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ZŠ Hradecká: 2 granty = učebna za 300 tis. Kč!

Základní škola v Hradecké ulici má 
od března jednu z nejmodernějších 
učeben fyziky a chemie na Vysoči-
ně. Stála 300 tis. Kč! Přitom rozpo-
čet města tato investice zatížila mini-
málně. Jak je to možné?

Tajemství velkého úspěchu prozra-
zuje v našem rozhovoru ředitelka 
školy Miluše Remešová: 

„Na jaře v roce 2011 vypsal nadač-
ní fond Tesco grantové řízení na tech-
nické vybavení základních a středních 
škol. Školy mohly žádat o grant v maxi-
mální výši 100 tis. Kč. Naše žádost byla 
úspěšná. Měli jsme velkou radost, mohli 
jsme koupit nové technické vybavení do 
učebny fyziky a chemie.“

Technické vybavení do učebny škola 
tedy získala. Byl v ní ale stále starý ná-
bytek, který pamatoval školní docház-
ku rodičů dnešních žáků. Škola zkusi-

la štěstí po druhé. Když nadace ČEZ 
vypsala grant Oranžová učebna, ve 
kterém bylo možné získat až 200  tis. 
Kč na vybavení nábytkem pro učebny 
fyziky a chemie, neváhala a v  termí-
nu ze školy odešla další žádost. Tento-
krát to vůbec nebylo jednoduché, říká 
M. Remešová: „V prvním kole jsme ne-
uspěli, ale postoupili jsme do druhého 
kola, ve kterém se museli zapojit i žáci. 
Společně s některými učiteli natočili klip 
o vysněné učebně fyziky. Ten zaujal tak, 
že zvítězil. Uspěli jsme jako jediná škola 
z Vysočiny!“

Po nemalých časových i organizač-
ních peripetiích nakonec peníze dopu-
tovaly na školu na konci loňského roku. 
Dnes je již učebna připravená na slav-
nostní otevření, které bude 23. února. 
Sportovní terminologií se jedná o velké 
vítězství. Vždyť jen v grantovém pro-
gramu Tesca měla škola 403 soupe-
řů v podobě základních a středních 
škol z celé republiky. Na otázku, proč 
škola tento pomyslný souboj podstou-
pila, odpovídá ředitelka školy struč-
ně: „Chceme vytvořit co nejlepší pod-
mínky pro výuku fyziky a chemie. Není 
tajemstvím, že zájem o tyto předměty 
není u žáků velký, spíš převládají obavy 
a strach. Jsem přesvědčena, že část zmí-
něných bariér v  moderní učebně u dětí 
padne.“ Chvályhodný je i další důvod. 
Škola očekává, že výuka fyziky a chemie 
v  moderních podmínkách vzbudí 
u  žáků větší zájem o technické obory. 
Vidí v tom jejich větší šanci při uplatně-
ní na pracovním trhu. Když jsem již pro 
úspěch ZŠ Hradecké použil přirovnání 
ze světa sportu, nedá mi, abych nepo-
žádal Miluši Remešovou, aby prozradi-
la jeho hlavního strůjce. Odpověď paní 
ředitelky je ale diplomatická: „Zasloužil 
se o něj větší kolektiv našich učitelů.“

/z/

Povede se? Láďa Doskočil z VIII.A při pokusu z chemie v nové učebně. Pozorně sledují spolužačky Sabina Vítů 
a Šárka Pavlů.  Foto: Libor Sova

Národní památkový ústav v Telči pořádá pro veřejnost

Den otevřených dveří
v Lannerově  domě v Hradecké ulici.

Sobota 24. března od 10 do 16 hodin.
Více o programu na plakátech a na www stránkách http://www.npu-telc.eu/
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Z jednání rady města
30. schůze - 18. ledna
•	 RM schválila podání žádosti 

o  dotace z Programu prevence kri-
minality Kraje Vysočina na rozší-
ření Městského kamerového dohlí-
žecího systému a  realizaci projektu 
osvětlení míst, kde dochází k trestné 
činnosti v Telči.

•	 RM schválila vyhlášení veřejné 
zakázky malého rozsahu na tisk 
a  předtiskovou přípravu Telčských 
listů.

•	 RM schválila zprávu o vyřizování 
stížností za rok 2011.

•	 RM schválila Výroční zprávu za rok 
2011 podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím.

31. schůze - 1. února
•	 RM schválila bezúplatné užití znaku 

města Telče Josefu Zimovčáko-
vi na  propagaci projektu „Na kole 
dětem“ a Rotary klubu Telč na pro-
pagační vlaječky.

•	 RM vzala na vědomí informaci 
o uvolnění bytu č. 4 v ul. Radkovská 
č. p. 214, Telč - Staré Město.

•	 RM schválila zvýšení nájemné-
ho o  1,9 % v městských bytech 
v  ul. U Háje 626, Špitální 611 a ve 
třech bytech sociálního charakteru 
v  ul. Radkovská 214 s účinností od 
1.července 2012 dle nařízení vlády 
č. 145/2003 Sb.

•	 RM schválila uzavření smlouvy 
o  zřízení práva provedení stavby 
nad pozemkem města se stavebním 
bytovým družstvem JAVOŘICE, 
Staňkova 196, Telč – zateple-
ní bytového domu U Štěpnického 
rybníka čp. 316 - 320.

Konzultační den
rady města

středa 7. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

25. května 2011 byla schválena fi-
nanční podpora pro město Telč na 
připravovaný projekt s názvem Města 
v rozletu, který je založen na přeshra-
niční spolupráci Rakouska a České re-
publiky. Projekt je financován z  Ev-
ropského fondu regionálního rozvo-
je prostřednictvím Operačního pro-
gramu Evropské územní spoluprá-
ce Rakousko – Česká republika 2007 
– 2013. Jeho cílem je podporovat a po-
sílit přeshraniční spolupráci. 

Partnery projektu Města v  rozle-
tu jsou tři rakouská města z oblasti 
Waldviertel – Horn, Zwettl, Schrems 
a tři partnerská města za jižní Čechy 
a Vysočinu – Třeboň, Jindřichův 
Hradec, Telč. Město Telč přijalo výzvu 
k  účasti v  projektu od rakouského 
Hornu. Zkušenost z  předchozí pře-
shraniční spolupráce s ním je více jak 
zdařilá, což dokazuje společný pro-
jekt z  minulých let – Dolnorakouská 
zemská výstava 2009. 

Město Telč vstoupilo do projektu 
Města v rozletu s jasnými cíli. Aktuali-
zovat strategii rozvoje města a cestov-
ního ruchu v  Telči, zajistit propaga-
ci města a především zefektivnit vzá-
jemnou spolupráci a komunikaci mezi 

městem a podnikateli poskytujícími 
služby v oblasti cestovního ruchu.

Tím se obracíme na vás, podnikate-
le, kteří jste aktivní ve službách ces-
tovního ruchu, s  nabídkou účasti 
na společném setkání v  pondělí 26. 
března 2012 v 17 hodin v nově zre-
konstruovaných prostorách konír-
ny Státního zámku v Telči. Na setká-
ní bude představen záměr projektu 
Města v rozletu a jeho plánované ak-
tivity, na kterých bychom s vámi rádi 
spolupracovali.

