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Když se před třemi lety budoval kana-
lizační sběrač přes Staroměstský rybník, 
věřili jsme, že bagry budou pokračovat 
dále na odbahňování. Bohužel, tak jak 
se to občas stane, město neuspělo s žá-
dostí o dotace, a tak byl rybník znovu 
napuštěn. To, co se nepodařilo tehdy, se 
naštěstí podařilo nyní. A tak se může roz-
jet jak oprava havarijního stavu hráze a 
výpustních objektů, tak i odbahnění dna 
rybníka.

Po třech letech příprav tak mohl být 
rybník před Vánocemi předán dodava-

teli stavby, který vyšel vítězně z výbě-
rového řízení, sdružení firem v čele s
Ekostavbami Brno, a. s. Práce byly za-
hájeny v prostoru u hráze a postupně se 
buduje panelová komunikace po okraji 
sedmnáctihektarového rybníka. Po ní se 
následně vyveze asi 150 000 m3 bahna. 
Souběžně budou probíhat i rekonstruk-
ce všech technických objektů rybníka. 
Nejnáročnější bude podvrt hráze pro 
nové výpustní zařízení. V průběhu roku 
dojde i na nové loviště a kádiště. Průtoč-
né vlastnosti rybníka budou upraveny na 

přenesení stoleté vody. A nesmíme zapo-
menout ještě na jednu důležitou skuteč-
nost. Podle archeologů se právě na dně 
části rybníka mohou nacházet stopy nej-
staršího osídlení Telče. Jakmile to tedy 
počasí dovolí, souběžně s odstraňováním 
bahna budou dno rybníka zkoumat i ar-
cheologové. Uvidíme, zda se jejich hy-
potézy potvrdí. Celá náročná akce přijde 
zhruba na 50 milionů a podařilo se na ni 
získat dotaci ve výši 80 %. Pokud nedo-
jde ke komplikacím, měly by být práce 
hotovy do konce roku 2011.

Roman Fabeš

Vzkaz z vesmíru. Jaký?

Foto: Ilona Jeníčková
Ve úterý 4. ledna jsme mohli i v Telči pozorovat velké zatmění slunce. Měsíc ho 

od 8,15 do 10,45 zakryl až z 80 %. Úkaz, kterému naši předci přisuzovali tajemné 
poslání, dnes slouží vědcům ke zkoumání vesmíru. Letošní nebeský úkaz byl tak 
trochu i pozdrav do budoucnosti. Úplného zatmění slunce v roce 2135 se žádný ze 
současníků nedožije ...

Digitalizace katastrálních map 

Na Telčsku vloni ne 
V souvislosti s informacemi, které se 

objevily v poslední době v  tisku, o po-
vinnosti vlastníků pozemků podat nové 
daňové přiznání v případě, že se změnila 
jejich výměra z důvodu digitalizace kata-
strálních map, jsme na Katastrálním pra-
covišti Telč zjistili, že v jeho správním 
obvodu, který je totožný se správním 
obvodem Telče, nebylo v loňském roce 
katastrální území žádné obce „digitali-
zováno“. „Pokud se tak v letošním roce 
stane, budeme o tom určitě informovat i 
prostřednictvím Telčských listů,“ potvr-
dil nám ředitel Katastrálního  pracoviště  
Telč Jaroslav Švec.

Příloha 
Sběrový

kalendář 2011
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V pondělí 20. prosince se zastupite-
lé sešli k 2. zasedání v novém volebním 
období 2010-2014. Místem jednání byla 
zasedací místnost v nově postavené pří-
stavbě základní školy v Masarykově ulici. 
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 20 
členů. Omluven byl pouze Jiří Liška.

Nejdůležitějším bodem, který byl projed-
náván po obvyklých procedurálních bodech 
programu, byl návrh rozpočtu na rok 2011. 
Po předchozím projednávání byl návrh roz-
počtu sestaven jako vyrovnaný s příjmy a 
výdaji ve výši cca 108 mil. Kč. Tento návrh 
byl zastupitelstvem města schválen.

Dalšími body programu bylo zejména 
schválení prodeje plynárenského zaříze-
ní, které bylo realizováno v rámci stavby 

Aktuálně
Jak je to s víceletým
gymnáziem?

V poslední době připravil kraj Vysočina 
Opatření k řešení dopadů demografického
vývoje do středních škol zřizovaných kra-
jem. V tomto dokumentu se mezi návrhy 
objevují, s naším zásadním nesouhlasem, 
i snahy o zrušení víceletých gymnázií v 
neokresních městech vč. Telče.

Navíc se v tisku objevila k této zá-
ležitosti řada nepravdivých informací, 
které nás velmi poškozují a způsobují 
nám velké komplikace. 

Proto bych chtěl širokou veřejnost, pře-
devším rodiče dětí, informovat, že v letoš-
ním roce otevíráme beze změny pro žáky z 
pátých tříd osmiletý gymnaziální obor, pro 
žáky z devátých tříd čtyřletý gymnaziální 
obor a čtyřleté odborné studium oboru SOŠ 
Ekonomika a podnikání. Informace, že se 
žáci víceletého gymnázia budou vracet zpět 
na základní školy, jsou nepravdivé.

Zmíněné zrušení víceletého gymnázia 
se má týkat nemožnosti přijímání žáků z 
pátých tříd základních škol od roku 2012. 
Tomuto řešení se v současné době všemi 
prostředky velmi razantně bráníme. 

K tématu se vrátím podrobněji v 
příštích TL.

RNDr. Stanislav Máca, ředitel školy

Vystrčil ve Výboru pro 
územní rozvoj.
To je dobré

Na ustavující schůzi Senátu, která se ko-
nala po uzávěrce prosincového vydání TL 
24. listopadu, byl senátor Miloš Vystrčil 
zvolen členem Výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí.

Mezi devíti senátními výbory je zmí-
něný výbor považován za jeden z nej-
důležitějších, protože jeho působnost se 
bezprostředně dotýká řady důležitých 
oblastí v senátorských obvodech. Klad-
ně své zařazení hodnotí i sám Miloš Vy-
strčil, když pro TL uvedl: „Přiznám, že 
o členství v tomto výboru jsem usiloval, 
protože se v něm budu moci věnovat re-
gionálnímu rozvoji a regionální politice. 
Jedná se o oblasti, kterými se dlouhodo-
bě zabývám a které jsou pro rozvoj naše-
ho regionu velmi důležité.“                 /z/

Z jednání rady města
1. schůze - 10. listopadu
- RM vzala na vědomí rozbor hospodaře-
ní příspěvkových organizací a daňových 
příjmů města.
- RM schválila nařízení rady č. 9/2010 o 
provádění zimní údržby na místních ko-
munikacích.

2. schůze - 24. listopadu
- RM schválila návrh rozdělení dotace na 
akce sportovním organizacím na rok 2010.
- RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na akci „Zvýšení bezpeč-
nosti podél komunikace I/23“.

3. schůze - 8. prosince
- RM schválila uzavření smlouvy o pro-
vedení stavby „I/23 Telč – průtah“ s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR.
- RM jmenovala Ing. Vlastislava Souku-
pa do funkce vedoucího odboru životní-
ho prostředí MěÚ od 1. 1. 2011.
- RM schválila zástupce města ve Svaz-
ku obcí Železnice Kostelec-Slavonice 
M. Vystrčila a R. Fabeše.

4. schůze - 20. prosince
- RM schválila bezúplatné užití znaku 
města Telče Agentuře Confero, s.r.o., v 
atlasovém díle „Česko v mapách“.
- RM schválila ceny za svoz a likvida-
ci odpadu pro podnikatelské subjekty a 
ostatní organizace platné od 1. 1. 2011.
- RM schválila uzavření dodatku č. 1 se 
společnostmi OHL ŽS, a.s., Investmana-
gement, s.r.o., a Panský dvůr Telč, s.r.o. 
k nájemní smlouvě a smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní uzavřené dne 18. 2. 2009 
ve věci projektu rozvoje a revitalizace 
území Panského dvora v Telči.

Konzultační den 
rady města
středa 16. února

 15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem

 objednat v sekretariátu MěÚ

2. zasedání ZM

Schválen rozpočet na rok 2011
„Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hra-
decká Telč“, společnosti JMP Net, s.r.o., 
za kupní cenu ve výši 202 tis. Kč včetně 
DPH, přijetí daru - vodovodu a kanaliza-
ce v lokalitě „Pila Na Sádkách“ od dár-
ce, společnosti Starkon Vysočina, s.r.o., a 
schválení uzavření dodatku č. 1 se společ-
nostmi OHL ŽS, a.s., Investmanagement, 
s.r.o., a Panský dvůr Telč, s.r.o., k nájem-
ní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě 
kupní ve věci projektu rozvoje a revitali-
zace území Panského dvora v Telči.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva
města je zveřejněn na úřední desce v podlou-
bí radnice, internetových stránkách města a 
je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

 Městský úřad informuje
Nový vedoucí odboru 
životního prostředí 

Od 1. 1. 2011 je novým vedoucím od-
boru životního prostředí Městského úřa-
du Telč Ing. Vlastislav Soukup, dosavad-
ní referent tohoto odboru, který nejlépe 
uspěl ve výběrovém řízení. Ing. Vlasti-
slav Soukup tak ve funkci nahradí Anto-
nína Dvořáčka.

Personální změny
na radnici

S účinností od počátku nového roku do-
šlo k několika organizačním změnám na 
Městském úřadu Telč, které byly vyvolány 
tím, že pro letošní rok byl snížen příspě-
vek státu na výkon přenesené působnosti 
o více než 2,5 mil. Kč. To představuje po-
kles proti minulému roku o 18,6%.

Organizační změny se dotkly téměř 
všech odborů a oddělení městského úřadu 
a spočívaly ve snížení pracovních úvaz-
ků některých zaměstnanců, neobsazování 
pracovních míst, která se uvolnila ke konci 
roku, novými zaměstnanci a v neposlední 
řadě i v ukončení pracovního poměru do-
hodou. Kombinací těchto opatření se po-
dařilo snížit počet pracovních úvazků o 
více než 4 pracovní úvazky. I když se jed-
ná o poměrně výrazný zásah do struktury 
městského úřadu, věřím, že se tyto změny 
neprojeví v kvalitě poskytovaných služeb.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč

607 670 352
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Město má rozpočet
Projednání a schválení nového rozpoč-

tu, to byl jeden z prvních úkolů, který 
stál před nově zvoleným zastupitelstvem 
města na konci prosince loňského roku. 
A díky zodpovědnému přístupu pracov-
níků úřadu, zastupitelů a členů finanční-
ho výboru nevstupujeme do tohoto roku 
s rozpočtovým provizoriem. Schválený 
rozpočet je reálným kompromisem, zo-
hledňujícím jak možnosti města v pří-
jmové části, tak i požadavky jednotlivých 
subjektů v části výdajové. V základních 
číslech vypadá následovně:

Objeví bagry starou Telč? Zatím musí čekat.                                  Foto: Zdeněk Bláha

Celkově je rozpočet postaven v pří-
jmové a výdajové části na částku téměř 
108,6 mil. korun. Oproti loňskému roku 
je tak opět nižší, a to o 4,4 miliony ko-
run. Jsme znovu opatrní v odhadu daňo-
vých příjmů (to se nám v minulých le-
tech vyplatilo), ale hlavně dostaneme od 
státu letos o 2,5 milionu méně na výkon 
státní správy. A to má přímý dopad na 
chod úřadu. V rámci úspor jsme sáhli do 
mzdových prostředků a úpravami pra-
covních úvazků jsme ušetřili v přepočtu 
více než čtyři pracovní místa. 

Příjmová část je tvořena daňovými pří-
jmy ve výši 49,6 mil. Kč a státní dotací 
na výkon státní správy, na sociální dáv-
ky, školství a sociální služby v celkové 
výši 48,3 mil. korun.  Zbývající část roz-
počtovaného příjmu ve výši 10,7 mil. Kč 
tvoří příjmy z vlastní činnosti, pronájmů 
a prodejů. 

Ve výdajové části rozpočtu tvoří nej-
větší část náklady na činnost státní sprá-
vy a samosprávy ve výši zhruba 28,1 
mil. Kč a na výplaty sociálních dávek 

bude třeba 30,6 mil. Kč. Zhruba 12,6 
mil. korun je určeno na územní pláno-
vání, památkovou péči a opravy a inves-
tice do majetku města. K tomu je třeba 
ještě přičíst 10,6 mil. korun na údržbu 
veřejných prostranství, zeleně, veřejné-
ho osvětlení a svoz odpadů. Financování 
městem zřizovaných organizací – škol-
ských zařízení, Domova pro seniory a 
Domu s pečovatelskou službou – si vy-
žádá 7,6 mil. Kč a na propagaci, kulturu 
a sport je uvolněno 4,6 mil. Kč. Zhruba 
14,5 milionů korun je v rozpočtu města 
určeno na splátky úvěrů a úroky z nich. 

Podle předběžných výsledků loňského 
roku by mělo hospodaření města skončit 
přebytkem zhruba ve výši 3 mil. Kč. Ty 
zůstanou jako rezerva pro případné užití 
nad rámec rozpočtu v letošním roce. 

Současně s rozpočtem byl zastupiteli 
schválen i Fond projektů 2011. Je to se-
znam investičních akcí, které město při-
pravuje do různých dotačních programů. 
Fond projektů je průběžně doplňován a 
aktualizován na jednotlivé roky. Díky to-
muto zavedenému systému se podařilo v 
uplynulých letech dosáhnout na dotace z 
různých fondů a ve městě proinvestovat 
stovky milionů korun. V letošním roce 
budou městem nebo jinými subjekty za 
přispění města dokončeny nebo zahájeny 
na městském majetku projekty za téměř 
220 milionů korun. Všechny samozřejmě 
s přispěním různých dotací, jejichž cel-
ková výše dosahuje zhruba 160 milionů 
korun. Za všechny bych uvedl dokončení 
dostavby areálu ZŠ Hradecká, výstavbu 
kanalizace a vodovodu ve Štěpnici, re-
konstrukci chodníků v části Štěpnice, za-

teplení budovy polikliniky, obnovu par-
ku na Oldřichově náměstí, rekonstrukci 
hráze a odbahnění Staroměstského ryb-
níka a rekonstrukci kulturního domu ve 
Studnicích. Fond projektů ale obsahuje i 
další projekty jak ve fázi shánění dotací 
(např. zimní stadion), ve fázi podaných 
žádostí (např. zateplení budovy ZŠ Hra-
decká) nebo ve fázi projektové přípravy 
(např. kompletní rekonstrukce ulic Hra-
decká a 9. května). Jejich realizace bude 
záviset na vypsaných dotačních titulech 
a úspěšnosti podaných žádostí.

Do Rakouska spíš na kole 
Naděje, že v Telči sedneme do vlaku a 

pojedeme s ním až do Vídně, se pomalu, 
ale jistě rozplývá. Na naší straně se na 
projektu revitalizace trati stále pracuje. 
A přestože kvůli úsporným opatřením 
nebudou letos práce zahájeny, dle infor-
mací, které proběhly tiskem, se s moder-
nizací trati stále počítá. Záměrem měst 
podél trati je i zatraktivnění provozu roz-
šířením parních jízd a muzejních expo-
zic, které by přilákaly další cestující.

