava Kouby.

Třeboň
13. 3. – Vernisáž výstavy Františka Van-
čury, Dům Štěpánka Netolického, Masary-
kovo náměstí. Třeboňský malíř letos slaví 
životní jubileum. Výstava potrvá do dubna, 
součástí výtvarné workshopy pro děti.
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Panský dvůr Telč v březnu a dubnu
Zveme vás na:
Výstava fotografií TOTEMY - Indiánské 
symboly 
Autoři fotografií: Milan Dvořák z Vancou-
veru, Draha a Ivan Neveselých z Calgary

19. března – BLEŠÍ TRH –  přesunuto 
z bývalého autobusového nádraží

1. dubna, 19.00 – DS Karla Čapka Třešť 
– Divadelní představení 
S tvojí dcerou ne
Předprodej vstupenek od 8. března na In-
formačním centru Panského dvora.

SPORT
23. dubna I. APRÍL HUDY CUP – lezec-
ká soutěž na umělé stěně pro děti i dospělé

Postní gregoriánský chorál
Mše  svatá  s postními  zpěvy gregoriánského 
chorálu se koná v neděli 13. března v 19 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Jihlavě. Zpívá grego-
riánská schola zpěváků Regionu Renesance.

Pro děti
LEZECKÝ KROUŽEK – každé pondělí 
a středa od 16.00 do 18.30.
Stále  přijímáme  nové  členy. Kroužek  je 
vhodný pro děti od 6 let.

Pro dospělé
TAEKWONDO  -  každé  úterý  17.00  – 
18.30 a pátek 16.00 – 17.30
GROUP  SPARRING  –  každé  pondělí, 
středu a pátek 18.45 – 19.45

Podrobnější info najdete na 
www.facebook.com/panskydvurtelc, 
www.panskydvurtelc.cz 
nebo v Informačním centru v Panském 
dvoře v Telči.
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Akce
19. 3.  13.30  náměstí
Vítání svátků jara
Město  Telč  ve  spolupráci  s  Domem  dě-
tí zvou na zahájení jarní sezony s místními 
horáckými folklorními soubory a tradičním 
předváděním řemesel

19. 3.  9 - 12  sál hotelu Antoň
Jarní telčský bazárek
Kontakt pro rezervaci prodejního místa: ba-
zarekmaminektelc@gmail.com

19. 3.    Panský dvůr
Bleší trh

26. 3.  10 - 16  nádvoří zámku
Velikonoční jarmark Sdílení
Prodej  rukodělných  výrobků,  občerstvení, 
tvořivé dílny pro děti, koncerty, Jarní slav-
nost. 
Pořádá Sdílení, o.p.s., ve spolupráci se Stát-
ním zámkem Telč.

28. 3.  Velikonoční obchůzka
s folklorním souborem Podjavořičan

Divadlo
1. 4.  19.00  Panský dvůr
„S tvojí dcerou ne“ – konverzační kome-
die Antonína Procházky
Divadelní soubor Karla Čapka Třešť

Koncerty
9. 3.  19.00  Lannerův dům
Duo Petr Nouzovský - Ladislav Horák
Petr  Nouzovský  (violoncello)  a  Ladislav 
Horák (akordeon, bandoneon)
Na programu jsou skladby A. Dvořáka, V. 
Trojana, L. Sluky, A. Piazzolly.

18. 3.  17.00  sál DPS
Čaj o páté
Připravilo akordeonové oddělení ZUŠ Telč 
a Třešť.

Výstavy
2. – 31. 3.  vstupní síň radnice
Lidové divadlo v Telči
Výstava věnovaná nedožitým 90. narozeni-
nám telčského divadelníka a zpěváka Ja-
roslava Kouby
Vernisáž výstavy 2. 3. v 16.00 hod.
V  programu  vystoupí  PS  Smetana  Telč 
a telčští divadelníci. 
Pořádá Muzeum Vysočiny, pob. Telč, Mu-
zejní spolek v Telči a Město Telč ve spolu-
práci s Domem dětí.

Kulturní kalendář
18. – 20. 3.  Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.