Dalším bodem setkání bude před-
stavení kulturního kalendáře města 
pro rok 2012 s  aktivitami spojenými 
s 20. výročím zapsání města Telče na 
Seznam světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO. K  setká-
ní jsou přizváni organizátoři význam-
ných kulturních projektů.

Těšíme se na spolupráci s vámi!
V  případě zájmu, prosím, potvrď-

te vaši účast do 19. března 2012 na e-
mailové adrese: telc.mestavrozletu@
seznam.cz nebo telefonicky na čísle 
737 175 595.

Ing. Věra Peichlová
koordinátorka projektu

Výzva pro všechny podnikatele v cestovním ruchu

Město Telč – Město v rozletu

Kolik nás je
Na konci roku 2011 žilo v Telči 5610 obyvatel. Skutečný počet obyvatel pak o tři 

desítky (32) navyšují cizinci s trvalým pobytem na území města. Předcházející 
rok měla Telč o 43 obyvatel více. S negativním demografickým vývojem se potýká 
celá Vysočina. Příčina? Především nedostatek pracovních příležitostí. U některých 
měst, Telč nevyjímaje, je to také stěhování obyvatel do nové výstavby v tvz. satelit-
ních obcích.

Rok 2011 byl v Telči relativně příznivý v tzv. přirozeném demografickém vývoji. 
Narodilo se zde 56 dětí, zemřelo 57 obyvatel. Naopak migrační údaj je pro město 
nelichotivý. Přistěhovalo se do něj 78 obyvatel, ale odstěhovalo 120! Setrvalý počet 
obyvatel pak vykazuje jediná místní část Telče, Studnice, kde na konci roku 2011 
žilo 78 lidí.

V regionu přibyla třída prvňáků!
21. a 22. leden byl velkým dnem pro 167 dětí „malého okresu“ Telč.
Zápisem do první třídy v některé ze sedmi základních škol správního obvodu vstoupily do světa vzdělávání. Přitom před 

rokem zapsaly školy o 36 dětí méně (131)! V telčském regionu tak teoreticky přibyla celá třída prvňáků. Kolik nových žáků 
ale nastoupí 1. září do škol, není v tuto chvíli úplně jasné. „Ve 25 případech požádali rodiče o odklad nástupu povinné školní do-
cházky pro své potomky,“ uvedla pro TL Eva Cupáková z útvaru školství Městského úřadu Telč a dodala, „i kdyby bylo všem žá-
dostem vyhověno, bude to po řadě let určitě rekordní rok v počtu žáků prvních tříd v našich školách.“

Nejvíce dětí, 54, se k zápisu dostavilo do Základní školy v Hradecké ulici. Jen o jedno méně pak zapsali pedagogové v ZŠ 
v Masarykově ulici. Spokojeni s počtem prvňáků jsou určitě také v Mrákotíně (17), Nové Říši (20) a v Krahulčí (11). Do první 
třídy ve Staré Říši pak bylo zapsáno 9 dětí a v nejmenší škole v regionu, v Urbanově, zasednou do školních lavic nově 3 žáci.
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Okna Lanneráku 
ožila

Popisovat zde historii Lannero-
va domu by bylo nošením dříví do 
lesa. Telčské listy věnovaly v minulosti 
tomuto objektu řadu článků.

Nebylo vůbec jednoduché před osmi 
lety rozhodnout, co s  objektem dál. 
Dům chátral a město na jeho opravu 
nemělo peníze. Nabízelo se rychlé a na 
první pohled výhodné řešení. Prodat 
objekt na komerční využití. Anebo 
zvolit dlouhodobější, ale asi jistější va-
riantu. Nakonec zastupitelé zvolili to 
druhé řešení a dali přednost prodeji 
domu Ministerstvu kultury pro potřeby 
Národního památkového ústavu.

Když se s  domem několik let nic 
nedělo, sílila kritika tohoto rozhodnu-
tí. Kolikrát jsem se v zimě po příchodu 
do kanceláře díval na smutnou budovu 
Lanneráku a zvažoval správnost tehdej-
šího rozhodnutí. Teď, když ráno vidím 
svítící okna na opravené fasádě Lanne-
rova domu, snad konečně mohu defini-
tivně říci, že jsme tehdy rozhodli správ-
ně. 

Zkuste se v  rámci Dne otevřených 
dveří, jehož termín najdete v  tomto 
čísle Telčských listů, do opraveného 
Lannerova domu podívat. Věřím, že mi 
dáte za pravdu.

Telč letos „mrtvým 
městem“ nebude

Stačilo malé povzdechnutí nad chy-
bějícími návštěvníky a novináři uděla-
li v loňském roce z Telče „mrtvé město“. 
Hlavním důvodem měla být uzavír-
ka silnice ve Štěpnici. Co naplat, že po 
slabém jaru a průměrném létu přišel 
nadprůměrný podzim a počty návštěv-
níků se dostaly na slušnou výši. A co 
naplat, že město žilo desítkami akcí. 
Noviny měly titulek.

Kdybych chtěl použít loňské přirov-
nání, dovolím si tvrdit, že letos Telč 
„vstane z  mrtvých“. Práce na silni-
ci budou sice pokračovat, ale Štěpni-
ce zůstane průjezdná. Ale hlavně se 
chystá spousta kulturních a společen-
ských akcí. Letošní rok bude ve zname-
ní 20. výročí zápisu města do seznamu 
UNESCO. A v tomto duchu se ponese 
řada akcí. Po rekonstrukci bude ote-

vřen Lannerův dům, sídlo památkářů. 
Telčský zámek zpřístupní nově zrekon-
struovanou zámeckou konírnu, která 
bude sloužit koncertům, výstavám a se-
tkáním. Součástí festivalu ARTSFILM 
bude kromě filmů a hudebních vystou-
pení i významná konference k  zápisu 
města do seznamu UNESCO. Prázdni-
ny v Telči slaví třicátiny a měla by jim 
přijet blahopřát řada těch, kteří hráli na 
prvních ročnících. Týden mezi folkov-
kami a historickými slavnostmi bude 
patřit Obludáriu bratří Formanů a Or-
chestrionu pana Píši, kteří ovládnou ná-
městí. Velká sláva se chystá na železni-
ci. Nový projekt bude 11. srpna zahájen 
velkolepou parní jízdou, plnou hudby 
a různých vystoupení na nádražích 
v  Třešti, Telči, Dačicích a Slavonicích. 
A na konci srpna bude možná založe-
na další tradice. Naváže na koncert fes-
tivalu Contentus Moravie, který se letos 
poprvé představí i v Telči. A pokusí se 
propojit hudbu, golf a gastronomii do 
jednoho příjemného víkendu v  našem 
městě.

Pozvání na tyto a řadu dalších akcí 
najdete na nových webových strán-
kách města, které nastartují před tu-
ristickou sezonou. A úplnou novinkou 
bude možnost vidět obrázky z  Telče 
v pořadu Panorama na ČT 2 a na webu. 
Na ČT 1 by měl běžet i seriál o městech 
UNESCO, jehož jeden díl je samozřej-
mě věnován Telči.

Tak to je jen část z  nabídky, kterou 
letos město připravilo obyvatelům i ná-
vštěvníkům. Pomůžete návštěvou ně-
které z nich Telči ke znovuzrození?