Na rakouské straně se zřejmě vydají 
jinou cestou. Rakouské spolkové dráhy 
již nechtějí provozovat ani funkční část 
trati do Waidhofenu, a pokud se nenajde 
privátní subjekt, doprava tam skončí. 
Zastánci železnice na rakouské straně se 
sice snaží provoz zachránit, ale nemají 
potřebnou podporu. A v reakci na naše 
intervence jsme byli taktně upozorněni, 
že je to vnitřní rakouská záležitost. Inu, 
hranice pořád existují.  Reálné rysy tak 
na rakouské straně dostává vybudová-
ní cyklostezky na nevyužívané trati. A 
místo vlaku propojí zbylé části železnice 
autobusová linka. Tento projekt má pod-
poru obcí i dolnorakouské vlády.  

Pokud se tak stane, nezbude nám, než 
se novou situaci pokusit využít ve pro-
spěch naší trati. Takže, co říkáte těm-
to možným variantám výletu? Parním 
vlakem z Telče do Slavonic, na kole po 
cyklostezce po bývalé železnici Slavo-
nice – Waidhofen – Raabs – Slavonice 
a vlakem zpět domů? Anebo vlakem 
do Slavonic, autobusem ze Slavonic do 
Schwarzenau a vlakem do Vídně a stejně 
zase zpět?

Roman Fabeš

Radosti a starosti telčského starosty…

Nezaměstnanost
listopad - prosinec 2010

Město Telč 11,1 14,1
ČR 8,6 9,6
Oblast Telc 10,6 14,3
Okres 8,1 9,6
Kraj Vysočina 8,9 10,7
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Tříkrálová sbírka 
Při letošní tříkrálové sbírce v Telči kole-
dovalo 17 skupinek „Tří králů“. K jejich 
vytvoření pomohly také školy (základní 
i střední), Dětský domov a okolní obce 
- Studnice, Žatec a Nová Říše. Díky této 
pomoci se do pokladniček vybralo 63 545 
Kč. Děkujeme všem za štědrost a pomoc. 
Jak do celkové částky 156 492 Kč přispěly 
okolní obce, najdete v následující tabulce. 
O využití vybrané částky vás bude infor-
movat Oblastní charita Jihlava v příštích 
vydáních TL.

Jaroslav Kadlec, Farní charita
Obec Vybraná částka v Kč
Telč 63 545
Mrákotín 15 172
Sedlejov 6 985
Urbanov 6 540
Řásná 5 606
Černíč 5 569
Mysliboř 5 000
Radkov 4 720
Nevcehle 4 570
Zadní Vydří 4 100
Krahulčí 3 400
Ořechov 3 228
Lhotka 2 966
Žatec 2 854
Mysletice 2 742
Studnice 2620
Olší 2 350
Dobrá Voda 2 273
Volevčice 1 850
Řídelov 1 781
Myslůvka 1 760
Borovná 1 440
Strachoňovice 1 400
Dyjice 1 190
Slaviboř 1 150
Stranná 729
Dolní Dvorce 502
Dyjička 450
Celkem 156 492

Změny v sociálním poradenství
Skončilo TYFLO,
Sdílení rozšířilo služby

V Centru poraden v budově polikli-
niky v Masarykově ulici ukončila k 31. 
prosinci loňského roku svou pravidelnou 
činnost Poradna pro zrakově postižené, 
provozovaná obecně prospěšnou společ-
ností Tyflo Vysočina. Poradna poskytova-
la bezplatné sociální poradenství a soci-
ální služby pro osoby zrakově postižené 
a jejich rodiny. Veškeré informace z této 
oblasti je možné získat telefonicky. Kon-
takt: Tyflo Vysočina, tel. 608 805 838; 
Tyflocentrum Jihlava, tel. 567 330 082;
Tyfloservis, tel. 567 307 571.

Sociální služby naopak rozšířilo občan-
ské sdružení Sdílení, poskytující bezplat-
né sociální poradenství, terénní odleh-
čovací službu, půjčovnu zdravotnických 
pomůcek, domácí zdravotní a hospicovou 
péči, dobrovolnický program s otevírací 
dobou ve středu od 13 do 17 hodin.

Hana Müllerová, místostarostka

Zápis
do Mateřské školy Telč
Ředitelství mateřské školy oznamuje,

že zápis se bude konat 

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

v Komenského ulici.
Zveme všechny zájemce o umístění dětí 

do MŠ ve školním roce 2011/2012.
Zápis proběhne formou Dne otevře-

ných dveří. Děti si mohou prohlédnout
prostředí a pohrát, proto jim, prosím, 

vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarová ředitelka školy

Rádi uveřejňujeme

Studentka pomáhá
Studentka oktávy telčského gymnázia Ka-
teřina Dejmková pomáhá dětem z romské 
komunity v Batelovské ulici s přípravou do 
školy a s organizací a trávením volného času. 
TL o tom informoval ředitel střediska soci-
álních služeb C.A.F.E. - Czech Agency for 
Education z Jihlavy Patrik Priesol: „Kate-
řina byla naším aktivním pomocníkem při 
přípravě komunitního projektu Všeználek. 
Jeho cílem je vybudovat podnětné prostředí 
pro trávení volného času a také místo pro 
domácí přípravu dětí z vyloučené lokality. 
V současné době se projekt realizuje a Ka-
teřina v něm hraje zásadní roli při plánová-
ní a realizaci aktivit dětí. Její pracovitost a 
obětavost přispívají k výborným výsledkům 
a návštěvnosti projektu,“ napsal P. Priesol. 
Kladně hodnotí aktivitu Kateřiny Dejmkové 
i ředitel gymnázia Stanislav Máca: „Jsem 
rád, že máme takovou studentku. Mohl by 
to být příklad i pro další žáky, jak pomoci 
druhým a zároveň se zodpovědně připravit 
na studium oboru, o který mají zájem.“  (z)

Památkáři pokračují v přednáškách

Přednášky, které pro širokou veřejnost připravuje telčské pracoviště Národního pa-
mátkového ústavu, si v loňském roce získaly řadu příznivců.
Na snímku Miroslava Indry PhDr. Martina Veselá, hlavní organizátorka přednáš-
kového cyklu. Ten pokračuje i v letošním roce. Doktorka Veselá se stala nejen jeho 
nejčastější, ale také určitě i nejoblíbenější přednášející.

Albertovi Bertíci pomohou dětem z Dětského domova
Nadační fond Albert podpořil díky zákazníkům prodejen Albert na Vysočině 25 

tisíci Kč sportovní a umělecké aktivity 11 dětí z Dětského domova v Telči. Telčské 
listy o tom informovala tisková mluvčí Eva Nepokojová. Zákazníci prodejen Albert 
přispívali žlutými penízky, které obdrželi za svoje nákupy, na různé regionální a ce-
lostátní projekty v sociální a charitativní oblasti.

Na Vysočině podpořil zmíněný nadační fond několik dětských projektů v celkové 
výši 280 tis. Kč.
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Poté, co ve velmi krátké době byly před 
časem rozprodány parcely na stavbu 
rodinných domů v obytné zóně Svato-
jánská na Starém Městě, odstartuje v le-
tošním roce prodej dalších parcel v nové 
obytné zóně Na Sádkách. Kdo Telč zná, 
ví, že se nachází v klidovém území města 
bezprostředně u vycházkové aleje Lipky. 
Investorem nové obytné zóny není tento-
krát město, ale jak je to již dávno běžné 
ve větších městech, soukromý investor. 
Konkrétně společnost Starkon Jihlava 
CZ, a.s. Ta je v regionu dobře známa 
řadou svých aktivit. Předsedu předsta-
venstva společnosti, pana Jiřího Kováře, 
jsme požádali o odpověď na nejaktuál-
nější otázky týkající se tohoto „ostře“ 
sledovaného projektu ve městě.
Popište, prosím, čtenářům TL obyt-
nou zónu:
Obytná zóna je připravena pro 22 rodin-
ných domů. Jak je uvedeno v úvodu, při-
léhá k aleji „Lipky“. Podle mě je to jedno 
z nejideálnějších míst k bydlení v Telči. 
Na jedné straně je prakticky ve volné 
přírodě a za několik minut jste odtud na 
telčském náměstí.
Všechny parcely jsou v současné době 
zasíťované. To znamená, že na každé 
parcele je vyvedeno napojení vody, ply-
nu a elektrické energie. Každá parcela 
má svoje vytyčené hranice, celou lokali-
tou vede komunikace a chodníky s osvět-
lením. Všechny inženýrské sítě jsou zko-
laudovány.
Kdy budou parcely připravené k vý-
stavbě? 
Jsou připravené prakticky okamžitě.
Každý stavebník si bude projektovou 
dokumentaci zajišťovat individuálně?
Ano, ale... Může také využít naší nabíd-
ky na její zajištění.
Jsou pro budoucí rodinné domy nějaká 
omezení (výšková, památkářská ap.)?
Na parcelách lze realizovat výstavbu rodin-
ných domů v souladu s územním plánem, 
tzn. maximálně dvoupodlažní se sedlovou 
střechou. Nelze zde postavit vícepodlažní 

Obytná zóna Na Sádkách startuje
bytové domy, průmyslové objekty ap.
Lokalita je mimo památkovou rezervaci, 
to znamená, že nepodléhá vyjádření pa-
mátkové péče.
Nenabídnete případným zájemcům po-
moc třeba v inženýrské činnosti (pro-
jekt, vyřízení stavebního povolení) nebo 
při vlastní výstavbě?
Mimo zajištění projektu, o kterém jsem 
již hovořil, nabídneme stavebníkům, v 
případě jejich zájmu, také vyřízení sta-
vebního povolení, dodávku stavebního 
materiálu se zajímavou slevou, provede-
ní základové desky, hrubé stavby nebo i 
stavby „na klíč“.
Neuvažujete, že ty, kdo si koupí parce-
ly a využijí některou z výše uvedených 
nabídek, nějak zvýhodníte?
Ti, kteří si od nás koupí pozemek, budou 
mít slevu jak na stavební materiál, tak 
příp. i na stavební práce. Je třeba, aby 
si tuto nabídku uvědomili a zavčas nás 
oslovili.
Provedené práce naší firmou budou mít
také i neobvykle zajímavou záruku. Fir-
ma Starkon disponuje všemi stavebními 
řemesly, což není u jiných firem obvyklé.
Proto jsme schopni reagovat na jakýkoliv 
požadavek zákazníka, a pokud se to náho-
dou přihodí, i okamžitě řešit reklamace.
Odkud bude do zóny vjezd?
Od parkoviště ve Slavatovské ulici.
Určitě jste si dělali před rozjezdem pro-
jektu průzkum, jaký bude o parcely zá-
jem. Prozradíte jeho výsledek?
Samozřejmě. Podle něj předpokládáme, že v 
letošním roce bude většina parcel prodána.
Na závěr asi nejtěžší otázka. Vaše před-
stava - kdy bude obytná „zabydlená“?
Podle toho, jaký je zájem o parcely, a 
toho, kolik jich je prodaných, si troufám 
říci, že do dvou let bude tato lokalita za-
stavěná dokončenými a zkolaudovanými 
domy.                                                   /z/

Bližší podrobnosti o obytné zóně Na Sád-
kách ve vloženém letáku firmy Starkon.

Nové garáže
na Markově humně

V říjnových TL jsme přinesli informa-
ci o rozhodnutí zastupitelů prodat vol-
né pozemky v areálu garáží ve Štěpnici 
soukromému investorovi. Ten se zavá-
zal postavit zde další garáže. Na četné 
dotazy čtenářů jsme od investora, Ing. 
Miroslava Petříčka, získali následující 
informace:

V současné době předpokládáme, že v 
průběhu ledna podáme žádost o stavební 
povolení. Pokud bude vydáno do konce 
března, počítáme se zahájením stavby 
hned v následujícím měsíci. S dokonče-
ním stavby pak v říjnu letošního roku. 
Záměr počítá s výstavbou 16 garáží. 
Investor zatím předpokládá, že 6 garáží 
si ponechá pro svou potřebu a 10 garáží 
nabídne jednotlivým zájemcům. 

Prodej garáží začne bezprostředně po 
zahájení stavby, tedy v rozmezí dubna až 
května. O formě prodeje bude veřejnost 
informována poutačem na místě stavby, 
případně inzercí v novinách.               /r/

Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice
Senátor střídá senátora

Novým předsedou svazku obcí Želez-
nice Kostelec - Slavonice se stal senátor 
Miloš Vystrčil. Vystřídal v této funkci 
svého předchůdce Václava Jehličku. Ten 
svazek vedl od založení v roce 1998 až 
do konce loňského roku. O změně ve 
vedení svazku rozhodla valná hroma-
da, která se konala 18. prosince. Na ní 
se právě Václav Jehlička funkce před-
sedy vzdal. Došlo i k dalším změnám 
v pětičlenném předsednictvu svazku. 
Slavonice zastupuje radní Miloš Fiala, 
Dačice místostarosta Jan Bartošek, Třešť 
místostarostka Eva Požárová a Kostelec 
starosta Jaroslav Matula.

Členy svazku jsou všechna města leží-
cí na trati a obce Kostelec, Hodice, Sed-
lejov, Černíč, Cizkrajov a Peč.

Svazek usiluje dlouhodobě o moderni-
zaci trati Kostelec - Slavonice, zastupuje 
členské obce při jednání s orgány státu 
a Českých drah a podílí se na její pro-
pagaci.

I díky jeho úsilí se v minulé době po-
dařilo prosadit opravy a rekonstrukce ně-
kterých nádraží, zařadit nádraží ve Sla-
vonicích do sítě železničních hraničních 
přechodů a vybudovat nové zastávky na 
trati. Neúspěšně zřejmě skončí snaha 
svazku o obnovu mezinárodního želez-
ničního spojení s Rakouskem. Více v 
příspěvku Romana Fabeše Do Rakouska 
spíše na kole na str. 3.                         /z/

Starosta přišel o diplom

Kdyby byla Sněžka v...
Kdyby jsou chyby. Staré české přísloví se plně potvrdilo v úterý 30. listopadu v te-

levizním pořadu Nikdo není dokonalý na TV Prima. Kdyby byla Sněžka v Beskydech, 
kam její polohu určili někteří dotazovaní v zábavném pořadu herce Jiřího Krampola, 
mohl mít telčský starosta ve své kanceláři netradiční diplom. Ten rozesílá známý bavič 
představitelům měst, která v zábavném „vědomostním“ duelu zvítězí. Diplom tento-
krát putoval do Karlových Varů, které Telč porazily 15 : 13. I přes tento „neúspěch“ 
se jednalo o nečekanou propagaci města, protože ve výběru sídel dávají autoři pořadu 
zatím přednost daleko větším sídlům, než je Telč.
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Slovo hejtmana

Budou lékaři v nemocnicích? 
Velká neznámá

Obyvatelé Vysočiny jistě sledují s obavami vývoj kolem si-
tuace v našich nemocnicích v souvislosti s výzvou „Děkujeme, 
odcházíme“. Absolvovali jsme mnohá obtížná složitá jednání 
na všech úrovních, stále se setkáváme se všemi zúčastněnými a 
hledáme dostupná řešení v konkrétním čase – vědomi si všech 
omezení a toho, že se situace bude stále proměňovat a my bu-
deme muset vícekrát operativně reagovat. Máme rozpracována 
různá řešení, ale jak skutečně budou zdravotnická zařízení fun-
govat od 1. března 2011, nemůže dnes s jistotou nikdo vědět. 
Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti nemocnic v regionu udělá 
vše pro to, aby dostupnost a kvalita akutní lékařské péče zůstaly 
v možné míře zachovány. Vnímáme svou zodpovědnost, kte-
ré se nezříkáme, ale máme jen velmi omezené možnosti řešení 
situace. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento text, není stále 
jasné, jak se situace v našich nemocnicích vyvine.