21. 3. – 16. 5.  Galerie Hasičský dům
Výstava Jana Vičara a výtvarné dílny 
studentů
Vernisáž  výstavy  se  koná  v  úterý  5.  4. 
v  17.00  hod.  s  prezentací  prací  studentů 
GOB v Telči
21. – 24. 3.  po, út, st, čt 13 - 16
    výtvarné dílny
25. – 28. 3.  pá, so, ne, po 10 - 12, 13 - 16
29. – 31. 3.  út, st, čt 13 - 16
    výtvarné dílny
duben, květen  út – ne 10 - 12, 13 - 16

do 26. 3.
Knihovna Univerzitního centra MU

Výstava obrazů - Literární výstava
Magdalena Křenková Florianová, Michaela 
Křenková, rodina Jirousova

do 26. 6.   Panský dvůr
Totemy - Indiánské symboly
Výstava fotografií

do 31. 8.   Univerzitní centrum
Výtvarné práce seniorů U3V

Přednáška
16. 3.  18.00  Univerzitní centrum
Král Jan Lucemburský
v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Pa-
mátky kolem nás
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod., 14. 3. zavřeno
Téma na březen: Sex
út 14.00 – 14.30, čt 15.00 – 16.00 hod.
Cvičíme se ZASTÁVkou
4. 3.  14.00  Sexuologická poradna
10. 3.  16.00  Raut pro věrné 
    návštěvníky ZASTÁVky
16. 3.  16.00  Dramaťák + křížovka
22. 3.  17.00  Velikonoční tvoření se 
Šárkou –  akce  i  pro  veřejnost. Můžete  si 
vyrobit  velikonoční vajíčka nebo dekoraci 
na stůl, na klubu bude připraven materiál.

Klub důchodců
20. - 23. 3.  v budově polikliniky
Velikonoční výstava
Klub  nabízí: Vzdělávací  kroužek ● Krou-
žek  šikovných  rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek
Více informací v klubu

Chovatelé
13. 3.  7 – 11 hod.  areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel:  775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek
Otevřeno  ve  středu  a  v  pátek  od  9  do  12 
hod. Příjemné posezení v herničce, tvořivé 
a pohybové aktivity.
9. 3. v 15.30 hod. beseda Partnerské soužití

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše  z Hradce 4, budova  fary, 
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) - každou 
středu od 16.30 hod.
MAMI@nemluvňátka  –  každé  úterý 
od  9.30  hod.  Říkadla  a  společné  hrátky 
s mimi od 8. měsíce.
MAMI@svišti@pidilidi  -  každý  čtvrtek 
od 16 hod. Cvičení pro  rodiče a děti od 2 
let. Tělocvična ZŠ Masarykova. 
Více  informací  na  tel.  724  415  809  nebo 
www.balancplus.cz

Badatel hledá Myrtu  
a Ivaňské zátiší
Pro  svou  studijní  práci  prosí  čtenář  Telč-
ských  listů  o  krátkodobé  zapůjčení  knih 
Františka Nováka Myrta a Ivaňské zátiší. 
Nabídněte na tlf. 774 584 841 nebo zanech-
te vzkaz v IS na radnici. Děkuji. 

Jarní telčský bazárek
19. března od 9 do 12 hodin 
Konferenční sál hotelu Antoň
Kontakt pro rezervaci prodejního místa: 
bazarekmaminektelc@gmail.com
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ČÁRLÍ A BERTÍK POMÁHAJÍ V DpS. 
V  telčském  domově  pomáhají  při  aktivi-
zaci seniorů  i dva čtyřnozí  terapeuti, Čárlí 
a Bertík. „Mimo řadu jiných aktivizačních 
činností nabízíme seniorům také „léčbu po-
mocí psí lásky“. O dvou víkendech v mě-
síci za nimi přichází dva psí kluci Čárlí 
a Bertík, které vlastní pracovnice DpS pa-
ní Naďa Tůmová. Pejsci předávají klientům 
nejen své tělesné teplo. Tím, že se rádi maz-
lí, jim i zlepšují náladu. Většina klientů by-
la ve svém aktivním životě zvyklá na kontakt 
s domácími mazlíčky, a proto se na setká-
ní s pejsky vždy těší,“ napsala TL ředitelka 
DpS Marika Krejčí.

Foto na této straně: Lenka Pokorná, Jaroslav Svoboda, Archiv DpS, Lucie Herbricková, Ilona Jeníčková.

BRUSLÍ SE. Led na rybnících roztál, ale v Telči se stále bruslí. Díky novému zimnímu stadionu.  AŽ DO FINÁLE. Telč nereprezentuje  jen 
historická architektura. Až do finále celostát-
ní soutěžní přehlídky PASIVNÍ DŮM RO-
KU zařadila odborná porota dům architek-
ta Jiřího Ondráčka Na Dlážkách. V soutěži, 
která byla organizována za podpory Centra 
pasivního domu a Státního fondu životního 
prostředí, skončilo hlasování mezi finálovou 
desítkou pasivních domů až po uzávěrce to-
hoto vydání.

MASOPUST. Na náměstí byl díky Podjavořičanu 6. února.

SVATEBNÍ STATISTIKA. Tu  telčskou 
najdete na straně 5.

BEZOBAV Dyjice
Kytarový koncert 
Adam Morkus/Jan Žamboch
Sobota 26. března
Kulturní domek v Dyjici od 20 hodin.