Pranostiky nelžou
Zima nikomu nic neodpustí, říká 

se v  jednom lidovém rčení. A že je to 
pravda, o tom jsme se v  uplynulém 
období sami přesvědčili. Mohli jsme si 
připadat jako na houpačce. Po krásném 
podzimu jako by zima nechtěla přijít 
a ochlazení a sníh kolem Vánoc rychle 
vystřídal teplý leden. Zato únor se před-
vedl. Přestože rekord asi nepadl, noční 
teploty pod – 20o nás hodně potrápily. 
A když polevily mrazy, přišel sněhový 
příval a silný vítr. Ve čtvrtek 16. února 
se díky sněhovým závějím Telč stala na 
pár hodin nedostupným městem. A už 
o den dříve dokonce sníh uvěznil ve 
vlaku od Sedlejova skupinu dětí.

Počasí nám všem způsobilo větší či 
menší komplikace. A mnozí určitě ne-
šetřili kritikou na špatnou údržbu. Ale 
kdo ty dny zkusil prohazovat třeba 
cestu ke garáži, asi si uvědomil mar-
nost boje silničářů se závějemi. Žijeme 
zkrátka v srdci drsné Vysočiny.

Jsem rád, že ve městě samém jsme ka-
lamitu zvládli. Chtěl bych proto podě-
kovat vám všem, kteří jste uklidili chod-
níky před svými domy. A pracovníkům 
Služeb Telč a dalším firmám, které po-
mohly při úklidu sněhu.

Roman Fabeš, starosta města

Radosti a starosti telčského starosty

Poděkování D. Havlové
Starosta města Roman Fabeš ob-

držel 16. ledna poděkování od paní 
Dagmar Havlové, určené všem ob-
čanům města za projevy soustrasti 
při úmrtí jejího manžela, bývalého 
prezidenta Václava Havla, v prosin-
ci loňského roku.

Masopust 2012. Koho zpovídá sličná černokněžnice? Foto: Ilona Jeníčková
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8. února večer schválil Senát největ-
ší změnu ústavy České republiky od 
doby jejího vzniku před dvaceti roky. 
Již příští rok budeme novou hlavu státu 
volit všichni! V okamžiku historické se-
nátní volby bylo nutné, aby pro změnu 
ústavy hlasovalo alespoň 45 senátorů ze 
75, kteří byli na schůzi horní komory 
parlamentu přítomni. Nakonec jich pro 
přímou volbu nástupce Václava Klause 
bylo 49. Mezi nimi i telčský Miloš Vy-
strčil. Bezprostředně po hlasování mu 
TL položily otázku.
Byl jste jediný občan města, kdo měl 
jistotu, že prezidenta bude příští rok 
volit, ať to v Senátu dopadne jakkoliv. 
Proč jste se nakonec vzdal možnosti, 
že byste ho volil z Telče sám?

K   podpoře přímé volby prezidenta 
mě vedly zejména dva důvody:

Za prvé jsem bytostně přesvědčen 
o  tom, že lidé nejsou žádné „ovce“, že 
si umí dobře vybrat a že navíc milióny 
voličů se dají manipulovat a ovlivňo-
vat mnohem obtížněji než 281 poslan-
ců a senátorů.

Za druhé ze své vlastní zkušenos-
ti vím, že pokud jste volen (zažil jsem 
to například jako hejtman nebo staros-

ta) zastupiteli – tedy nepřímo, zname-
ná to, že následně po svém zvolení zů-
stáváte, ať chcete nebo nechcete, pod 
vlivem těch, kteří vás volili. Prostě to 
nemůže být jinak. Hraje tam roli vděč-
nost, dohody, domluva nebo třeba jen 
obyčejná lidská slušnost.

V případě fungování starosty, hejtma-
na a nakonec i vlády (musí získat důvěru 
PS) to považuji za logické a odpovída-
jící tzv. koaličnímu způsobu vládnutí 
nebo chcete-li řízení státu, kraje nebo 
obce.

V případě volby prezidenta si však ne-
myslím, že by prezident měl být vděčný 
nebo zavázán konkrétním osobám či 
stranám, které buď osobně nebo pro-
střednictvím hlasování svých poslan-
ců a senátorů zajistily jeho zvolení. 
Prezident by měl být v  tomto ohledu 
pokud možno co nejméně závislý. A to 
je ten druhý důvod, proč jsem podpořil 
přímou volbu.

Samozřejmě si uvědomuji, že přímá 
volba má i svá negativa a rizika, ale 
v životě se podaří nalézt a odsouhlasit 
ve všech směrech ideální řešení jen na-
prosto výjimečně.

I Miloš Vystrčil:

Ať volí prezidenta všichni!
MŠ má logopedickou 
třídu. Již 16 roků

V telčské mateřské škole funguje již 
16 roků logopedická třída. Za tu dobu jí 
prošlo 214 dětí. Logopedická třída spo-
lupracuje se Speciálním pedagogickým 
centrem Brno. I díky tomu hodnotí její 
výsledky kladně jak rodiče, tak také 
dětští lékaři.

„U některých dětí je náprava výslov-
nosti delší než jeden rok. Délka nápravy 
řeči záleží na diagnóze, proto jsou děti ve 
třídě již od 4 let. I přesto se může stát, že 
zacvičení hlásek probíhá ještě v 1. třídě 
základní školy, ale to hlavní, správné po-
stavení mluvidel, je již nastartováno. 
Nejdůležitější je dlouhodobá trpělivost, 
důslednost a spolupráce rodičů s učitel-
kou,“ říká Olga Škapová, která třídu od 
jejího vzniku vede.

A jak to v logopedické třídě vypadá? 
S  pomocí paní učitelek to pro TL po-
psaly samy děti: „Naše třída je stejná 
jako všechny ostatní. Hrajeme si v  ní, 
zpíváme, ale navíc ještě napravujeme 
výslovnost hlásek, které nám nejdou. 
S  tím, abychom se hlásky dobře nauči-
ly, nám pomáhají paní učitelky. Každý 
den s nimi procvičujeme naši neposluš-
nou pusinku, máme svůj sešit, kam nám 
paní učitelka píše, co děláme a co máme 
doma s  maminkou a tatínkem cvičit. 
Díky tomu nás hlásky v první třídě již 
většinou netrápí.“

Ocenění pro ZŠ Hradeckou 
9. února převzala Základní škola v Hradecké ulici na Ministerstvu školství v Praze 

ocenění Škola udržitelného rozvoje I. stupně. Jedná se o nejvyšší ocenění, jaké 
mohou školy v oblasti výuky ekologie získat.

Ocenění je udělováno školám, které vyvíjí aktivitu v oblasti environmentální vý-
chovy a ve vztahu ke svému okolí, k veřejnosti a zapojují se do různých projektů 
s uvedenou tematikou.

Zmíněné prestižní ocenění již ZŠ v Hradecké ulici v minulých letech jednou zís-
kala. „O to větší byla naše snaha získat jej znovu,“ uvedla pro TL Irena Anderlová, 
koordinátorka ekologické výchovy na škole.

Zápis do Mateřské školy Telč
Ředitelství mateřské  školy oznamuje,

že zápis se bude konat 

4. dubna  2012 
od 13,00 do 16,30 v budově MŠ Komenského.