Regiontour se Vysočině povedl
Jistou přehlídkou úspěchů a krás Vysočiny byl opět letošní vele-
trh cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se v lednu náš kraj 
prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté historie a praco-
vitých a schopných lidí. Expozice Vysočiny návštěvníky zaujala 
svou pestrostí. Představili jsme náš region jako cíl dovolených a 
místo, kde je třeba se zastavit, proto jsme naše výstavní prosto-
ry uvedli autobusovou zastávkou s logem kraje. U ní se odehrá-
val pestrý program s nabídkou cílů této cesty po Vysočině. Mezi 

Příběhy bezpráví na ZŠ Hradecká
V úterý 23. listopadu proběhl na ZŠ Hradecká první ročník 

cyklu Příběhů bezpráví, jehož myšlenkovým tvůrcem je organi-
zace Člověk v tísni.

Žáci nejprve zhlédli krátký film Ztracená duše národa – Ztrá-
ta tradice, pojednávající o osudech lidí, kteří po únoru 1948 byli 
zbavováni svého majetku, násilně vystěhováváni z domovů a 
někteří i řadu let vězněni.

Na film navázalo setkání se dvěma pamětníky té doby, MVDr.
Oldřichem Novákem z Dačic a Janem Simandlem z Ostojkovic.

Pan Simandl děti seznámil se svým životním příběhem. Za to, 
že pochází ze selské rodiny, byl poslán na vojnu do tzv. pomoc-
ně technických praporů. Během vojny byl zatčen a uvězněn. 
S důvody zatčení byl seznámen až po několika týdnech, kdy 
musel podepsat protokol, který se nezakládal na pravdě. Když 
se blížil soudní proces, byl donucen se naučit svůj projev na-
zpaměť. Dostal dva roky vězení – ale za co?

Oldřich Novák v roce 1948 maturoval na gymnáziu a byl při-
jat na vysokou školu. Pokračování ve studiu čtvrtého ročníku 
VŠ mu bylo odepřeno a musel si jít hledat práci. Najít zaměst-
nání nebylo pro něj úplně snadné, protože jej zaměstnavatelé po 
několika týdnech z politických důvodů propustili. Nakonec se 
však našel zaměstnavatel, který byl ochoten jej nechat i dostu-
dovat, pokud bude vzorně pracovat. To se také stalo. Vysokou 
školu nestudoval pět let, ale jedenáct.

Setkání s pamětníky bylo pro žáky velmi zajímavé a doufejme, 
že nezapomenou na to, jaká bezpráví se děla v nedávné minulos-
ti v naší zemi a že si budou o to více vážit života ve svobodě.

Mgr. Martina Kopečná, Mgr. Antonín Marek

Úspěchy žáků GOB a SOŠ 
v grafických  soutěžích
Ve dnech 26. a 27. listopadu se na havlíčkobrodské obchodní 
akademii konalo 18. mistrovství České republiky 

Jan Srp se kvalifikoval na mistrovství světa
ve wordprocessingu

ve zpracování textů. Ve třech věkových kategoriích (žáci, juni-
oři, praktici) soutěžilo více než 70 účastníků.
Jan Srp ze 4. AS zde obsadil vynikající třetí místo ve své oblíbené 
disciplíně – wordprocessingu (jedná se o práci s textem s využitím 
pokročilých funkcí textového editoru), čímž si řekl o nominaci na 
mistrovství světa, které se uskuteční v červenci 2011 v Paříži.
10. a 11. prosince pak proběhla další významná písařská soutěž, 
16. ročník ZAV HODONÍN. Účastnilo se jí celkem 58 soutěží-
cích z 20 českých škol. Své družstvo vyslalo do Hodonína také 
Slovensko, Maďarsko a Rakousko. GOB a SOŠ reprezentovali 
Vladimír Foit (septima), Kristýna Krejčířová (oktáva), Eliška 
Prknová (sexta) a Tomáš Vybíral (2. AS).
První den proběhl bodovaný trénink, ve kterém si nejlépe vedla 
Eliška Prknová.

ZAV Hodonín:
Výborné čtvrté místo pro tým telčských gymnazistů

Hlavní soutěž se skládala ze tří desetiminutových opisů s penali-
zací trestných bodů za chybu. Součet těchto výkonů pak stanovil 
pořadí v kombinaci. Nejlépe se z našich reprezentantů umístil 
na 16. místě Vladimír Foit. Hned za ním, sedmnáctá, skončila 
Kristýna Krejčířová a na 22. místě Eliška Prknová. Velmi pěkné 
a vyrovnané výkony přinesly telčskému týmu (hodnotila se tři 
nejúspěšnější místa) výborné čtvrté místo v soutěži družstev.

Ladislav Novák

nimi se kromě jiného prezentovaly Šiklův mlýn, chotěbořský 
pivovar, poutní místo Křemešník, vinice na Sádku. K návštěvě 
kraje lákala i pěkná nová mapa „Vysočinou hravě“ směrovaná 
ke všem generacím. Předvedli jsme i ukázky tradičních řemesel 
jako např. přípravu těsta pro různé druhy perníků, výrobu perní-
ku, jeho zdobení v podání perníkářky z Moravských Budějovic 
paní Věry Novákové nebo klasické stloukání másla Richardem 
Blížkovským z jihlavského sdružení Caletníci. Všechna větší 
města využila veletrhu pro svou propagaci prostřednictvím pa-
lety krásných materiálů i přímých pozvání a informací usměva-
vých hostesek. Líbila se mi atmosféra společného sdílení stán-
ku Vysočina, kde průběžně docházelo i k množství užitečných 
setkání. Doufám, že i v budoucnosti budeme na celé Vysočině 
vnímat to, co nás spojuje.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Na Ragiontouru se letos i vařilo.              Foto: Martin Čermák
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 Proč jako první z 51 obcí Telčska představit Černíč? Třeba pro 
řadu nej..., které vypočítala starostka obce Marie Prknová při 
našem setkání:
- obec se skládá ze tří dříve samostatných obcí,  Černíče, Mys-

lůvky a Slaviboře 
- v čele Černíče stojí dvě ženy
- protéká jí největší řeka mikroregionu, Moravská Dyje
- Slaviboř je nejníže položenou obcí mikroregionu (477 m n.m.)
- zdejší tělovýchovná jednota má více členů, než je počet oby-

vatel v obci
- ve Slaviboři má vlastní železniční zastávku
- možná, že je tady pochován Attila

  první zmínka o obci nadm. výška  počet obyv.
 Černíč 1350 485  68
 Myslůvka 1351 484 36
 Slaviboř 1353 477  34

Paní starostka Prknová toho ví o 
„svých“ obcích samozřejmě daleko 
více. Spojení tří dříve samostatných 
obcí funguje již více než 50 roků. 
Jak se ukazuje, byl tento krok pro-
spěšný všem. Nepřipouští, že by 
mezi obcemi byla nějaká řevnivost. 
Nakonec v devítičlenném zastupitel-
stvu má po loňských volbách každá 
své zastoupení.

Zastupitelstvo obce
Marie Prknová (starostka), Jana Cechová (místostarost-
ka), Jitka Jacobsová, Petr Matějů, Miloš Novák, Ladislav 
Prkna, Jiří Šeda, Bohuslav Richter, Ladislav Vastag

Za klad považuje, že všechny tři části obce jsou plynofikované a mají
obecní vodovod. Ten provozují společně s dalšími sousedy, Radko-
vem a Strachoňovicemi. Co dělá Černíč výjimečnou, je zdejší tělový-
chovná jednota a sportovní areál, který by slušel i kdekterému městu.
TJ Černíč má dvě stě členů, fotbalisté hrají okresní přebor. Dispo-
nují dvěma travnatými zavlažovanými hřišti, což umožňuje blízká 
Dyje. Jejich kvalita je taková, že v letních měsících se zde na sou-
středěních střídají i fotbalové týmy z vyšších soutěží, ligové nevy-
jímaje. „Ve sportovním areálu připravujeme výstavbu nových kabin 
a dalšího zázemí,“ připomíná starostka, která společně s předsedou 
TJ Lubošem Navrátilem ze sousedního Velkého Pěčína doufá, že 
se na tuto investici podaří získat dotace z EU. Do sportovního areá-
lu ještě patří kvalitní tenisový kurt a připravuje se v něm plocha pro 
skateboard. Vedle fotbalistů si černíčský areál oblíbili i kroketisté. 
Kromě řady turnajů sem přivedli již i mistrovství republiky.
Co starostku Prknovou trápí? Podobně jako jiná odlehlá sídla je to 
především úbytek obyvatel, málo pracovních příležitostí a vzhledem k 
charakteru obce také délka místních komunikací. Těch mají v Černíči 
a jejích částech více než 8 km. Jejich údržba je někdy nad možnosti 
obecního rozpočtu. „Také bychom byli rádi, kdyby se našel zodpovědný 
kupec pro areál bývalého kulturního domu ve Slaviboři a jeho využitím 
vznikly nové pracovní příležitosti,“ uvažuje nahlas první žena obce. 
Co má obec v plánu? Vedle toho, co již bylo zmíněno o sportovním 
areálu, je to oprava obecního úřadu a restaurování dvou barokních 

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Černíč, Slaviboř, Myslůvka

Tam, kde vládnou ženy

Zvonička v Černíči je kulturní památkou.      Foto: Archiv obce

soch, které kdysi stály na mostě přes potok Myslůvku. Ten se v 
Černíčském rybníku vlévá do Moravské Dyje. I zde počítá vedení 
obce s finanční pomocí jak EU, tak tuzemských programů na údrž-
bu kulturních památek. „V Černíči jsme tak již opravili zvoničku, 
která je kulturní památkou,“ připomněla M. Prknová.
Obec se snaží zodpovědně hospodařit i se svým majetkem. 40 
ha lesů spravuje sama svými pracovníky. Na jejich úhradu vyu-
žívá dotační programy Úřadu práce.
Na co by paní starostka do Černíče, Myslůvky a Slaviboře po-
zvala čtenáře TL?

V lese pod Černíčí, na břehu Moravské Dyje, budí pozornost 
podivuhodný terénní útvar, připomínající hrobky starověkých 
vládců. Podle místní tradice se jedná o hrob húnského krále 
Attily, zvaného „Bič Boží“ (+453). Ten podle legend zemřel 
při cestě z válečného tažení kdesi na Vysočině a pohřben byl v 
mohyle, vystavěné při soutoku dvou řek Dyje a Myslůvky?

Určitě za krásnou krajinou, sportem a rybáře za dobrým úlov-
kem na vyhlášený Černíčský rybník. Dostanou se sem po nově 
vyznačené cyklotrase, na které v létě najdou i občerstvení v 
prostorách obecního úřadu anebo ve sportovním areálu.
Za zhlédnutí stojí i památky, které již zmínila, ale také zachova-
ná vodní tvrz pod Černíčským rybníkem. Prakticky na katast-
rální hranici Myslůvky najdou, dnes sice již v Jihočeském kraji, 
turisté starý židovský hřbitov, který byl do roku 1879 využíván 
Židovskou obcí z Telče. Třeba je zaujme náhrobek Jakuba Lan-
ga, který v Telči provozoval v první polovině 19. století jednu z 
největších textilních továren v tehdejším mocnářství.
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Naše obce
Občas se to stane. V textu TL, ale i jinde, se objeví termín „naše obce“. Proč se jejich 
výčet někdy liší? Důvodem rozdílu je většinou to, zda „naše obce“ posuzujeme podle 
jejich příslušnosti k Mikroregionu Telčsko, nebo podle příslušnosti do správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností Telč, tzv. malého okresu.
Zatímco příslušnost obce do správního obvodu stanoví vyhláška Ministerstva vnitra, o 
členství v mikroregionech rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce samo.
Jak to s „našimi obcemi“ je, vysvětluje následující přehled. Ty, u kterých není žádná hvěz-
dička, jsou jak členy Mikroregionu Telčsko, tak také patří do správního obvodu Telče.

mikroregionální střípky
Rozseč
Obec má starostu
Rozseč byla jedinou obcí správního ob-
vodu Telče, kde na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva po komunálních volbách 
nezvolili starostu obce. To se změnilo 
26. listopadu, když pro Jiřího Svobodu 
hlasovali čtyři zastupitelé ze sedmičlen-
ného zastupitelstva.

Nová Říše
Kalvárie - křížová cesta 
znovu ožívá
Hlavní projekt zdejšího aktivního kulturní-
ho spolku NOKUS pro letošní rok je obno-
va a dostavba stávající novoříšské křížové 
cesty a Kalvárie - vrchu Spravedlnost. Cí-
lem projektu je, aby se toto místo stalo opět 
cílem vycházek a občasných společen-
ských, kulturních a duchovních setkání.
NOKUS a obec chtějí pro realizaci pro-
jektu získat širokou veřejnost.

Mrákotín
Taneční pro začátečníky
Netradiční taneční běží od listopadu v 
Mrákotíně. Věk tanečníků může být i více 
pokročilý, nevyžaduje se oblek u mužů a 
róby u dam. Taneční mistři jsou domácí, 
Jiří Skácel ze Světlé a Dana Nováková ze 
Lhotky. Tančí se ve čtvrtek od 19 do 21 
hodin v Kulturním domě. Zájemce, třeba 
i pro příští sezónu zve Hana Stehlíková.

Knihovna „mt“
Co nedávno vyšlo:
Městys Mrákotín 1385 - 2010
Dějiny obce od Radovana Zejdy.
Autor v závěru uvádí, že při zpracování 
rozsáhlé práce vycházel ze stručnějších, 
dříve publikovaných prací, a z kroniky 
městyse vedené od roku 1924.

Domopis obce Rozseč
Zajímavý pokus přiblížit historii obce pro-
střednictvím nemovitostí v obci a rodů, 
které v nich žily. Nejen občany a příznivce 
Rozseče zaujme oddíl věnovaný zdejšímu 
rodákovi, malíři Antonínu V. Slavíčkovi a 
pohled do historie zemědělského družstev-
nictví před rokem 1948. Autor Radovan 
Zejda, vydala Obec Rozseč.