Zveme všechny zájemce o umístění dětí do MŠ
na školní rok 2012/2013 

to je od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013.

Den zápisu proběhne formou Dne otevřených dveří.
Děti si mohou prohlédnout prostředí školy  a pohrát, 

proto jim, prosím,  vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarová, ředitelka školy

Hledá se ředitel
Na webu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR http://

www.itam.cas.cz jsou zveřejněny podmínky mezinárodního výběrového řízení na 
místo ředitele vědecko ‐ výzkumného centra v Telči, které je budováno v rámci pro-
jektu Centrum excelence Telč. Více o projektu v TL 12/2011. Přihlášky uchazečů se 
podávají na adresu: ÚTAM AVČR, Prosecká 76, 19000 Praha 9 nebo na elektronic-
kou adresu: burianova@itam.cas.cz nejpozději do 31. března 2012.

Velikonoční výtvarná 
dílna v knihovně

Srdečně zveme všechny malé děti na 
již třináctou tvůrčí dílnu do knihov-
ny. Sejdeme se ve středu 28. března 
a jarní dekoraci začneme tvořit mezi 
13. a 16. hod.

Prosíme všechny zájemce, aby svoji 
účast potvrdili do 21. března v knihov-
ně. S  sebou si vezměte pouze dobrou 
náladu a chuť tvořit, vše potřebné pro 
vás zajistíme.

Sdělení  TL
22. ledna 2012 zařadila veřejnoprávní Česká televize do pořadu Události na ČT1 

reportáž dotýkající se podnikatelských subjektů z Telče (Telčska) a Finančního 
úřadu v Telči. Generální finanční ředitelství vydalo ke zmíněné televizní reportá-
ží tiskovou zprávu, která je zveřejněna na stránkách GFŘ http://cds.mfcr.cz. Svůj 
názor k tématu  také zveřejnila firma Tripet na http//www.tripet.cz. Ve stávajícím 
formátu je nad možnosti TL zabývat se zmíněnou záležitostí podrobněji.
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Vzpomínáme na 20. století
Ani jsme nemohli tušit, jakou odezvu vyvolá snímek v zářijovém vydání TL z de-

molice domu, který musel v polovině 50. let ustoupit „novým“ školám v Hradecké 
ulici. Skupina tehdejších studentů jedenáctiletky se dokonce sešla nad podobným 
snímkem, na kterém demolice již postoupila téměř k samému závěru, a pokusila se 
po půl století identifikovat brigádníky. S výsledkem svého „zkoumání“ se pak po-
dělila s redakcí TL. Koho poznala? Annu Kopečnou/Noskovou, Marii Vrátilovou/
Páralovou, Marii Neumannovou/Plačkovou, Karla Přibyla, Luboše Bláhu, Petra 
Křenka, Miloslava Lišku, Luďka Kadlece, Pavla Vokřínka, Jaroslava Hustáka, Jiřího 
Vodičku, Petra Dostála, Antonína Ohlídala, Miloše Šebestu a Antonína Švikov-
ského... Ještě prozradíme, že snímek je z archivu Marie Čechové/Hezinové. „Bada-
telé“ se shodli, že jeho autorem je určitě bývalý profesor gymnázia Jindřich Kusák.

V loňském roce se v Telči narodilo 
56 dětí. Je to o 12 více než v předcho-
zím roce. Chlapců se narodilo o šest 
více než děvčat (31), takže bychom tuto 
informaci mohli také uvést titulkem 
O nevěsty bude nouze.

Jaká jména pro své potomky rodiče 
zvolili, je oblíbeným tématem roč-
ních statistik. Adam zvítězil v oblibě 
u chlapců. Jméno prvního muže má od 
minulého roku v Telči hned tři nositele. 
Davida, Jakuba, Ondřeje, Šimona a Ště-
pána pak máme po dvou.

U děvčat se o pomyslnou první příčku 
dělí Anna s Nikol a Sárou. 

Jména chlapců:
Adam (3), David, Jakub, Ondřej, 

Šimon, Štěpán (po dvou), Aleš, 
Damian, Daniel, Jan, Jindřich, Josef, 
Kamil, Karel, Lukáš, Martin, Matyáš, 
Nikolas, Oldřich, Petr, Samuel, Tobias, 
Tobiáš, Vojtěch

Jména děvčat:
Anna, Nikol, Sára (po dvou), Alexan-

dra, Alžběta, Anežka, Barbora, Bedřiš-
ka, Hana, Jennifer, Josefína, Karolína, 
Kateřina, Lenka, Markéta, Martina, Mi-
chaela, Simona, Tereza, Viktorie, Vitto-
ria, Zuzana

Jaká jména dostaly?

Vyhráli Adam a Anna

Pozvánka KPH

Koncert violoncellisty Ivana Vokáče
Kruh přátel hudby Vás zve na březnový koncert, na kterém se představí Ivan 

Vokáč (1987). Tento mladý nadějný violoncellista je absolventem Pražské konzer-
vatoře ve hře na violoncello, nyní studuje na HAMU ve třídě M. Petráše. Je laure-
átem několika soutěží nejen u nás, ale i v zahraničí (Rakousko, Německo). V roce 
2006 se stal absolutním vítězem v soutěži Concertino Praga, v roce 2008 vítězem 
soutěže B. Martinů v Praze. Při oslavách 200. výročí Pražské konzervatoře vystou-
pil na zahajovacím koncertě ve Dvořákově síni Rudolfina s koncertem A. Dvořáka.

Koncert v  Telči se koná ve středu 28. března v  sále Základní umělecké školy 
v 19 hodin.      lz

Jaro s Českou inspirací
HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 17. 3. - Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis, 13. ročník 
regionálního veletrhu cestovního 
ruchu

CHEB
20. 3. - Napalm Death - „BRUTAL 
ASSAULT Tour 2012“
Kulturní centrum SVOBODA

JINDŘICHŮV HRADEC
20. 3. - Koncert Brněnského kytaro-
vého kvarteta
od 19 hodin v kapli sv. Maří Magda-
leny

KUTNÁ HORA
31. 3. - Probouzení Kutné Hory
7. ročník slavnostního zahájení turis-
tické sezóny.

LITOMYŠL
Odkrývání dobře utajených houslí 
aneb Miroslav Horníček: člověk, 
herec, spisovatel, výtvarník
Státní zámek Litomyšl

POLIČKA
Jarní očista velikonoce přichystá… 
Centrum Bohuslava Martinů
Velikonoční výstava.

TELČ
31. 3. Vítání svátků jara
s vystoupením horáckých folklorních 
souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavoři-
čan Telč od 14 hod. na náměstí Zacha-
riáše z  Hradce. Po skončení zahájení 
výstavy Venkovské stavby na Morav-
ském Horácku ve vstupní síni radnice.

TŘEBOŇ
16. - 18. 3. – Třeboň poetická
Divadlo J. K. Tyla
Jihočeská postupová přehlídka diva-
dla poezie a uměleckého přednesu.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz.
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Gymnáziu bude 160 roků!
V letošním roce oslaví telčské gymnázium pozoruhodné jubileum. 
Bude mu 160 roků!