Bohuslavice
Borovná
Černíč
Červený Hrádek **
Dolní Vilímeč
Doupě
Dyjice
Hodice *
Horní Myslová
Hostětice
Jindřichovice
Klatovec ***
Knínice
Kostelní Myslová
Krahulčí
Krasonice
Lhotka

Markvartice
Mrákotín
Mysletice
Mysliboř
Nevcehle
Nová Říše
Olšany
Olší
Ořechov
Panenská Rozsíčka*
Panské Dubenky ***
Pavlov*
Radkov
Rozseč
Růžená*
Řásná
Řídelov

Sedlatice
Sedlejov
Stará Říše
Strachoňovice
Svojkovice
Telč
Třeštice*
Urbanov
Vanov
Vanůvek
Vápovice
Volevčice
Vystrčenovice
Zadní Vydří
Zdeňkov
Zvolenovice
Žatec

NEJ ...
Budeme-li cestovat telčským regionem dle 
střelky kompasu, tak nás tento přístroj do-
vede do NEJ…obcí, ležících v nejodlehlej-
ších částech Telčska dle světových stran.
NEJseverněji v mikroregionu je položena Rů-
žená. Naopak NEJjižněji najdeme Knínice. 
Vydáme-li se na západ, tak NEJzápadněji leží 
Panské Dubenky a NEJvýchodněji ukončíme 
cestu mikroregionem ve Svojkovicích.
Při cestování po Telčsku se nám nabí-
zí i možnost navštívit i obce, které jsou 
NEJ…, co se týče polohy v nadmořské 
výšce. V případě, že se ocitneme v nejvý-
še položené obci, tak vězte, že jste dorazili 
do Klátovce na úpatí Javořice. Je to NEJ-
výše položená obec Telčska (740 m n/m.). 
Při hledání NEJ opačné hodnoty nás cesta 
dovede do vesničky ležící po obou stra-
nách Moravské Dyje, 5,5 km jižně od Tel-

* obce Mikroregionu Telčsko, které patří do správního obvodu Jihlavy
** obec Mikroregionu Telčsko, která patří do správního obvodu Dačic
*** obce patřící do správního obvodu Telče, které nejsou pro svou odlehlost členy 
Mikroregionu Telčsko

če. NEJníže položenou obcí, 477 m n/m., 
je tedy Slaviboř, dnes část Černíče.
Aby NEJ ... bylo zdárně ukončeno, zbývá už 
jen představit obce s největším a nejmenším 
počtem obyvatel. Když pomineme město 
Telč, tak obcí (městysem) s NEJvětším po-
čtem obyvatel je Mrákotín (924). Na opač-
ném konci takového přehledu je Vanůvek 
NEJmenším počtem obyvatel (34).

Jaroslav Šťastný

Masopust v mikroregionu
Třeštice 26. února 13 hod.
Telč 26. února 14 hod.
Hodice 5. března 9 hod.
Růžená 5. března 13 hod.
Řásná 5. března 13 hod.
Urbanov 5. března 13 hod.
Nová Říše 5. března 9 hod.
Pavlov 5. března 13 hod.
Řídelov 12. března 13 hod.
Ve všech obcích je hodinový údaj začát-
kem masopustního průvodu obcí, v Tel-
či pak na náměstí Zachariáše z Hradce. 
Průvody všude doprovází hudba.
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Vzpomínáme na 20. století

Zmizelá Telč. Více by popiska pod dnešním snímkem nemusela sdělovat. Vždyť jen 
štít sousedního domu v pozadí se dočkal současných dnů. Celý objekt čp. 83 zmizel 
při demolici v roce 1982.
Pamětníkům se vybaví Havlíkova kovárna, mladším prozradíme, že na snímku je ná-
roží Svatoanenské ulice u Horní brány. Ale i pamětníky možná překvapí, že právě 
v tomto domě založil v roce 1858 Josef Vystrčil kotlářskou dílnu s kovárnou, první 
strojírenský podnik ve městě. Teprve v roce 1881 jej přemístil do větších objektů v 
Těšíkově ulici.
Za zapůjčení snímku děkujeme naší čtenářce paní Heleně Burianové.

Připomínáme si
60 roků
10. ledna 1951 zemřel v Telči profesor 
Jaroslav Pantoflíček (*1875). Absolvent 
telčské reálky je považován za zaklada-
tele české kartografie. V roce 1919 byl
členem týmu Edvarda Beneše na Mírové 
konferenci v Paříži, kde se aktivně podí-
lel na stanovení státních hranic Českoslo-
venska po I. světové válce. Jeho vrstev-
níci o něm v Telči tak oprávněně říkali: 
„Nakreslil nám republiku.“ Prezident 
Masaryk jej jmenoval profesorem ČVUT 
v Praze, od roku 1939 byl řádným čle-
nem České akademie věd, je považován 
za zakladatele Vojenského zeměpisného 
ústavu, zavedl u nás fotogrammetrii, pro-
sadil její využití v lékařství, konstruoval 
sluneční hodiny, věnoval se včelařství ... 
Pochován je na hřbitově u Matky Boží.

80 roků
27. února 1931 se narodil ve Studené 
významný český malíř Karel Toman (+ 
2000). V letech 1941 až 1946 byl žákem 
telčského gymnázia.
Bývá často označován za nekorunovaného 
nástupce malíře pravěku Zdeňka Buriana. 

Jindřichův Hradec
vede rodák ze Slaviboře!

Které ze sousedních měst je Telči nej-
bližší? Pokud se podíváme do historie, 
tak určitě Jindřichův Hradec. V době, 
kdy obě města sdílela společné osudy, 
došlo k jejich největšímu rozmachu. 
Může se historie opakovat? Po volbě no-
vého starosty v Jindřichově Hradci je k 
tomu o krok blíže.

24. listopadu se stal prvním mužem jin-
dřichohradecké radnice Stanislav Mrv-
ka, rodák ze Slaviboře. V letech 1965 až 
1968 navštěvoval v Telči základní školu 
na dnešní Masarykově ulici. Nový sta-
rosta Jindřichova Hradce město nad Vaj-
garem a celý region dobře zná. Dlouhou 
dobu zde totiž působil jako velitel prapo-
ru vojenských záchranářů. „K Telči mám 
velmi blízký vztah a pravidelně se tam 
rád vracím. Historické vazby obou měst 
jsou skutečně nadstandardní. Určitě se 
budu snažit na ně navázat a rozvíjet je,“ 
uvedl starosta Mrvka bezprostředně po 
svém zvolení pro TL.

Naproti železniční zastávce ve Slavib-
oři připomíná pomník tři bratry Mrvko-
vy, předky nového jindřichohradeckého 
starosty, kteří padli v I. světové válce. 
Právě po jednom z nich, Stanislavovi, 
který padl již 8. října 1914 u ruské Jaro-
slavli, dostal pan starosta Mrvka jméno. 
Pomník byl rodinou nedávno zdařile ob-
noven.                                  /z/

Znojemska a Moravskobudějovicka se 
zapsal průzkumem více než desítky ar-
cheologických lokalit v tomto regionu. 
Jeho sbírka více než 100 tisíc archeolo-
gických nálezů je uložena v Moravském 
muzeu v Brně.

230 roků
16. února 1781 se v Telči narodil Řehoř 
Daňkovský, syn zdejšího obuvníka. Vy-
studoval vídeňskou univerzitu. Od roku 
1807 působil dalších 43 roků na Králov-
ské akademii v Bratislavě jako mimořád-
ný profesor řeckého jazyka a literatury. 
Je také autorem Kriticko - etymologic-
kého slovníku maďarštiny. Daňkovský je 
více známý na Slovensku a v Maďarsku 
než v rodné zemi.

Proslulé jsou jeho ilustrace dobrodruž-
ných a historických románů. Za jedineč-
nou je označována jeho práce Vojenské 
stejnokroje, kterou se prezentoval nejen 
jako malíř, ale i jako znalec historie.

90 roků
11. ledna 1921 se v Želetavě narodil An-
tonín Bartušek (+1974). Uznávaný his-
torik řadou děl obohatil regionální dějiny 
Vysočiny. Napsal také menší stať o telč-
ském zámku. Pro Telč je nejvýznamnější 
jeho práce Plná luna (1974), podrobný ži-
votopis básníka Vincence Furcha. Bartu-
šek také sám vydal několik sbírek veršů.

100 roků
12. ledna 1911 zemřel v Praze Jan Mlá-
dek (*1834). V letech 1871 až 1892 byl 
ředitelem reálky v Telči, o jejíž rozvoj a 
věhlas se mimořádně zasloužil. Měl hlav-
ní podíl na tom, že škola získala vlastní 
budovu. Je čestným občanem Telče a je 
po něm pojmenována ulice na Podolí.

150 roků
20. února 1861 se v Telči narodil Jaro-
slav Palliardi (+1922). Vystudovaný 
právník působil jako notář ve Znojmě a 
v Moravských Budějovicích. Do historie 

Seriál Vzpomínáme na 20. století 
patří k nejoblíbenějším rubrikám TL.

Stále hledáme náměty
a dokumenty

pro tuto rubriku.
Napište nám na tl@telc-etc.cz
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Podaří se obnovit telčskou tradici?
Bruslení
na Štěpnickém rybníku

Mrazivý konec starého a začátek nového 
roku umožnil provoz nové městské atrak-
ce. Bruslařské dráhy na Štěpnickém ryb-
níku. Hovořili jsme o ní s jedním z jejích 
duchovních otců, Mgr. Luďkem Ruxem.

Dráha má „otců“ více, ohradil se Lu-
děk Rux v úvodu našeho rozhovoru a 
dodal: „Netajíme se tím, že jsme se inspi-
rovali podobnou dráhou na šumavském 
Lipně, ale podle ohlasů pamětníků jsme 
také obnovili starou telčskou tradici.“

Jak vznikl nápad s dráhou, již Luděk 
Rux prozradil v úvodu. Kde, pak dodal 
vzápětí: „Při posezení s provozovateli 
restaurace Švejk restaurantu Jaroslavem 
Kružíkem a Michalem Šalandou a Rad-
kem Bockem ze Služeb Telč jsme vymýš-
leli, jak oživit zimní Telč.“

Ukázalo se, že to byla šťastná sesta-
va. Služby Telč půjčily sněžnou frézu, 
restaurant zajistil občerstvení, podle 
volného času se všichni čtyři střídají 
na údržbě dráhy, benzin zatím hradí ze 
svých prostředků. Atrakce, jejíž promě-
nu v neodmyslitelnou součást zimní Tel-
če by si všichni přáli, byla na světě.

 ...a už se začalo upravovat zametáním sněhu pěkné velké kluziště (kolo), kolem něhož tvořily hráz vysoké haldy shrabaného 
sněhu. Na kluzišti se postavilo zasekáním v ledu několik sloupů pro velké lampy, na okraj kluziště se přinesly lavice, na nichž 
zřízenci, dlouhá léta to řídil bratr policajta Heziny, připínali zájemcům brusle a už bylo všechno připraveno k bruslení. Pak bylo 
jenom potřeba každý den kluziště zamést a polít vodou, aby získalo hladký povrch, brusle si vždycky každý přinesl na řemínku s 
sebou a Karel je pevně na botu přišrouboval, po případě ještě řemínky upevnil.
Bruslilo se denně při hudbě kolovrátku babičky Antošky, několikrát za zimu dokonce při hudbě celé Hejdovy kapely. Bruslil tehdy 
v Telči opravdu kde kdo, nejen každé dítě a mládež, ale i dospělí, dokonce vážně jezdil i starší pán, advokát Dr. Sobotka s holí v 
ruce, jemuž jsme se vždycky opatrně vyhýbali.
Mezí tím množstvím bruslících mihl se na kluzišti preclíkář, který s bílou čepicí na hlavě, aby ho každý lehce našel, nabízel sla-
ná kolečka a od kraje kluziště zavanula přes chvíli lákavá vůně kaštanů, které babička na malých kamínkách opékala a docela 
čerstvé, horké je prodávala.
Nejkrásnější bruslení bylo za jasných měsíčních večerů, kdy se lampy na kluzišti nerozsvěcovaly a celá zábava na ledě nabývala 
ráz skoro pohádkový. 
Jezdívalo se většinu zim na Štěpnickém, některý rok také na Ulickém rybníku podle toho, který rybník byl vypuštěn k lovení ryb. 
Ale na Štěpnickém jsme to všichni více chválili.
O. Maška, Telč na přelomu století (19. a 20.)

4. ledna si jí všimla i televize NOVA. 
Škoda, že nepřijela o den dříve, když se v 
neděli na 1200 metrů dlouhé dráze proháně-
lo, či projíždělo až 150 bruslařů najednou.

Pomineme-li vrtochy počasí, nabízí se 
otázka co dál. Slovům plán, se Luděk Rux 
vehementně brání: „Můj sen je osvětlená 
dráha pro bezpečné bruslení večer, plocha 
upravená odpovídající technikou a stovky 
spokojených bruslařů.“ Na závěr dodává: 
„Důležité je, že jsme udělali první krok a 
že náš záměr podporuje vedení města. Jsem 
rád, že ten sen již nemám jen já, ale třeba 
také pan starosta.“                                  /z/

Foto: Jaroslav Kochánek a Luděk Rux
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v listopadu a prosinci 

minulého roku řešili policisté Obvodní-
ho oddělení PČR v Telči.

Rána v baru SUPERSTAR
1. listopadu byla v nočních hodinách v baru 
SUPERSTAR v Telči odcizena peněženka 
s hotovostí 14 500 Kč a dalšími doklady 
vč. platebních karet, kterou její majitel ne-
chal volně položenou na barovém pultu.

Kdo poškrábal Audi?
3. listopadu odpoledne poškodil na par-
kovišti ve Svatoanenské ulici neznámý 
pachatel osobní automobil Audi Avant. 
Neznámým předmětem poryl pravý bok 
vozidla a majiteli způsobil škodu ve výši 
nejméně 15 tis. Kč.

Kácel v cizím
V době od 7. září  do 7. listopadu vy-
těžil neznámý pachatel v k.ú. Knínice 
7 vzrostlých stromů. Majiteli způsobil 
škodu ve výši asi 10 tis. Kč.

Hackeři jsou už i v Horní Myslové
OOP Telč se zabývá trestním oznámením 
na neoprávněný přístup k počítačové síti 
v Horní Myslové 22. října.
Neznámý pachatel dosud nezjištěným způ-
sobem překonal softwarové zabezpečení 
bezdrátového přístupu k síti internet umís-
těné v bydlišti poškozeného. Dále prolo-
mil bezpečnostní heslo k emailové schrán-
ce poškozeného a z ní odeslal zprávu na 
orgán veřejné správy, která svým obsahem 
měla poškodit údajného oznamovatele.

Motorová nafta letí
Mezi 12. až 15. listopadem odcizil ne-
známý pachatel ze zaparkovaného ná-
kladního automobilu v ulici Za Stínadly 
220 litrů motorové nafty. Poškozené fir-
mě z Českých Budějovic způsobil škodu 
za téměř 7 tis. Kč.

Komu odolají měděné dráty?
V noci z 15. na 16. listopadu odcizil ne-
známý pachatel ze zabezpečené kovárny 
lomu u Řásné veškerou měděnou přívod-
ní elektroinstalaci. Podobně si „poradil“ 
i s elektroinstalací pásového jeřábu, kte-
rý tím vyřadil z provozu. Firmě způsobil 
škodu za více než 100 tis. Kč.

Drahý spánek v Derby baru
V ranních hodinách 18. listopadu využil 
neznámý pachatel v Derby baru spánku 
majitele a z volně odložené peněženky 
odcizil 7,5 tis. Kč a vedle ležící telefon.

Pozor na padělané bankovky!
19. listopadu předložila telčským policis-
tům prodavačka z jedné prodejny ve měs-
tě bankovku v nominální hodnotě 100 
Kč, u které bylo podezření na padělání.

Řidičské průkazy
Po celý loňský rok jsme informova-

li o nutné výměně řidičských průkazů 
vydaných v letech 1994 až 2000, kterou 
nařizuje zákon. Jak to dopadlo? „V roce 
2010 jsme vyměnili 1448 řidičských prů-
kazů, z toho z důvodu povinné výměny 
to bylo asi 900 dokladů. V našem správ-
ním obvodu tak má asi ještě 250 řidičů 
neplatný řidičský průkaz,“ uvedla pro 
TL Petra Brunnerová z odboru dopravy 
telčské radnice. Opozdilci, kteří nyní při-
cházejí na úřad o výměnu požádat, musí 
počítat s tím, že za ni již zaplatí příslušný 
správní poplatek. Podle Libora Blably, 
vedoucího odboru dopravy telčské rad-
nice, jsou mezi opozdilci určitě i občané, 
kteří o další držení řidičského průkazu z 
různých důvodů nestojí. Ti by měli ne-
platný doklad odevzdat na odbor dopra-
vy při nejbližší příležitosti.

Libor Blabla ale připomněl další 
důležitou věc. V současné době byla 
zahájena poslední etapa výměny ři-
dičských průkazů. Platí pro doklady, 
které byly vystaveny od 1. ledna 2001 
do konce dubna 2004. „Tato etapa by 
měla skončit na konci roku 2013. Těm, 
kterých se týká, bude řidičský průkaz 
vyměněn samozřejmě zdarma,“ dodal 
L. Blabla.

O výměnu řidičského průkazu musí 
jeho držitel požádat na úřadu obce s roz-
šířenou působností podle místa svého 
trvalého pobytu. V Telči je to na odboru 
dopravy, který má pracoviště v budově 
úřadu v ulici Na Sádkách. K výměně je 
potřeba předložit řidičský průkaz, které-
mu končí platnost, platný doklad totož-
nosti a jednu fotografii průkazkového
typu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.           /z/

Věc byla vzhledem ke své závažnosti a po-
žadavkům na odbornost předána k dalšímu 
šetření kriminalistům z KŘP Vysočiny.
Došlo na fasádu vlakového nádraží
V listopadu poškodil neznámý pachatel 
nově zrekonstruovanou fasádu nádraží 
Českých drah v Telči. Byly poškozeny 
polystyrenové rohové kvádry, které imitu-
jí kamenné obložení. Celkem bylo poško-
zeno 35 kusů dílů fasády. Českým drahám 
vznikla škoda ve výši cca 7 tis. Kč.

Matka neplatila výživné
V současné době se zabýváme případem, 
kdy roku 2008 nezodpovědná matka z Telč-
ska neplní vyživovací povinnost ke své ne-
zletilé dceři a dluží tak značnou částku.

Nafta se ztratila na poli
V době od 8. do 10. prosince odcizil ne-
známý pachatel ze tří pracovních strojů 
zaparkovaných na poli v k.ú. Kališť přes 
200 litrů nafty, 1ks baterie, elektroinsta-
laci a nářadí. Poškozené firmě Richter
způsobil škodu ve výši 14 tis. Kč.

Medvěd v Lipkách?
V době od 30. října do 22. prosince vnikl 
neznámý pachatel do včelína na okraji 
Lipek v Telči, ze kterého následně od-
cizil plynovou bombu s vařičem, 12 kg 
cukru a 4 medné rámečky. Majiteli včelí-
na způsobil škodu nejméně za 2,5 Kč.

Prali se v Superstar
K výtržnictví došlo 29. prosince kolem 22. 
hodiny v baru Superstar v Telči v Hradec-
ké ulici, když se vzájemně napadla obslu-
ha se dvěma muži. Šlo o spor v záležitosti 
vložení kreditu do výherního přístroje. 
Věc je předmětem dalšího vyšetřování.
Podle zprávy vedoucího Obvodního odděle-
ní policie ČR Telč npor. Bc. Luboše Pavlíka

Rozvádí se téměř
polovina manželství!

Na jiném místě těchto TL píšeme o 
143 svatbách, které v loňském roce vyři-
zovala matrika telčského městského úřa-
du. Do pracovní náplně matrikářek ale 
také patří administrativa rozvodů sňatků, 
které zde kdy byly uzavřeny. Telčské 
matrikářky dostaly od okresních soudů 
takových hlášení 62!

Toto číslo tak říká, že se z uzavřených 
manželství v Telči po nějakém čase roz-
vede téměř polovina párů!

„V 9 případech pak měl jeden z rozvá-
dějících se trvalé bydliště v Telči,“ uved-
la pro TL matrikářka Renata Koníčková.

                                  /z/

Omluva řidičům za Štěpnici
Chtěl bych se alespoň takto omluvit všem 
řidičům, kteří musí každodenně projíždět 
Štěpnicí. Ne za spoustu děr a výmolů v 
silnici, za které je zodpovědný správce 
silnic I. třídy – tedy Ředitelství silnic a 
dálnic. Ale za komplikace v úseku mezi 
ulicemi Jihlavská a Nerudova. I přes 
nepřízeň počasí se zde podařilo položit 
vodovod a kanalizaci a zachránit tak do-
taci. Ale už se nepodařilo zhutnit zmrzlý 
materiál tak, aby se rýhy po výkopech 
nepropadaly. Postupně je budeme opra-
vovat, ale přesto vás prosím, jezděte zde 
opatrně. Jakmile to počasí dovolí, bude-
me v pracích na vodovodech a kanaliza-
cích pokračovat dále do Štěpnice. A rýhy 
po výkopech budou řádně opraveny. Jestli 
ale opraví svoje díry i ŘSD, to prý zatím 
nikdo neví!?         Roman Fabeš, starosta



- 12 -

www.m-soft.cz

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení 
  k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu 
  zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu
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Linka M-SOFT ProFi 12

Rychlost: Cena/měsíc:

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

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

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

Linka M-SOFT ProFi 4

Rychlost: Cena/měsíc:

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

Linka M-SOFT Mini 2

Rychlost: Cena/měsíc:

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

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

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

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

• Pronajmu dlouhodobě 4+kk v Telči po-
blíž náměstí. Podkrovní byt 115 m2. Cena 
dohodou.Tel. 603 419 076.

• Pronajmu dlouhodobě 4+kk v Telči po-
blíž náměstí. Podkrovní byt 115 m2. Cena 
dohodou.Tel. 603 419 076.

• Prodám dveře vchodové plastové a plas-
tová okna. Dále zahradní chatku 4x3 m + 
přesah střechy 0,8 m. Vše nové z neusku-
tečněné stavby, s dokladem. Sleva z PC. 
Přivezu. Tel.: 777 106 709.

• Pronajmu byt 3+1 v Telči. Topení na 
pevná paliva. Dvůr, zahrádka. Telefon: 
567 243 529.

• Prodám družstevní byt v Telči, 4KK, 100 
m2. Cena dohodou. 775 381 643.

• Obec Nová Říše nabízí uvolněný obecní 
byt 2+1 o výměře 67,4 m2 a byt 3+1 o 
výměře 79,8 m2. Bližší informace podá 
starosta obce Václav Křičenský, tel. 
724 790 090.

• Koupím RD v Telči se zahradou. Tel. 
608 238 010.

• Kanceláře v budově Finančního úřadu v 
Telči k pronajmutí:

8 m2 – 1025 Kč/měsíc
10 m2 – 1250 Kč/měsíc
22 m2 – 2733 Kč/měsíc
27 m2 – 3179 Kč/měsíc.

Tel. 607 161 065, 603 763 740.
Ceny včetně služeb.

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

• Nabízíme pronájem pokoje v RD v Tel-
či se samostatnou koupelnou a WC. Tel. 
775 219 361.

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

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

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 
„O zásadách pro nájem bytů, 
které jsou ve vlastnictví města 
Telče“, nabízí město k pronájmu 
následující byt v Domě s pečo-

vatelskou službou:

Adresa:
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 3 (1+0) v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2

Nájemné celkem: 1 086,- Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 28. února 2011

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabíd-
ce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny 
na úřední desce a na internetových strán-

kách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace:

odbor rozvoje a územního plánování,
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 
„O zásadách pro nájem bytů, 
které jsou ve vlastnictví města 
Telče“, nabízí město k pronájmu 
následující byt v Domě s pečo-

vatelskou službou:

Adresa:
Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 25 (1+0) ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2

Nájemné celkem: 896,- Kč

Termín pro přijetí žádostí:
do 28. února 2011

Oficiální oznámení a podrobnosti o na-
bídce výše uvedeného bytu jsou zveřej-
něny na úřední desce a na internetových 

stránkách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace:

odbor rozvoje a územního plánování,
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky

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

www.nabytek-brychta.cz Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

Inzerujte
v Telčských listech
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Řídit se hodinami na věži sv. Ducha, především ciferníkem orientovaným ke Sta-
rému Městu, by bylo v posledních dvou měsících velmi riskantní. Jdou jako „podle 
ponocného“ nebo také nejdou vůbec.
Jiří Koubík, mistr hodinář, který o ně již dvě desítky roků nezištně pečuje, uvedl pro 
TL: Několikanásobný a extrémně dlouhý převod od hodinového stroje ke zmíněné-
mu ciferníku je velmi citlivý na vlhko a mráz. Prudké výkyvy počasí současné zimy 
způsobily, že některé převody opakovaně „zamrzly“.
V době, kdy jsme s Jiřím Koubíkem o „problému“ hodiny hovořili, slibovali me-
teorologové trvalé oteplení. Věřím, že v únoru si již hodiny dají říci a půjdou opět 
správně, byla optimistická předpověď mistra hodináře.                                        /z/

Na věži sv. Ducha

Hodiny trápí mráz

Foto: Ilona Jeníčková

Kolik máme prvňáčků? 
21. a 22. leden  byl velkým dnem pro 131  
(126)* dětí, které v sedmi základních 
školách správního obvodu Telče přišly k 
zápisu do první třídy. Nejvíce budoucích 
žáků, 45 (41), našlo cestu do ZŠ v Hra-
decké ulici. V ZŠ v Masarykově ulici se 
zapsalo 28 (35) dětí a v ZŠ v Nové Říši 
25 (28). 
Po 12 prvňácích budou mít školy v Kra-
hulčí (4) a v Mrákotíně (8).  Ve Staré Říši 
pak 7 (5) a nejméně, dva (5), prvňáky 
přivítá škola v Urbanově. „Počet žáků 
v prvních třídách není určitě definitivní,
protože v několika případech požádali 
rodiče o odklad povinné školní docház-
ky pro své potomky. Kolik dětí se tedy 
dostaví do škol, se přesně dozvíme až 1. 
září,“ zdůraznila Eva Cupáková z útvaru 
školství telčské radnice.                  /z/
* v závorce jsou čísla z roku 2010

Listovali jsme v ...
naše škola:
Gymnázium Telč

Na vysoké 
úrovni je sou-
časný školní 
časopis studen-
tů telčského 
gymnázia. Ani 
se nechce věřit, 
že jeho autory 
jsou jak po ob-
sahové, tak po 
grafickéstránce
teprve studenti 

střední školy. Za obdiv také stojí to, jak 
šéfredaktor Petr Kroupa dokáže „uřídit“ 
devatenáctičlennou redakční radu. V pro-
sincovém čísle nás především zaujalo:
- U nás probíhá výuka interaktivně, 
článek Josefa Drmoty o nových učeb-
ních metodách
- rozhovor Veroniky Křenkové s Ivanem 
M. Jirousem při jeho návštěvě GOB
- vážné-nevážné povídání Tomáše Mo-
tyčky s učitelkou Evou Kotíkovou

Zemřela Jarmila Porupková
Těsně po oslavě svých 101. narozenin, 
kterých se dožila v dobré kondici v listo-
padu, zemřela 17. prosince v Jihlavě paní 
Jarmila Porupková.
Do svého neočekávaného odchodu držela 
řadu let ojedinělý primát. Byla nejstarší 
žijící absolventkou telčského gymnázia. 
Maturovala na něm v roce 1927 jako Jar-
mila Vašíčková ze Štěpnice. V tom roce 
stál například poprvé na náměstí vánoční 
strom a teprve rok poté (1928) zavítal do 
Telče na velkou návštěvu prezident Ma-
saryk!
V srpnu 2002 poskytla Telčským listům 
zajímavý rozhovor, který jsme otiskli 
pod názvem Lendl mi připálil egyptku.

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

Každodennost
středověkého člověka

O životě ve středověku bude vy-
právět archeolog Pavel Macků.

Ukáže také repliky stolních 
nádob, oděvu a drobných potřeb 

našich předků.

Středa 23. února v 18 hodin. 
Zasedací místnost radnice v Telči.

Paní učitelko, 
- jakou barvu má váš zubní kartáček, 
představte nám ho ...
- jak vypadá vaše domácnost, kdo v ní 
vládne ...

- Vánoční stromy: Kdo má hezčí? Třešť, 
nebo Telč?
- a řada dalších příspěvků

Nenechte si ujít 
Karel Křížek na radnici

Po celý únor výstava unikátních 
fotografií Karla Křížka
ve vstupní síni radnice



Zájmové kroužky DDM
V Domě dětí a mládeže působí v letošním 
školním roce 55 kroužků, které celkem 
navštěvuje 650 dětí. Dnes představujeme 
kroužek, který se v nabídce DDM objevil 
poprvé.

Břišní tanec
Kroužek navštěvuje 30 děvčat ve věku 
od 6 let do 15 let. Tančí ve stylových kos-
týmech. Za úspěch považuji, že se nám 
je podařilo získat pro všechna děvčata od 
začátku činnosti kroužku.
Tančíme orientální břišní tanec, při kte-
rém tančící objevují vlastní tělo a učí se 
vyjadřovat své pocity a myšlenky. Břišní 
tanec posiluje svaly, zvyšuje sebevědomí 
a má příznivý vliv na správné držení těla. 
Při tanci dochází navíc i ke zklidnění a 
zbavení se obav a stresu. Připravujeme se 
a těšíme na naše první vystoupení v Telči, 
ale chceme vyjet i do blízkého okolí.
Kroužek břišního tance představila jeho 
vedoucí Mgr. Jarmila Janovská. Foto JJ
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Odkaz
Jaroslava Pantoflíčka
V rubrice Připomínáme si vzpomínáme také 
60. výročí úmrtí prof. Jaroslava Pantoflíčka.
Ten patřil do skupiny rodáků, kteří se 
rodnému městu snažili v nepříznivých 
podmínkách, kdy nebylo sídlem okresu, 
aktivně pomoci. Dnes uveřejňujeme ná-
črt dokládající jeho úsilí o připojení Tel-
če k mezinárodní nivelaci. Pozoruhodný 
dokument je z roku 1912. Dnešní termi-
nologií jeho záměrem bylo usnadnění 
práce projektantů a investorů ve městě.

Na SOŠ přenášel docent 
z Masarykovy univerzity
V pátek 7. ledna proběhla na GOB a SOŠ 
Telč přednáška doc. Ing. Libora Žídka, 
Ph.D., z Ekonomicko-správní fakulty 
MU Brno na téma Ekonomická situace v 
ČSR po roce 1918. Studenti 3.AS a 4.AS 
oboru SOŠ měli možnost poznat průběh 
přednášky na VŠ. Přednáška se uskuteč-
nila v rámci projektu Partnerství ve vzdě-
lávání.            Foto a text Luboš Stejskal

Kdy do muzea?
květen - září 9:00-12:00 a 13:00-17:00
duben, říjen 9:00-12:00 a 13:00-16:00
listopad – březen zavřeno

tel.:567 243 918
muzeum.telc@centrum.cz
muzeum@muzeum.ji.cz 
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30 let s folklorem
Zdá se to neuvěřitelné, že v letošním 

roce to bude již 30 let, kdy byl založen 
dětský folklorní soubor Kvítek Telč. Ni-
kdy bych nevěřila, že z nesmělého poku-
su vzbudit v dnešní přetechnizované době 
v dětech zájem o lidovou kulturu vznikne 
soubor, který bude pracovat 30 let.