Nejen vedení školy, ale i města a re-
dakce TL zaznamenávají četné dotazy 
na to, jak a kdy bude toto výročí připo-
menuto. TL dnes přináší odpověď z úst 
ředitele GOB a SOŠ Stanislava Máci:

„Přípravy oslav letos závisí na více 
okolnostech. Tou nejpodstatnější je sku-
tečnost, že chceme školu představit ab-
solventům a příznivcům v její nové 
podobě. K té patří i zásadní rekonstruk-
ce staré přístavby (dříve přístavba ZŠ, 
pozn. red.), kterou jsme získali od města 
v loňském roce. Finance na její provede-
ní již schválilo zastupitelstvo Kraje Vy-
sočina. Nyní se dokončuje její projekt. 
Půjde-li vše podle plánu, měla by být 

hotova na počátku podzimu. Právě do 
tohoto období chceme směřovat hlavní 
těžiště oslav, kdy počítáme se Dnem ote-
vřených dveří, vydáním almanachu ap.

Nechceme výročí pojmout pouze jedno-
rázově, s některými akcemi počítáme již 
do začátku hlavních prázdnin. O všech 
aktivitách spojených s výročím budeme 
informovat na www stránkách školy 
a  samozřejmě také v TL. Věřím, že již 
v příštím čísle budu moci být konkrétní. 
Jakékoliv připomínky a nápady na pří-
padné oslovení absolventů mohou čtená-
ři napsat na maca@gymnsostelc.cz. Do-
předu za ně děkuji.“

  Foto: Ilona Jeníčková

Představujeme kroužky DDM

Házená
Kroužek házené má 21 členů. K dívčí-

mu týmu v letošním školním roce při-
bylo mužstvo chlapců ze 3. až 5. tříd.

Zkušenější děvčata se již připravují 
na přátelská utkání jak v blízkém okolí, 
tak také na domácí půdě, kterou mají 
v nové sportovní hale ZŠ Hradecká.

„V kroužku si neklademe příliš vysoké 
sportovní cíle. Jde nám hlavně o to, za-
sportovat si v báječném kolektivu, kde se 
odvede nejen spousta tréninkové práce, 
ale hlavně si užijeme pohodu a radost 
v  úžasném kolektivu,“ tvrdí trenér 
Luboš Janovský.

Univerzitní centrum Telč
Výstava prací posluchačů 
Univerzity třetího věku
grafika, kresba, koláže, fotografie

Výstava potrvá do konce srpna a je pří-
stupná v pracovní dny od 9 do 14,30 ve 
2. podlaží bývalé jezuitské koleje (nám. 
Zachariáše z Hradce 2).

Galerie Hasičský dům

Kočárky
z časů našich babiček
20. až 60. léta minulého století

Sběratelská výstava
Marie Hajnové

Zahájení výstavy

v úterý 20. března
v 16 hodin.

Výstava potrvá do 22. dubna 
a  je otevřena v pátek, sobotu 

a neděli 10 -12, 13 - 16 hod.
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Z případů, které v lednu řešili policisté 
Obvodního oddělení PČR Telč.
Neslavil Silvestra, kradl naftu
Jako první trestný čin v letošním roce 
zaevidovali policisté z OOP Telč krádež 
motorové nafty, ke které došlo v noci 
z 31. prosince na 1. ledna. V areálu bý-
valého školního statku ve Slavatovské 
ulici odcizil neznámý pachatel z  ná-
kladního automobilu SCANIA 550 litrů 
motorové nafty. Majiteli způsobil škodu 
nejméně za 22 525 Kč.
Stejnou noc a stejný způsob krádeže si 
vybral také neznámý pachatel v Nové 
Říši, kde krádeží 200 litrů nafty z z ná-
kladního automobilu Renault Magnum 
způsobil škodu za 8 780 Kč.
Zmizelo Mitsubishi Galant
V době od 1. 12. 2011 do 6. 1. 2012 od-
cizil neznámý pachatel osobní vozidlo 
Mitsubishi Galant, které majitel pro po-
ruchu odstavil na okraji Telče.
Škoda? Asi 15 tis. Kč.
Podvodník nabízel traktor
Dosud neznámý pachatel v období od 
1. 12. 2011 do 8. 1. 2012 se podvod-
ným jednáním (podáním podvodné-
ho inzerátu a dále komunikací s poško-
zeným a slibem dodání traktoru) obo-
hatil o 35 tis. Kč. Poškozenému přislí-
bil dovoz traktoru Zetor z Německa za 
135 tis. Kč a předem si na účet nechal 
poškozeným složit částku 35 tis. Kč. Od 
této doby s poškozeným nekomunikuje 
a traktor mu nedodal.
Loupež v lomu v Řásné
Neznámý pachatel se v době mezi 11. až 

16. lednem vloupal do kovárny v kame-
nolomu Řásná, ze které odcizil veške-
rou přívodní a rozvodnou měděnou 
elektroinstalaci, různé nářadí a z páso-
vého jeřábu odstříhal přívodní elektric-
ké kabely. Majiteli způsobil škodu nej-
méně za 105 tis. Kč.
Nafta, nafta...
K  další krádeži motorové nafty došlo 
mezi 20. až 26. lednem, kdy neznámý 
pachatel vnikl do speciální tankovací 
nádrže v Dolní Vilímči, ze které odcizil 
650 litrů nafty za 20 600 Kč.
V noci z 27. na 28. ledna pak zmizelo 
250 litrů nafty z nákladního automobi-
lu Renault Premium, který byl zaparko-
vaný v Nevcehli.
Odvážná seniorka, úspěšní policisté
22. ledna se v  podvečerních hodinách 
pokusil výtečník v Masarykově ulici vy-
trhnout seniorce z ruky dámskou kabel-
ku. Ta se jeho útoku ubránila a pacha-
tel z  místa činu utekl. Poté, co případ 
oznámila zdejšímu oddělení policie, se 
policistům podařilo pachatele vypátrat 
a z pokusu krádeže usvědčit.
Policisté bodovali
Telčským policistům se podařilo v mi-
nulém měsíci objasnit několik přípa-
dů z loňského roku, o kterých jsme in-
formovali. Úspěšně byl vyšetřen pokus 
o  vloupání do domu v  srpnu v Telči 
a také byl vypátrán nezodpovědný otec, 
který si neplnil vyživovací povinnost.

Podle zprávy vedoucího OOPČR Telč 
npor. Bc. Luboše Pavlíka

Policie ČR Telč informuje Policie ČR - Obvodní oddělení Telč
Luční ulice 586

tel.: 567 243 633, 974 266 520, 724 846 692
e-mail: jiooptelc@mvcr.cz

Hasičské zprávy
Od začátku roku vyjeli příslušníci Ha-

sičského záchranného sboru Kraje Vy-
sočina ze stanice Telč k šestnácti udá-
lostem. Nepřekvapí, že v tomto období 
se jednalo v devíti případech o dopravní 
nehody osobních automobilů, naštěstí 
převážně s lehčími zraněními. Dále za-
sahovali při dvou požárech v Sedlejově 
a v lese u Staré Říše. Ostatní zásahy byly 
technické pomoci, jako například čer-
pání vody kvůli prasklému vodovodní-
mu potrubí vlivem mrazu v Žatci nebo 
otevření bytu s  podezřením na zraně-
nou osobu uvnitř.