Hned v prvních letech mé učitelské pra-
xe se mi dostal do ruky citát Josefa Hory: 
„Lidská paměť je krátká. Člověk rychle 
zapomíná. Nebudeme-li dětem připomí-
nat tradice rodného kraje, může se stát, že 
až vyrostou, už svoje kořeny nenajdou.“ 
Tato slova na mne zapůsobila tak, že jsem 
v nich našla smysl své práce s dětmi.

Souborem jich prošly během těch 30 
let stovky. A je potěšitelné, že mnohé z 
nich chtěly v práci pokračovat i v do-
spělosti. Takže v současné době pracují 
v Telči 3 dětské soubory (50 dětí) a od 
roku 1989 dospělý soubor Podjavořičan 
(45 členů). 

Dramaturgické náměty čerpám vý-
hradně z místního regionu Horácka, pře-
važují písně a tance z Telčska.

Sbíráním zkušeností se postupně 
soubory vypracovaly tak, že se telčský 
folklor dostával do povědomí lidí v celé 
republice i za jejími hranicemi. Soubor 
Kvítek účinkoval dvakrát na prestiž-
ním festivalu ve Strážnici, čtyřikrát na 
Evropském setkání souborů v Telči, na 
Adámkových slavnostech v Hlinsku, v 
rakouském Waidhofenu a Raabsu, čtyři-
krát postoupil do národního kola v soutě-
ži dětských folklorních souborů, natáčel 
pro Československý rozhlas pořad Do-
mino a horácké koledy, pravidelně účin-

Ocenění pro
Jaroslava Nováka
U příležitosti 20. výročí založení Folk-
lórního sdružení ČR udělila Poslanec-
ká sněmovna pamětní listy několika 
osobnostem českého folklóru.  Mezi 
těmi, kdo poděkování za práci a přínos 
folklórnímu hnutí z rukou předsedkyně 
sněmovny Miroslavy Němcové 16. pro-
since převzali, byl také telčský Jaroslav 
Novák. Podle Zdenka Pšenici, předsedy 
Folklórního sdružení ČR, je Jaroslav No-
vák, v současné době předseda regionál-
ního sdružení Horácka, nepřehlédnutel-
nou osobností českého folklóru. A to jak 
aktivní člen, působící ve zdejším Podja-
vořičanu, tak také jako jeho neúnavný 
propagátor a obětavý funkcionář.

SHM bude plesat
Telčský Klub salesiánského hnutí mlá-
deže připravil na sobotu 26. února svůj 
další ples. Již tradičně jej pořádá v kul-
turním domě v Sedlejově. Podle pořada-
telů se účastníci mohou těšit  na bohatý 
doprovodný program, ve kterém nechybí 
předtančení a také půlnoční překvapení. 
Hlavním letošním magnetem plesu by 
měla být skupina Onkels, která bude hrát 
k tanci i k poslechu. Hudebníci z Blíž-
kovic u Moravských Budějovic jsou vel-
mi populární v jihomoravském regionu. 
Pravidelně doprovází plesy a jiné akce 
jak Masarykovy univerzity, tak Vysoké-
ho učení technického v Brně.
Pro účastníky je připraven svoz a rozvoz 
z plesu v obvyklém rozsahu. Od 1. úno-
ra je možné si rezervovat lístky na tlf. 
608 824 875 (po 19. hodině). Předprodej 
vstupenek se uskuteční v Telči na faře v 
neděli 21. února po mši svaté v 9 hodin.
Výtěžek z plesu je určen na aktivity telč-
ského SHM pro děti.                           (r)

kuje na všech veřejných akcích ve městě 
a okolí, což bývá kolem 20 vystoupení 
ročně. V roce 2003 získal za vzornou re-
prezentaci čestné uznání města Telče.

Podjavořičan prezentuje horácký 
folklor nejen v Telči a okolí, ale během 
svého působení reprezentoval město na 
festivalech ve Skotsku, Finsku, Turecku, 
Portugalsku, Švýcarsku, Německu a Ra-
kousku, pravidelně účinkuje i na Sloven-
sku v Šale. 

Kromě těchto a domácích vystoupení 
již několikrát natáčel pro Českou televizi 
– v posledních letech např. Putování za 
písničkou s Jožkou Šmukařem a v tomto 
roce vyjde Kaleidoskop tradičních zvyků 
a festivalů na Horácku, kde náš soubor 

prezentuje nejen místní zvyky, tance a 
kroje, ale hlavně město Telč, kde byl po-
řad na různých místech natáčen. 

Kromě toho soubor pořádá tradiční akce 
– Masopust, Velikonoční mrskut, Vítání 
jara, Horácký bál a Horácký jarmark.

Největší radost mám ze společného 
vystoupení Živý betlém na zámku, kde 
se v půlhodinovém pořadu objeví všech-
ny telčské folklorní soubory pohromadě. 
Je to kolem 80 účinkujících a náš betlém 
se tak řadí k největším v počtu účinkují-
cích v naší zemi.

Je to práce náročná, ale krásná. Sám by 
na ni člověk nestačil. Proto bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se mnou začínali, 
spolupracovali a spolupracují. Je to mno-
ho bezejmenných lidí, kteří bez nároku 
na odměnu pomáhají. Muzikanti, kteří 
dojíždějí z Brna, Náměště, Třebíče, Zno-
jma, jsou to tanečníci a zpěváci, na kte-
ré se mohu spolehnout, ochotní rodiče, 
kteří pomáhají při organizaci, ženy, které 

šijí a vyšívají kroje, pracovníci DDM, 
MěÚ Telč, státního zámku atd. Není 
možné všechny jmenovat, ale dobře si 
uvědomuji, že bez nich bych nedokázala 
vůbec nic.

Hlavním smyslem mé práce bylo a 
vždy bude pěstovat v dětech vztah k rod-
nému kraji, k jeho tradicím, učit je vá-
žit si toho, co naši předkové vytvořili, a 
uchovat skvosty místní kultury pro příští 
generace.

Snad se nám to společně daří a mám 
z toho pocit uspokojení a obyčejného 
lidského štěstí. Všem moc děkuji. Jsem 
ráda, že Vás mám.         Jana Návratová

Kolik dětí prošlo Kvítkem? To dnes již nikdo nespočítá.              Foto: Ilona Jeníčková



Pro koho byl šťastný
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém 
čísle TL, ti, kdo si zakoupili v rámci 
miniveletrhu publikací o Telči některou 
knihu, mají naději na pěkný dárek z In-
formačního střediska MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech 
prodejních paragonů vylosovány tři, je-
jichž majitelé si mohou vybrat jednu z 
následujících publikací:
Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavo-
nicko, Telčsko
Telč – paměť domů
Telč – město příběhů.

Čísla šťastných paragonů:
021014
024919

10HP05861
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději 
do 25. února na Informačním středisku 
Městského úřadu, informovala TL Tere-
zie Veselá z IS.

Pomůže někdo?

Sága Podsedník
Přibližně do roku 1923 žila v Telči v ulici Na Posvátné rodina Podsedníkova. Otec 
Antonín, odborný učitel na měšťanské škole, byl prvním novodobým kronikářem 
města. Syn Vladislav byl, mimo jiné, ne nevýznamným důstojníkem českosloven-
ských legií v Itálii. Syn Václav, akademický malíř, žák Švabinského a telčský rodák 
(1906) působil za druhé světové války v čs. armádě v Anglii. Pravděpodobně tam 
také zanechal několik svých výtvarných prací. Dcera Ludmila maturovala v roce 

1921 jako jedna z prvních dívek na telčské reálce ...

Pomůže někdo ze čtenářů TL rozšířit znalosti o této pozoruhodné rodině?
Pište na e-mail tl@telc-etc.cz, tlf. 774 584 841 nebo můžete zanechat vzkaz v IS na 

telčské radnici. 

Bedřich Housa
vystavuje v OGV
Opravdovou událost připravila pro mi-
lovníky umění a sběratele poštovních 
známek Oblastní galerie Vysočiny v Jih-
lavě. Ještě do 6. února zde mohou zhléd-
nout pozoruhodnou výstavu prací akade-
mického malíře a rytce Bedřicha Housy.
Autor desítek českých známek, které se 
několikrát staly známkou roku, vystavu-
je v Jihlavě u příležitosti svých 85. na-
rozenin.

Bedřich Housa je rytcem poštovní znám-
ky s Telčí o nominální hodnotě 50 halé-
řů, která vyšla v sérii Města v říjnu 1966. 
Známka sama drží jeden neobyčejný pri-
mát. Postupně se její náklad vyšplhal na 
neuvěřitelných 254 460 000 kusů. Ano, 
čtete správně. Nákladem téměř čtvrt mi-
liardy kusů se, co do počtu vydaných 
exemplářů, řadí mezi nejvíce rozšířené 
známky bývalého Československa!

/z/                          

Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a 
moudře napsány, jsou brusem duchů, 
pilníkem soudnosti, mastí pro oči, nálev-
kou moudrosti, zrcadlem cizích myšlenek 
a činů, našich vlastních pak vodítky.

Jan Amos Komenský

Beletrie
Patterson: Černý tygr; Erskine: Dědictví 
minulosti; Werich: Deoduši; Dousková: 
Doktor Kott přemítá; Deaver: Hořící drát; 
Lipecká: Jak zrají maliny; Pawlowská: Ješ-
tě že nejsem papež; Dreyer: Kdo je na řadě; 
Kramerius: Kostlivec pod podlahou; No-
wak: Krvavý Sevastopol; Mayes: La bella 
Toscana; Oates: Lístek do ráje; Komárek: 
Listy v láhvích; Kriseová: Necestou slečny 
H. a dnešní Afrikou; Irving: Poslední noc 
na Klikaté řece; Holcová: Romance na tři 
doby; Kmenta: Svědek na zabití; Urbaníko-
vá: Svět je mi dlužný; Mantel: Wolf Hall
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Naučná
Tomšíček: Afrikou domů na kole; Von-
dra: České země v letech 1705-1792; 
Hourani: Dějiny arabského světa; Hátle-
ová: Drátované šperky III; Lahoda: Jan 
Autengruber; Trojan: Na křídlech za po-
znáním obcí Jihlavska; Šmíd: Obrázky z 
Champagne; Svoboda: Psychodiagnosti-
ka dětí a dospívajících; Bůžek: Společ-
nost českých zemí v raném novověku; 
Keller: Tři sociální světy

Dětská
Krolupperová: Josífkův pekelný tý-
den; Baňková: Straka v říši Entropie; 
Lanczová: Třináctá komnata; Bene-
dictus: Návrat do Stokorcového lesa; 
Štulcová: Mojmír; Berger: Zábavné 
hádanky pro bystré děti; Rothballer: 
Vlast draků

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Ještě neumí číst a už je v knihovně jako doma.                            Foto: Ilona Jeníčková

Nové knihy městské knihovny



V roce 1886 bylo založeno
městské muzeum

Muzeu je 125 roků
Na Vánoce roku 1886 dostala Telč mi-
mořádný dárek. V budově radnice bylo 
otevřeno městské muzeum! První na ji-
hozápadní Moravě. Na rozdíl od jiných 
počinů má jednoho otce, profesora telč-
ské reálky, Jaroslava Janouška.

Jak vznikala muzea
19. století se říká století páry. Vynález 

parního stroje a jeho následného využití 
je pro jeho charakteristiku určitě domi-
nující. Nebylo by ale od věci, kdyby se 
nazývalo také stoletím muzeí.

Většina jich byla založena jako dů-
sledek poznání o nutnosti zachování 
historických památek a dokumentů, v 
Čechách také jako produkt národního 
uvědomování. První vznikla samozřej-
mě ve velkých městech (Opava 1814, 
Brno 1817, Praha 1818) a poté postupně 
v dalších.

Na jiném místě uvádíme, že muzeum 
v Telči oslavuje letos 125 roků od svého 
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Expozice muzea - věrný pohled do života našich předků.           Foto: Ilona Jeníčková

založení v roce 1886. Bylo to první muze-
um na jihozápadní Moravě. Protože tento, 
v 19. století běžný geografický termín, je
dnes spíš historickým pojmem (kdo ho 
dokáže po smršti územních reforem ve 20. 
století přesně definovat?), přinášíme v ná-
sledující tabulce přehled vzniku muzeí jak 
na zmíněné jihozápadní Moravě (od Tře-
bíče a Moravských Budějovic po zemskou 
hranici Moravy a Čech), tak také u našich 
sousedů v historických Čechách.          (z)

Jindřichův Hradec 1882
Telč 1886
Dačice, Počátky 1893 
Jihlava, Humpolec 1895
Třebíč 1898
Polná 1900
Pelhřimov 1901
Moravské Budějovice 1922
Slavonice 1925
Jemnice 1928
Třešť 1934

letošní rok provázet zajímavými exponá-
ty muzea a jeho historií. Na konci led-
na zahájíme cyklus přednášek s muzejní 
tematikou a od počátku dubna bude pro 
příznivce muzea a další návštěvníky při-
pravena výstava o historii muzea.
Můžete prozradit téma přednášek?
Raději používám termín besedy. Přála 
bych si, aby lidé o muzeu opravdu be-
sedovali, aby jej považovali, jak to mys-
leli jeho zakladatelé, za součást svých 
domovů. Témata? Určitě důvody a 
okolnosti vzniku muzea, kterým se bude 
věnovat dr. Eva Melmuková. Ale také se 
chceme podívat na nejnovější archeolo-
gické nálezy, etnografii nebo městskou
kroniku.

V dubnu roku 1886 napsal do Orla, čtr-
náctideníku vycházejícím v Telči, úvod-
ník „Na ochranu historických památek“. 
V jeho závěru píše: „K tomuto tedy cíli 
zřizuje se v Telči muzeum a slavnou 
městskou radou poskytnut nejen přimě-
řený náklad na zařízení k tomu potřebná, 
nýbrž i propůjčena bezpečná místnost v 
starožitné naší radnici.“
V témže čísle Orla pak reaguje městská 
rada provoláním datovaným 22. března 
1886: „Souhlasíce úplně s účelem člán-
ku v předu otištěného a vyzýváme všech-
ny, kdož zajímají se o zachování starých 
památek, aby tytéž, pokud možno, do 
nově zřízeného městského muzea naše-
ho zaslali...“ V následujícím čísle Orla 
již profesor Janoušek děkuje prvním pěti 
dárcům a slibuje v brzké době otevření 
muzea. Za 6 měsíců, 25. prosince 1886, 
se muzeum „narodilo“.
My si toto významné výročí budeme v 
TL celý rok pravidelně připomínat. I z 
úcty k našim předkům by v tomto roce 
nemělo být občana města, který by se do 
muzea nepodíval.
Úvod jubilejního „muzejního roku“ za-
čínáme rozhovorem s vedoucí muzea, 
Helenou Grycovou Benešovou.
Jaké akce k významnému výročí při-
pravujete?
V závěru loňského roku jsme vydali 
praktický diář, který uživatele bude celý 

Muž, který to dokázal. Prof. Jaroslav 
Janoušek (*1834, +1897) byl v roce 
1886 hlavním iniciátorem vzniku měst-
ského muzea.