Npor. Bc. Jiří Fišara, velitel stanice Telč 
HZS Kraje Vysočina

Dobrovolnictví 
v ZASTÁVce

O tom, že v  Telči působí sociál-
ní služba, jež nabízí pomoc a podpo-
ru mladým lidem v bezpečném prosto-
ru Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) ZASTÁVka Telč, již 
jistě víte. Do klubu chodí mladí lidé ve 
věku 12 až 19 let, aby využili odborné 
pomoci pracovníků, či zde využili pro-
storu, času, vybavení a smysluplně zde 
strávili volný čas při tvorbě ve výtvar-
ných dílnách, hraní her či se zúčastni-
li jiného programu.

Při všech aktivitách jsou uživatelům 
k dispozici odborně kvalifikované pra-
covnice, ale také dobrovolníci z  řad 
veřejnosti, kteří se rozhodli pomáhat 
druhým ve svém volném čase.

Dobrovolník je člověk, který dobro-
volně věnuje druhým čas, úsilí, trpě-
livost, znalosti, zkušenosti, aniž by za 
to žádal jakoukoli odměnu. Své čtyři 
dobrovolníky má již i ZASTÁVka. Bez 
nároku na finanční odměnu dochází 
ve svém volném čase do zařízení, a ať 
už přímo či nepřímo, se podílejí na její 
činnosti.

Přítomnost dobrovolníků v  zaříze-
ní není jen pomocí pro uživatele, ale 
pomáhá také pracovníkům naplňovat 
poslání této sociální služby. Naši čtyři 
dobrovolníci věnovali ZASTÁVce, resp. 
jejím klientům, od loňského října, kdy 
do zařízení dochází, 430 hodin.

Za to jim patří naše velké poděkování.
Petra Kruchová, DiS., vedoucí zařízení

/redakčně kráceno/

Cizinci a my
Na jiném místě uvádíme, že na konci roku 2011 žilo v Telči podle evidence Minis-

terstva vnitra 32 cizích státních příslušníků. Z toho ze zemí Evropské unie jich bylo 
9. O tom, že i náš relativně odlehlý region se otevírá světu, svědčí také fakt, že v 19 
obcích ze 45, které patří do správního obvodu Telče, žil k poslednímu dni loňského 
roku alespoň jeden cizinec. Vedle již zmíněných 32 v Telči jich nejvíce žilo ve Staré 
Říši (27) a v Nové Říši (17). Celkem pak v celém správním obvodu žilo 107 cizin-
ců. Je to údaj překvapivý? Jak se to vezme. Před 100 lety, v roce 1910, kdy Telč měla 
4 481 obyvatel, v ní žilo 37 Němců a 24 obyvatel jiné národnosti. Dalo by se tak říci, 
že současný stav by naše předky nijak nepřekvapil.

Sběrový kalendář
Kovový odpad 7. 3.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – 
Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Kvě-
tinové, V – Štěpnice II. – u garáží

Biologický odpad
I. – II. 13. 3. IV. 14. 3.
III. 15. 3. V. 16. 3.
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mikroregion telčsko • mikroregion telčsko
TL 3/2012           List MAS Telčsko

I starosta Svojkovic Michal Bartoň souhlasí s názorem, že 
nejvýchodnější obcí Mikroregionu Telčsko (15o38/ 5,8//) asi 
mnoho čtenářů TL ani neprojelo. Za záviděníhodný klid, ale 
již méně příjemnou odlehlost, vděčí obec, ležící na dohled od 
Císařské silnice Jihlava - Znojmo, příběhu jako opsanému ze 
scénáře současného televizního seriálu. Koktejl lásky, nevěry, 
podnikání a machinací s projektem silnice byl ale „namí-
chán“ před 250 roky. O co v něm šlo? Nechme vyprávět zá-
pisky kronikářů:

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Svojkovice 1257 628 m n.m. 56

Když se v letech 1720 až 1740 stavěla Císařská silnice 
z Vídně do Prahy, byla původně vyměřena ze Želetavy přes 
Svojkovice k Markvarticím a dále k Hladovu. Proč byla na-
konec postavena jinak, ví už málokdo. Na hospodě ve Svoj-
kovicích usadil v té době novoříšský klášter mladé manžele. 
Přicházeli do ní nejen hladoví stavitelé silnice, ale také ob-
divovatelé krásy hospodské Anděly. Samozřejmě, že hospo-
du navštěvovali i ti, co trasu silnice vyměřovali. A stalo se, že 
krásná šenkýřka a jeden „projektant“ našli v sobě zalíbení. 
Manžel Anděly na to ale přišel a milého stavitele pěkně holí 
vyprovodil. Ten se mu za výprask pomstil. Zařídil to tak, že se 
silnice vyměřila mimo Svojkovice.

Když byla silnice postavena, nastaly svojkovické hospo-
dě smutné časy. Z Císařské silnice již formani do obce neza-
jížděli. Nezbylo než postavit hospodu novou, přímo u nové 
silnice. Začalo se tam říkat U Anděly. Co se stalo s krásnou 
šenkýřkou, dnes již nikdo neví. Řadu let zde není ani hospo-
da. Místu a stavení se ale stále říká U Anděla. A to místo na 
dnešní státní silnici v blízkosti Kasáren ve směru na Znojmo 
zná každý čtenář TL. Ti mladší se jistě dočkají i obnove-

ní zdejší hospody. Dá se také říci, že starý příběh je dokla-
dem vzniku prvního silničního obchvatu obce na Vysočině. 
Pokud je pravdivý. Starosta Michal Bartoň zmíněný příběh 
také zná a říká: „S budováním obchvatu opravdu nemáme pro-
blém. Zato těch dalších máme nad hlavu.“ Svojkovice řadu let 
patřily pod Rozseč a Novou Říši, takže po osamostatnění po 
roce 1990 to vůbec neměly snadné. „Postupně jsme opravi-
li veřejná prostranství, chodníky, místní komunikace, autobu-
sovou zastávku i hasičskou zbrojnici. V roce 2000 jsme celou 
obec plynofikovali,“ vypočítal Michal Bartoň. Za samozřej-
most považuje, že obec také financovala opravu malé kaplič-
ky, která je kulturní památkou. Jaké úsilí ho stálo prosazení 
opravy průtahu krajské silnice, která Svojkovicemi prochází, 
nechtěl popisovat. Nejlépe to posoudí starostové obcí, které 
o  něco podobného také usilují. Rozpočet Svojkovic by na 
tolik akcí samozřejmě nestačil. „Bez pomoci občanů bychom 
to všechno určitě neudělali,“ říká starosta s tím, že si obec nově 
nabyté samostatnosti váží a nechtěla by ji ztratit. Jen převodu 
některé administrativy do Telče by se vůbec nebránil.

Starostu Bartoně ale hlavně trápí stálý úbytek obyvatel. 
V tomto případě je jeho pozice velmi těžká. „Ze Svojkovic je 
do nejbližších měst 20 a více kilometrů. A do všech kompliko-
vané spojení. Dojížďka do práce je od nás proto velmi nároč-
ná.“

Starosta Bartoň je také hrdý na dávnou historii Svojkovic. 
V lese Hradiště jsou dodnes zachované zbytky příkopů a části 
valů tvrze, která zde stávala. Zda patřila Onešovi ze Svoj-
kovic, jehož svědectví z roku 1378 znají historici, není jisté. 
„Raději o tvrzi moc nemluvím, abychom tady neměli za čas 
hledače pokladů,“ říká Michal Bartoň, jehož rod patří v obci 
k nejstarším. Nad otázkou, zda by mohl být s Onešem příbuz-
ný, se usmívá. V čele Svojkovic již stojí čtvrté volební období, 
téměř 16 roků. Tak dlouho zde nevládl ani dávný Oneš.