Muzeum bylo otevřeno před 125 roky 
na Vánoce. V úvodu jsem napsal, že to 
byl velký dar městu. Nedostane muze-
um letos samo nějaký vánoční dárek?
Muzeum už podle mě velký dárek dosta-
lo v předstihu. Je to zcela nová, moderní 
expozice, která byla pořízena v rám-
ci zapojení do Dolnorakouské zemské 
výstavy v roce 2009. Ale ani letos ho 
o dárek neošidíme. Po několikaletém 
restaurování bude na Vánoce v muzeu 
instalován populární pohyblivý betlem 
manželů Vostrých. To nebude jen dárek 
muzeu, ale celé telčské veřejnosti, pře-
devším dětem.                                 /z/

Muzeum Telč
v areálu Státního 

zámku
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I když to statistici nemají ještě přesně 
spočítáno, již v předstihu ohlašují pro 
uplynulý rok rekordní pokles svateb v 
celé republice. Matrika telčské radnice 
to zatím poznala nepatrně. 143 svateb, 
které zde vloni matrikářky vyřídily, je i 
tak číslo, kterého nedosáhla řada daleko 
větších měst.
„Proti předchozímu roku nám ubylo 12 
svateb, naopak se stále více rozšiřuje 
počet míst, kde se svatby konají,“ uved-
la pro TL matrikářka Renata Koníčková 
a dodala, „vedle těch nejznámějších, 
radnice, zámku a hradu Roštejna, se pět 
svateb také uskutečnilo v konviktu sv. 
Andělů, další pak v hotelu U Hraběnky, 
ale také třeba na louce u rybníka Smrk u 
Vanova.“ Zřejmě nejromantičtější místo, 
které si svatebčané na telčské radnici loni 

Zahradu konviktu sv. Andělů si za místo svatebního obřadu vybrali Jana Kovářová s 
Peterem J. O´Loughlinem z Velké Británie. Ten byl jedním z cizinců, kteří v loňském 
roce vykročili do nové životní etapy v Telči. Pro Milenu Kopečnou to bylo naopak jed-
no z posledních vystoupení v roli oddávající.                                 Foto: Bohumil Bína

Napsali o nás
Časopis Zemědělská/pôdohospodár-

ska škola, který je jako jeden z mála 
vydáván v „československé“ verzi - uve-
řejňuje příspěvky jak češtině, tak ve slo-
venštině - přinesl v listopadovém čísle 
celostránkový příspěvek Jiřího Ptáčka o 
zakladatelce hospodyňské školy v Tel-
či Marii Kopřivové, od jejíhož úmrtí v 
loňském roce uplynulo 50 roků (viz TL 
10/2010).

Časopis, který vydávají Ústav země-
dělské ekonomiky a informací v Praze 
a Agroinštitút Nitra, má za sebou již 73 
ročníků!

Pražská technika, časopis ČVUT v 
Praze, přinesl v čísle 5/2010 velkou re-
portáž Michala Beneše z katedry Fakulty 
jaderné a fyzikálně inženýrské o Česko 
- japonské konferenci aplikované mate-
matiky, která se konala vloni na přelomu 
srpna a září ve středisku ČVUT v Telči. 
Matematici z pěti evropských zemí a z 
Japonska si na ní vyměnili nejnovější 
poznatky ze svého oboru. O konferenci 
jsme podrobně informovali v TL 9/2010. 
Nás zaujal mezititulek reportáže „Telč 
- rodiště talentů“, ve které si autor po-
všiml velkého počtu absolventů telč-
ského gymnázia, kteří se věnují tomuto 
náročnému oboru, a připomněl úzkou 
spolupráci fakulty se zdejším gymnázi-
em. Pátým ročníkem konference poprvé 
opustila půdu univerzit. Předchozí čtyři 
se konaly dvakrát v Japonsku a v Praze.

Jaroslav Paclík v MfD Vysočina po-
psal 21. prosince velmi podrobně sou-
časnou situaci na české a především 
rakouské straně regionální železnice 
Kostelec - Slavonice - Waidhofen a/Th. 
- Schwarzenau. Reportáž příznačně na-
zval: Vlak z Kostelce do Rakous - sou-
sedé chtějí vytrhat koleje. Zaznamenal v 
ní i jedno smutné datum pro historii. „11. 
prosince 2010 vypravily Rakouské spol-
kové dráhy údajně poslední osobní vlak 
ze Schwarzenau do Waidhofenu,“ postě-
žoval si v reportáži Egon Schmidt, před-
seda spolku Neue Thayatalbahn, který 
neúnavě bojuje za záchranu železnice na 
rakouské straně.

V obsáhlé dvoudílné publikaci Histo-
rické radnice (Libri 2009/2010) Zdeň-
ka Fišery nechybí popis telčské radnice. 
Autor jí věnoval dvě tiskové strany vč. 
snímku a kreseb půdorysů přízemí a 
prvního podlaží. Autorství radnice (cca 
1574) je přisuzováno významnému ital-
skému architektu Baldassare Maggimu, 
který převážně působil v jižních Če-
chách. Publikace je v nabídce městské 
knihovny.                                            (z)

Matrika:143 svateb

Svatby 2010. Nechceme se ženit a vdávat

vybrali, byla Studánka Páně pod vrcho-
lem Javořice. U církevních svateb, kte-
rých vloni bylo 9, si dvakrát novomanže-
lé zvolili kostel sv. Jana Nepomuckého 
mezi Telčí a Krahulčím.
„Stále stoupá průměrný věk žen, které do 
manželství vstupují, vloni byl již téměř 
31 roků,“ připomněla druhá matrikářka 
Marie Němečková. U mužů telčské mat-
rikářky vypočítaly, že průměrný věk, kdy 
vstupují do manželství, je 33,78 roků. V 
loňském roce telčská svatební statisti-
ka nezaznamenala mezi novomanželi 
žádné věkové rekordy. 60letý ženich a 

55letá nevěsta, stejně jako osmnáctiletý 
věkový rozdíl mezi manželi v dnešním 
překotném světě nikoho nepřekvapí. Za 
zmínku snad stojí muž, který si v Telči 
zopakoval svatbu již po čtvrté. Téměř 
ve čtvrtině svateb byla starší nevěsta než 
její partner.

Kdo může provádět občanský svateb-
ní obřad:
starosta Roman Fabeš, místostarostka 
Hana Müllerová a radou města pově-
ření zastupitelé Karel Navrátil, Fran-
tišek Čermák, Pavel Komín, Bohumil 
Norek, Stanislav Máca, Miloš Vystr-
čil, Alena Bláhová, Pavel Macků a Jiří 
Remeš.

Na svatební obřad do Telče vloni zaví-
talo také 9 cizinců, žádný nebyl z ně-

jaké exotické země. Na Angličany, Slo-
váky a Němce jsou telčské matrikářky 
již zvyklé.
Jednu zajímavost v telčské svatební 
agendě ale Renata Koníčková na zá-
věr zmínila: Po říjnových komunálních 
volbách skončili dlouholetí oddávající, 
zastupitelé Ing. Jan Bartošek a Milena 
Kopečná. „Každý z nich provedl v po-
sledních deseti letech na 50 svatebních 
obřadů ročně. I to svědčí o tom, že byli u 
svatebčanů velmi oblíbení. Chtěla bych 
jim za dlouholetou spolupráci prostřed-
nictvím TL poděkovat.“                       /z/
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Záchranná stani-
ce volně žijících 
zvířat Telč, ob-
čanské sdružení 
stejného názvu 
provozuje již 
řadu let u zdi zá-
meckého parku 
areál, dětmi často 
nazývaný jako 
ZOO. Duší toho-
to zařízení je Pa-

vel Dvořák, kterému jsem položil pár otázek.
Ahoj Pavle, jak dlouho vlastně stanice 
funguje a jak se její aktivity vyvíjely?
Stanice má za sebou již 16 let provozu. 
Prvními chovanci byly 3 mladé poštolky 
vypadlé z hnízda, byly úspěšně dokrmeny 
a vypuštěny do přírody. Po tomto úspěš-
ném zásahu počty zvířat začaly narůstat a 
přišla i první zklamání v podobě úhynů, 
které se člověka vždy hluboce dotknou. 
Postupně přicházely nové problémy, ty 

dětmi, proto v areálu vznikl malý zookou-
tek. K vidění jsou zde velmi oblíbené kozy 
kamerunské s kozlem Matějem, dikobraz 
Vavřinec, prasátka pekari páskovaný, liška 
Jaruška, mýval Michal s kamarádem, párek 
kuny skalní Marunka a Čak, pštrosi nandu 
pampový, jelínek mundžak malý. V areálu 
stanice jsou k vidění i různá plemena slepic 
a domácí holubi. 
Kromě práce je třeba jistě spousty pe-
něz, kdo fungování stanice podporuje?
Otázka financí je vždy poněkud ožehavá.
V roce 2010 byla na provoz vynaložena 
částka 125 861 Kč (krmivo, dovoz pora-
něných zvířat, materiál na opravu a údržbu 
ohrad, klecí a ubikací pro zvířata a drobné 
provozní náklady). Od Jihočeského kraje 
pravidelně dostáváme 50 tis. Kč. Měs-
to Telč nám přispělo částkou 15 tis. Kč. 
Drobní sponzoři pak 13 tis. Kč. Zbývající 
částka, téměř 48 tis. Kč, byla hrazena z 
rozpočtu naší rodiny. Tato činnost se nedá 
dělat jenom jako zábava, ale vyžaduje to 

spoustu sebezapření a přesvědčení, že dě-
láte dobrou věc, že ta námaha za to stojí.
Jaké jsou nejčastější omyly lidí, co při-
cházejí do stanice?
Lidé si často myslí, že pomoc potřebu-
jí všechna zvířata, která najdeme venku. 
Mnohdy se k nám dostanou mláďata pou-
ze uložená matkou k odpočinku, tam sa-
mozřejmě nastává problém. Mnozí neví, 
že rušení zvířat v jejich přirozeném pro-
středí je zakázáno zákonem. Pokud někdo 
takové zvíře objeví, stačí nám to pouze 
nahlásit a po obchůzce se rozhodne co 
dál. Další věc, která se stává, je, že nám 
lidé nosí domácí zvířátka. Zcela výjimeč-
ně vyřešíme i takový problém, ale bohužel 
prostory naší stanice jsou omezené.            

Zdeněk Posád

Miláček dětí – koza kamerunská                                                     Foto: Zdeněk Posád

Počasí v listopadu
a prosinci

Celý listopad převažovala velká 
oblačnost, ale bylo i několik pěkných 
slunečných dnů.  Kolem poloviny měsíce 
se častěji vyskytovaly mlhy. Podle 
sluníčka se také řídila teplota vzduchu. 
Zatímco v prvních dvou dekádách měsíce 
maxima vystupovala na + 7 až + 15 °C, 
ve třetí dekádě to bylo jen do 7 °C. V 
posledních dnech listopadu už zůstávaly 
maximální denní teploty pod nulou a 
noční minima klesala až na – 7 °C. Srážky 
se vyskytovaly během celého měsíce, byly 
spíše slabší. Do 18. listopadu byly jenom 
tekuté ve formě deště nebo mrholení. 19. 
11. padal první sníh přicházející zimy 
ve formě deště se sněhem. Od 25. 11. 
se začala vytvářet sněhová pokrývka a 
posledního listopadu leželo na zemi 11 
cm sněhu.

Měsíc hodnotíme teplotně jako silně 
nadprůměrný, srážkově v normálu.

Také v prosinci převažovala zatažená 
nebo skoro zatažená obloha a jen 
výjimečně na nás vykouklo sluníčko. 
Oblačnost byla často nízká, vrstevnatá. 
Za mlhavého počasí to bylo velmi 
depresivní. Náladu trochu vylepšoval 
sníh, vždyť jsme se chystali na Vánoce. 
Sněhová pokrývka ležela po celý měsíc 
a její výška se pohybovala mezi 6 až 35 
cm. Nejvyšší ležela v polovině měsíce, 
koncem měsíce ubývala. Srážky nebyly 
příliš vydatné, převažovaly sněhové. 
Přibližně v prvním týdnu prosince byla 
maxima pod nulou a noční minima klesala 
pod –10 °C. 1. 12. napadlo 11 cm nového 
sněhu. První teplé období přišlo od 7. do 
12., kdy denní maxima vystoupila na + 2 
až + 8 °C. Od 13. opět začalo mrznout a 
začal padat sníh. 14. prosince napadlo 15 
cm nového sněhu. Noční teploty klesaly 
až k – 15 °C, přízemní kolem – 20 °C. 
Ale bylo to takové normální zimní počasí 
na Vysočině. Další teplejší období přišlo 
jako obvykle na období Vánoc. Od 20. 
až 24. 12. vystupovala denní maxima 
na 0 až + 5 °C a nad studeným sněhem 
se tvořily mlhy. Přidal se i slabý déšť a 
mrholení. Naštěstí to netrvalo dlouho a 
od 25. se znovu ochladilo do záporných 
teplot. Přidalo se i slabé sněžení. Koncem 
měsíce byla denní maxima jen –3 až –7 
°C, noční teploty klesaly pod –10 °C a při 
zemi až -18 °C.

Měsíc hodnotíme teplotně jako 
mimořádně podprůměrný, srážkově slabě 
nadprůměrný.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Telčský zookoutek

jsem průběžně konzultoval s kolegy z ji-
ných stanic a navázali jsme tak vzájemnou 
spolupráci. V roce 2004 jsme založili ob-
čanské sdružení. Dnes prochází stanicí v 
průměru 100-120 živočichů ročně.
Co tedy v současnosti stanice zajišťuje?
Spravujeme území od Jihlavy na jih po 
Slavonice a od Jindřichova Hradce po 
Moravské Budějovice. Služba pro potřeb-
ný zásah je zajištěna prakticky 24 hodin 
denně, včetně sobot a nedělí. Jak již ná-
zev našeho zařízení napovídá, zajišťujeme 
péči pouze o zvířata z volné přírody, niko-
li o zvířata domácí. 
Kromě hendikepovaných živočichů 
jsou ve stanici k vidění i další chovanci, 
můžeš nám je představit?
Naše stanice je hojně navštěvována rodiči s 
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Listopad v číslech
Průměrná teplota: 4,8 °C
Průměrný tlak:1008,2 hPa
Srážky: 24,8 mm
Maximální teplota: 17,0 °C, 13. 11. 
ve 14,11 hod.
Minimální teplota: -7,3 °C, 30. 11. ve 
23,26 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 29,6 km/h,
12. 11.

Propagace ubytování v IS MěÚ Telč
Informační středisko Městského úřadu Telč aktualizuje pro nadcházející turistickou sezónu Katalog ubytovacích možností v 
Telči a okolí. Katalog bude stejně jako v minulých sezónách využíván zájemci o ubytování v našem městě a jeho okolí.
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zařízení bude vybírán poplatek ve výši 400 Kč od soukromých ubytovatelů a 800 Kč od pro-
vozovatelů hotelů. Tento poplatek bude použit k úhradě nákladů spojených s vytištěním a distribucí propagačních letáků, které 
mají turisté k dispozici v Informačním středisku a jsou nabízeny při prezentaci města Telče na veletrzích u nás i v zahraničí.

Zájemci o propagaci ubytování nás mohou kontaktovat na adrese:
Informační středisko MěÚ, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, tel. 567 112 407, terezie.vesela@telc-etc.cz

nejpozději do 25. 2. 2011.

Konec analogu
na Javořici

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

 
 
 
 
 

 

VELKÝ ÚNOROVÝ VÝPRODEJ 
ZLATA A ST�ÍBRA 

až 50% SLEVA na lo�ské modely 
 

Tel�, nám Zachariáše z Hradce 41 a 46 
tel 567 243 807, Po - So 9 – 16 hod. 

 

Opravny Tel�, a.s., 
Radkovská 507, 588 56 Tel� 

 

p�ijmou vhodné kandidáty na pozici 
 

ZÁME�NÍK – SVÁ�E�, 
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK OK 
- vyu�ení v oboru 

- svá�e�ský pr�kaz minimáln� ZM-1 podmínkou 

- praxe v oboru min. 2 roky 

- práce ve výškách 

- služební cesty 

Kontakt na tel. 567 578 981 

 

 

 

Prosinec v číslech
Průměrná teplota: -5,1 °C
Průměrný tlak:1014,1 hPa
Srážky: 22,8 mm
Maximální teplota: 7,2 °C, 9. 12. ve 
3,12 hod.
Minimální teplota: -18,2 °C, 19. 12. 
v 5,40 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h,
11. 12.

Byla zima
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Turistika
Silvestrovská Javořice
4020 účastníků silvestrovského výstupu 
na nejvyšší vrchol Vysočiny Javořici je 
dalším rekordem v jeho relativně krátké 
třináctileté historii. Poslední den v roce 
se ze Studené, Řásné a řady dalších míst 
vydali na její vrchol nejen pěší turis-
té. Vladimír Mazal, předseda telčského 
Klubu českých turistů pro TL, spočítal, 
že na vrchol vyjelo také 20 cyklistů a v 
nepříznivých sněhových podmínkách i 
stejný počet běžkařů. Se svými pány sem 
došlo i několik psů, vystoupal pár koní a 
jeden oslík. „Obdiv zaslouží 25 rodičů, 
kteří sem vyvezli své ratolesti v kočár-
kách a na saních,“ dodal V. Mazal.
950 účastníků výstupu podpořilo huma-
nitární akci Novoroční čtyřlístek určenou 
pro handicapované osoby. Z Javořice k 
nim putuje téměř 20 tis. Kč.
Pořadatelé ze Studené, Mrákotína a telč-
ského KČT hodnotí počasí na již „loň-
ské“ Javořici za průměrné. Bylo sych-
ravo, sníh byl zledovatělý a pochodníky 
provázela nepříjemná mlha. Za rekord je 
možné označit 70 kg prodaných párků k 
opékání studenskými hasiči vyhladově-
lým turistům na vrcholu Vysočiny.    /z/

Stolní tenis
Více než lichotivá je pro stolní tenisty 
SK Telč tabulka divizní soutěže Vyso-
činy po její první polovině:
1. H. Brod 11 110:41  33
2.  Telč 11 102:58 29
3. Žďár n.S. 11     90:87 25
Za první trojicí mužstev pak v tabulce 
následuje ještě dalších 8 soupeřů stol-
ních tenistů. Tým trenéra Jaroslava 
Švece nejvíce podržela jednička týmu 
Zdeněk Zdražil, který dokázal z 37 zá-
pasů, ke kterým nastoupil, 34 vyhrát. 

Středoškolská soutěž
Po vítězství v okresní kole středoškolské 
soutěže, kde ve finále reprezentanti telč-
ského GOB Martin Švec a Daniel a Jiří 
Páralovi porazili jihlavskou střední prů-
myslovou školu 4:3, uspěl tým zdejších 
studentů i v krajském kole. V listopadu na 
něm vybojoval skvělé druhé místo, když 
se před nimi umístil jen suverén soutěže 
Gymnázium Třebíč.            Zdroj: nšGTTaekwondo má mistry ČR

4. prosince 2010 se konalo v Mělníku II. 
Mistrovství ČR v Poomse.
Mezi reprezentanty 10 klubů taekwonda 
z celé republiky dosáhla čtyřčlenná vý-
prava telčského klubu pod vedením Pet-
ra Konráda skvělých výsledků.
Michal Krupil v sestavách jednotlivců v 
mladších žácích nenašel mezi sedmi soupe-
ři přemožitele a stal se mistrem republiky.
Další kategorie, starší žáci, přinesla na-
šim borcům ještě větší úspěch. Milan 
Hoang v ní zvítězil a Radek Pešek obsa-
dil druhé místo!
Mezi seniorkami pak Zlatka Hien obsa-
dila krásné druhé místo a stala se vice-
mistryní ČR.
Telčská výprava byla úspěšná i v soutě-
žích párů a trojic. Zlatka Hien a Milan 
Hoang ve své kategorii porazili daleko 
zkušenější soupeře a vyhráli ji. Rovněž 
trojice Michal Krupil, Zlatka Hien a Mi-
lan Hoang byla úspěšná. Domů se také 
vrací s mistrovským titulem! 
Po mistrovství byl mimořádně spokoje-
ný trenér Konrád. Pro TL bezprostředně 
uvedl: „Je to velký úspěch, který zároveň 
potvrzuje, že v přípravě jdeme správ-
nou cestou. Chtěl bych svým svěřencům 
a všem, co nám pomáhají, moc podě-
kovat.“ Jeho hodnocení je oprávněné. 
Vždyť telčská výprava, která na mistrov-
ství patřila k nejmenším, obsadila v sou-
těži družstev krásné čtvrté místo.

Zájemci o snowkiting a kiteboarding 
(jízda po vodní hladině za pomoci 

tažného draka) volejte:

608 920 995

TJ Sokol Telč zve děti 
na

tradiční dětský karneval
v neděli 13. února od 14.30

v sokolovně.
Masky vstup zdarma!
Občerstvení zajištěno.

Dům dětí a mládeže Telč 
zve všechny děti 

na
tradiční karneval na ledě

v neděli 27. února od 14.30
na zimním stadionu.

Masky vstup zdarma! 

Volejbal
Štokr válel. V Dauhá

Vládcem mezi volejbalovými kluby je 
Trentino. V čele s Čechem Štokrem. Ta-
kový titulek jsme si mohli přečíst v MfD, 
nejčtenějších českých novinách poté, co v 
prosinci loňského roku telčský Jan Štokr 
vyhrál se svým italským Trentino Volley 
mistrovství světa klubů.Jan Štokr dosáhl 
vytouženého titulu mistra světa poté, co 
Trentino Volley ovládl světový šampionát 
v katarském Dauhá. Ve finále si Štokrův
tým poradil s polskou Skrou Belchatów 
3:1. Štokr k vítězství Trentina dopomohl 18 
body a stal se nejlepším útočníkem finále.
O dva body za ním zaostal jeho kubánský 
spoluhráč Osmany Juantorena, o pět bul-
harský kapitán Trentina Matej Kazijski.

Trentino Volley, vítěz Ligy mistrů z po-
sledních dvou let, tak zopakoval triumf na 
mistrovství světa klubů z loňského roku. 
Tehdy u toho ale Jenda Štokr ještě schá-
zel, tým z Trenta posílil až letos v létě.

Mistrovství světa klubů mělo hvězdné 
obsazení. V semifinále startovaly vedle
zmíněných finalistů ještě íránský Pajkan a
argentinský Bolívar. Ten v základní skupi-
ně dokonce předčil moskevské Dynamo. 
 S využitím zpráv ČTK a MFD

Judo
21. listopadu obsadila Martina Šalan-

dová (Sokol Telč) pod vedením trenérky 
Idy Mitiskové na krajském přeboru mlá-
ďat v Jihlavě 3. místo. Na Mikulášském 
turnaji rovněž v Jihlavě si pak své umís-
tění ještě o jeden stupeň vylepšila.

Sport
Lední hokej
V době uzávěrky TL byla v polovině 
základní části hokejová krajská sou-
těž mužů. Telčský SK si zde stál velmi 
dobře:
1. V. Meziříčí B 10 50:24 24
2.  Telč 10 55:30 22
3.  Žirovnice 10 51:53 16
4.  Světlá n.Sáz.  10 32:36 13
5.  Humpolec 10 37:56   8
6.  Ledeč n. Sáz.  10 33:59   7

Rozpis utkání
Krajská soutěž mužů
12. 2. Telč – Ledeč n.S.
19. 2. Telč – Světlá n.S.
26. 2. Telč – Žirovnice
Zápasy na ZS v Telči vždy od 17 hodin

Cvičení na
gymnastických míčích
začne od 10. února každý čtvrtek v 17.30 
hod. v tělocvičně ZŠ Masarykova.

Těší se na Vás Petra Lustigová.
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Kulturní kalendář
Akce
4. 2. 20,00             KD v Krahulčí
Horácký bál s folklorním souborem 
Podjavořičan
Hudba Kalíšci, cimbálová muzika Ra-
than, Podjavořičan Telč
Předtančení a půlnoční vystoupení, bo-
hatá tombola
www.podjavorican.cz

13. 2. 14.30                    sokolovna
Dětský karneval

26. 2. od 11.00                náměstí
Masopust s Podjavořičanem a druhá 
telčská zabijačka
tradiční lidová veselice na náměstí
více str. 24

26. 2. 20.00           KD v Sedlejově
Ples Klubu salesiánského hnutí mládeže
Hudba Onkels, více str. 16

Koncerty
10. 2. 19.30                        sál DPS
Smyčcové trio Gideon

Výstavy
3. 2. – 27. 2.       vstupní síň radnice
Fotografie Karla Křížka: Realita i
abstrakce
vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. 2. v 15 hod.

2. – 31. 3.       vstupní síň radnice
Lucie Suchá: Na cestě
putovní výstava městy České inspirace

Beseda, přednáška
7. 2. 17.00      obřadní síň radnice
Cyklus besed ke 125. výročí založení 
muzea v Telči
Eva Melmuková: Počátky muzea

23. 2. 18.00      obřadní síň radnice
Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Pavel Macků: 
Každodennost středověkého člověka

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Po – Čt 15.00 – 19.00 hod. (klub)
3. a 17. 2. 17.00 Film
24. 2. 18.00 Večer plný her, zábavy 
a spaní v klubu (jen pro přihlášené)

Dům dětí a mládeže
16. 2. 8.00                            DDM
Všeználek - městské kolo vědomostní 
soutěže

27. 2. 14.30               zimní stadion
Dětský karneval na ledě

Chovatelé
13. 2. 7 – 11 hod.   areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek

Krteček
Klub maminek Telč
Každé úterý od 9 do 12 hodin na Domě 
dětí a mládeže, je volně otevřený pro ma-
minky (tatínky, babičky) s malými dětmi
Klub Děti v akci
V úterý v 16.15 hodin v tělocvičně ZŠ 
Masarykova, program pro děti a mládež
Renata Šeniglová 

Klub důchodců
                  v budově polikliniky
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních prací
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičení
               14.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou

Pozvánka na koncert KPH
Smyčcové trio Gideon
Kruh přátel hudby v Telči zve všechny 
příznivce vážné hudby na svůj 346. kon-
cert. Vystoupí smyčcové trio Gideon ve 
složení P. Wallinger, K. Plocek a J. Škrd-
lík. Na repertoáru jsou tentokrát skladby 
z období klasicismu (J. Haydn, F. Kra-
mář, P. Vranický a L. v. Beethoven). 
Koncert se koná ve čtvrtek 10. února v 
sále DPS. Začátek je tradičně v 19.30 
hod. a vstupné obvyklé.                        lz

Dárek pro Bílou paní
V silvestrovském čísle Jihlavských listů 
vyšel článek o Bílé paní na Telči, která si 
posteskla, že jí chybí a těžce shání bílé, 
červené a černé rukavičky. Některé její 
vystoupení proběhlo i v rukavičkách za-
půjčených. Ale příště už přijde ve svých 
díky paní Otilii Fejfarové z Telče, která 
přidala ke kostýmu Bílé paní originální 
černé rukavičky z minulého století.    bp

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Ondřej Šimánek, Staré Město
Pavel Janoušek, Staré Město
Matyáš Kodýs, Staré Město
Kryštof Lakatos, Staré Město
Václav Ondráček, Staré Město
Alena Buláková, Staré Město
Andrea Choutková, Štěpnice

Opustili nás
Marie Šindelářová, Podolí 91 let
Milo Novák, Štěpnice 87 let
Marie Hodiánková, Štěpnice 63 let
Karel Pospíchal, Štěpnice 80 let
Drahoslava Drmotová, St. Město 79 let
Vlasta Kadeřávková, St. Město 90 let
Emilie Novotná, Staré Město 79 let
Libuše Křížková, Staré Město 84 let

Vzpomínka
4. února uplyne smutný rok od úmrtí 
pana Václava Zimy. S láskou vzpomína-
jí děti, vnoučata a pravnoučata. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte si na něj s námi.

Bohoslužby
Římskokatolické
2. 2.  st 8.00 Matka Boží
   18.00 Jména Ježíš
5. 2.  so 17.00 Jména Ježíš
6. 2.  ne 7.30 Jména Ježíš
   9.00 Jména Ježíš
   10.30 Matka Boží
12. 2. so 17.00 Jména Ježíš
13. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
   9.00 Jména Ježíš
   10.30 Matka Boží
19. 2. so 17.00 Jména Ježíš
20. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
   9.00 Jména Ježíš
   10.30 Matka Boží
26. 2. so 17.00 Jména Ježíš
27. 2. ne 7.30 Jména Ježíš
   9.00 Jména Ježíš
   10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše z 
Hradce 21

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

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

Uzávěrka příštího čísla
18. února
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Když nebyl fotoaparát, 
natož mobil...

V souvislosti se 125. výročím založení 
muzea v Telči připomínáme na jiném místě 
jeho zakladatele, prof. Jaroslava Janouška. 
Ten byl nejen velký znalec historie, skvělý 
organizátor, ale i velmi nadaný malíř. Na 
konci 19. století také navrhl projekt velké 
opravy farního kostela sv. Jakuba a osobně 
se podílel na výmalbě jeho presbytáře. V 
roce 1881, když mu bylo 27 roků, si takto 
namaloval svou novomanželku Ludmilu. 
Za poskytnutí snímku obrazu děkujeme 
pravnučce Jaroslava Janouška, paní Jar-
mile Filipové.

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

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

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

S velkým zájmem se setkala loňská výtvarná soutěž Památky očima dětí. Z té je 
dnešní pohled 11letého Tomáše Zatloukala ze Základní školy Masarykova na telčský 
zámek.   

Tradiční lidová veselice v sobotu 26. února na náměstí
Od 11.00 hod. přijďte na vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého 

ovaru, tlačenky.

Od 14.00 hod. si můžete zakoupit čerstvé výsekové maso.
K zabijačce pivo zdarma.

Od 13.00 hod. hraje hudba Antonína Kernstocka.

Ve 14.00 hod. přijďte do průvodu masek se souborem Podjavořičan. Přivítá-
me masky všeho druhu a každého věku masopustními koblihy! 
Sraz masek Na Parkaně ve 13.45 hod.

Od 20.00 hod. vás zveme na posezení s cimbálovou muzikou Rathan do ho-
telu Antoň.

Přijďte ochutnat dobré zabijačky!

Seriál besed
125 let muzea v Telči

Beseda
s PhDr. Evou Melmukovou

Počátky muzea
Pondělí 7. února v 17 hodin

 v zasedací místnosti radnice
 v Telči.

Masopust
s Podjavořičanem

a druhá telčská
zabijačka

Foto: Lucie Herbricková