Dnes představujeme: Svojkovice

Obchvat jako pomsta!

Zastupitelstvo obce: Michal Bartoň, Jana Vídenská Miná-
řová, Petr Fabian, Rostislav Nezveda, Lukáš Fabian

Přijíždíme do Svojkovic. Foto: Martin Daňhel 

U Anděla. Kdy na atraktivním místě najdou motoristé občerstvení a služby, je 
těžké odhadnout. Foto: Martin Daňhel 
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Dotace na pořádání kulturních akcí 
na území MAS Telčsko

MAS Telčsko vyhlašuje I. výzvu na pořádání kulturních, sportovních a společen-
ských akcí, které propagují region či jsou nějakým způsobem zajímavé a přínosné 
pro širokou veřejnost v územní působnosti MAS Telčsko.

Akce se musí konat v období 1. 3. až 31. 12. 2012. Na území jedné obce bude po-
skytnuta maximálně jedna dotace, výjimku z tohoto pravidla má Telč.

MAS přispívá 2 tis. Kč na nájem, účinkující či pronájem techniky/vybavení a bude 
spolupořadatelem akce. Administrativní podmínky budou projednány individuál-
ně s každým žadatelem při podání žádosti.

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2012 do 16. 3. 2012 do 13.00 hod v kancelá-
ři Místní akční skupiny Telčsko, o.s., na adrese nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč.

Více informací a jednoduchý formulář žádosti najdete na www.telcsko.cz/mas.

Rekonstrukce místní komunikace v Mrákotíně
Dalším úspěšným žadatelem v historicky 1. výzvě MAS Telčsko vyhlášené v roce 

2009 se stal městys Mrákotín s  projektem „Rekonstrukce místní komunikace 
p.č. 2486/24“. Projekt je v současné době již zrealizovaný.

Jedná se o slepou ulici, která navazuje na státní silnici. Z druhé strany je ukonče-
na potokem. Projekt zahrnoval obnovu místní komunikace, vybudování chodníku 
a zálivových stání, parkové úpravy a výsadbu zeleně.

Výdaje projektu činily 1 251 443 Kč, z toho přiznaná dotace byla ve výši 675 000 Kč.
Petra Karásková, projektový manažer MT

Radkov
4. února se v Radkově konal turnaj ve 

voleném mariáši, který byl pořádaný 
panem Janem Vopelkou a obcí Radkov. 
Na turnaj se sjelo 54 soutěžících. Vítě-
zem se stal, k domácí radosti, Jan Vo-
pelka. Na druhém místě se umístil Petr 
Neužil Velkého Pěčína a třetí skončil 
Luděk Velc z Dolní Cerekve.

Dyjice
3. 3. začátek ve 20 hod.
Nové album BONUSE alias Martina 

Hůly, chlapíka, který HIP – HOP - uje 
hodně jinak, než jste doposud slyšeli.

Hodice
4. 3. Kulturní dům
Dětský karneval s kouzelníkem. Začá-

tek ve 14 hod. Pořádá MŠ Hodice.

Třeštice
10. 3. Kulturní dům
Ples hokejistů HC SDH Třeštice. 

K tanci a poslechu hraje Beraohn. Za-
čátek ve 20 hod.

Hodice
17. 3. Kulturní dům
MOTOPLES v  rockovém stylu Začá-

tek ve 20 hod. Host Ruda z Ostravy.

Dyjice
24. 3. ROMAN DRAGOUN
Česká rocková legenda Roman Dra-

goun.

Mikroregionální střípky

Občanské sdružení SOMTNET 
Ve Svojkovicích je umístěna i jedna stavba důležitá pro celé Telčsko - významný 

bod, zajišťující připojení datové sítě SOMTNET.
SOMTNET byl založen v roce 2005 jako občanské sdružení, za významné pomoci 

Kraje Vysočina a samotných obcí, které chtěly řešit neuspokojivou situaci v oblasti 
připojení k internetu. V té době neměly komerční firmy zájem nabídnout občanům 
našeho regionu tuto již běžně dostupnou službu, protože náklady vyžadující vybu-
dování potřebné infrastruktury v našem regionu, který je charakteristický malými 
obcemi rozsetými po členitém a kopcovitém území, by byly nenávratné.

Díky nekomerčnímu přístupu a obětavé práci místních správců i jednotlivých 
členů působí v  současnosti SOMTNET na území 53 obcí. Svým 1331 aktivním 
členům poskytuje vzájemnou komunikaci a připojení k datové síti.

V obcích, kde síť působí, zajišťuje připojení k internetu obecním úřadům, knihov-
nám, školám a školkám, pro návštěvníky regionu zajišťuje službu Freewifi. Cílem 
SOMTNETu je udržovat a rozvíjet náš region v dynamické oblasti, jakou internet 
a datová komunikace je.

Eva Skálová a Josef Musil, předseda o.s. SOMTNET

Humanitární sbírka 
Charity

Sbírka se uskuteční v  sobotu 
17. března od 9 do 16 hodin v prosto-
rách bývalého školního statku.

Přístup do objektu je pouze hlavní 
branou z ulice Slavatovská a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je 
označeno logem Charity.

Sbírá se čisté použité šatstvo (ne si-
lonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, 
ručníky, plyšové hračky, pouze nové 
boty. Prosíme, věci noste v  pevných 
obalech (krabice, pytle).

Bližší informace: Jaroslav Kadlec, 
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Sháníme 
použitelnou šatní 
skříň a válendu.

Zrekonstruovaná silnice v Mrákotíně.  Foto: Eva Požárová
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Nabízíme k pronájmu prostory v budově Na Parkaně 372 v Telči:

1. kancelářské prostory cca 80 m2, 1. patro 
2. prostory BARU METRO – 1. PP včetně interieru, bezplatně

Vše volné ihned. Dlouhodobé smlouvy, přizpůsobíme Vašim požadavkům a možnostem.

Kontakt: www.malacia.eu, malacia@malacia.eu, tel.: 466 511 329

Obec Kostelní Myslová
nabízí k prodeji parcely určené pro obytnou zástavbu

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

p. č. 658/4 o výměře 1 168 m2

p. č. 658/5 o výměře 1 127m2

p. č. 658/6 o výměře 1 224 m2

p. č. 658/7 o výměře 1 232 m2

p. č. 658/8 o výměře 1 171 m2

p. č. 658/9 o výměře 1 165 m2

p. č. 658/11 o výměře 1 221 m2

p. č. 658/12 o výměře 1 102 m2

Cena pozemku: 280 Kč/m2

V ceně je zahrnuta projektová dokumentace k RD.
Zájemci mohou získat bližší informace na obecním úřadě 

nebo na mob: 724 183 116.

Malý oznamovatel
•	 Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i sta-

rožitného. 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.

•	 Prodám nebo pronajmu sklad v  centru Třeště u nádraží. 
Tři patra, půda, velký sklep, plocha 800 m2. Přípojka el., 
vody, odpad. Cena 880 000 Kč. Tel. 777 212 523.

•	 Máte potíže? Máme řešení! Rychlé vyřízení úvěru bez 
příjmů a bez registru. Od přímého investora. 100% jistota, 
seriózně od 50  000 Kč. Šanci má každý. T.: 774  735  833 
Jihlava

•	 Pronajmeme prostory vhodné pro zřízení kanceláře či 
obchodu v  Telči, ul. Těšíkova 51. Cena dle dohody. tel. 
608 402 782.

•	 PRÁŠKOVÁ LAKOVNA - KOMAXIT, tryskání - písko-
vání, ul. Mlýnská 9616 - Jihlava, tel.: 777 326 863, www.
Lakoma.cz

•	 Pronajmu zařízený obchod s  nábytkem v  centru města 
Telče 54,6 m2. Telč. 721 979 863.

•	 Pronajmu menší byt v  novostavbě v  Telči 1+1 s  KK+ 
K s WC, sam. vchod, 2 park. místa, internet. Volný od 1. 5. 
2012. Tel. 724 792 113.

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.
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Zima se předvedla

Před 60 lety
Sněhová kalamita

Z městské kroniky: 15. a 16. února 
(1952) silně sněžilo a byl silný západní 
vítr při teplotě 5o pod nulou. Napadaly 
velké spousty sněhu (29 cm, pozn. red.) 
a utvořily se místy velké závěje, takže 
komunikace byly místy těžko sjízdné. 
Bylo nutno místním rozhlasem vyhlá-
siti všeobecnou pracovní povinnost na 
odklizení sněhu. Ke spolupráci byly vy-
zvány i  školy III. stupně. Sníh zůstal 
a ještě 22. února bylo nutno odhrnova-
ti sníh na státní silnici pluhem v němž 
bylo zapřaženo 8 koní. 
A v roce 2012
Pro redakci TL v roce 2072:

15. a 16. února (2012) provázel sně-
žení prudký vítr. Sněhu sice nenapadlo 
mnoho (jen asi 15 cm), ale díky větru 
jsme prožili dopravní kalamitu. Od 
20  hodin 15. do odpoledne 16. února 
byla kvůli zavějím u Sedlejova mimo 
provoz železniční trať Kostelec - Telč, 
nejela řada autobusů. V regionu pak 
byly zcela neprůjezdné státní silnice 
okolo Kasáren. 

Omluva
Omlouváme se autorům za nevhod-

né umístění jejich příspěvků na str. 14 
v minulých TL. Oldřich Zadražil

Denní teplotní maxima a minima na-
měřená na meteostanici telčské radnice 
od 19. 1. do 18. 2. 2012.

Leden v číslech
Průměrná teplota: -0,6 °C
Průměrný tlak: 1021,0 hPa
Srážky: 58,6 mm
Maximální teplota: 6,2 °C
 1. 1. v 17,44 hod.
Minimální teplota: -11,8 °C
 27. 1. ve 3,41 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 31,5 km/h
 12. 1.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Josef Poropatich, Staré Město
Marek Kremlička, Staré Město
Opustili nás
Libuše Duničková, Staré Město 85 let
Josef Říha, Staré Město 84 let
Jana Štamberová, Staré Město 80 let
Antonín Máca, Štěpnice 73 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny 
u narozených dětí na základě písemné-
ho souhlasu obou rodičů, u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněné-
ho rodinou (vypravitelem pohřbu).

Počasí v lednu
V letošním lednu jsme si užili počasí 

všeho druhu. Od jara po třeskutou 
zimu. Hned 1. ledna při slabé sněho-
vé pokrývce se objevilo sněžení, které 
přešlo nejprve v mrznoucí mrholení 
a později déšť. Sněhová pokrývka zmi-
zela úplně. Dešťové srážky se vyskyto-
valy až do 4. ledna. Od 5. do 13. ledna 
byly srážky opět střídavé – sníh, déšť 
i smíšené a občas se přechodně udrže-
la sněhová pokrývka. Maximální tep-
loty se pohybovaly od +7o C do  +1o C. 
Od 14.  do 18. 1. se ochladilo a srážky 
byly čistě sněhové. Denní maxima byla 
jen kolem nuly, minima při nočním vy-
jasnění klesala na -10o C a při zemi až 
-15o  C. Začala se znovu tvořit sněho-
vá pokrývka. 13. ledna při silných sně-
hových přeháňkách napadlo 12 cm 
nového sněhu. V období od 19. do 
23. 1. opět padaly střídavě srážky sně-
hové i tekuté, ale ke konci období přešly 
ve sněhové. Denní maxima byla +1o C 
až +4o C. Kolem 20. 1. dosáhla sněho-
vá pokrývka maxima lednové výšky 
– 16 cm. Od 25. 1. ustaly srážky, vyjas-
ňovalo se a ve velmi chladném seve-
rovýchodním proudění začaly výraz-
ně klesat teploty. Denní maxima už zů-

stávala 1o C až 5o C pod nulou a noční 
minima klesala k -10o C. Sněhová po-
krývka sice postupně klesala, ale udr-
žela se do konce měsíce. Nejteplejší byl 
1. leden (denní maximum +7o C), nej-
chladnější 31. leden (denní maximum 
-5o C).

Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně 
nadprůměrný, srážkově jako mimořád-
ně nadprůměrný. Velká část srážek byla 
v tekuté formě. Kdyby byly všechny 
sněhové, měli bychom asi kolem metru 
sněhu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Co viděly TL?

Bruslaře na Štěpnickém rybníku.      Foto: Luděk Rux

16. února - kamiony v závějích na Kasárnách.  Foto: Luboš Pavlíček

15. února - Japonce radující se ze sněhu u mariánského sloupu. Foto: Ilona Jeníčková

Nadějnou házenkářku z DDM Míšu Vystrčilovou 
v nové sportovní hale. Foto: Jarmila Janovská

18. února - masopust na náměstí.
 Foto: Ilona Jeníčková
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Rok 2012 byl vyhlášen Evropským 
rokem aktivního stárnutí a mezigene-
rační solidarity. V souladu s jeho cíli se 
rozhodly členky telčského Klubu dů-
chodců a Svazu tělesně postižených 
provést průzkum četnosti a spokoje-
nosti s lékařským vyšetřením seniorů 
v loňském roce. Dotazník jim vyplni-
lo 120 občanů ve věku od 60 do 95 let. 
Mezi respondenty převážily ženy, odpo-
vědělo jich 83. Na co se tazatelky svých 
vrstevníků ptaly? Na počet návštěv 
u  lékaře během roku, druh ordinací, 
které navštívili, a samozřejmě také na 
spokojenost s přístupem lékařů a sester. 
Jeden z prvních, ne-li první, z anonym-
ních průzkumů ve městě dopadl pro 
telčské zdravotnictví velmi dobře.

120 dotazovaných seniorů navštívi-
lo svého obvodního lékaře 642krát. To 
znamená, že každý se v ordinaci objevil 
více než pětkrát.

Z odborných ordinací pak nejčastě-
ji navštívili zubního lékaře, rehabilita-
ci a interní oddělení. Dotazovaní strá-
vili 439 dnů v nemocnici a každý nej-
méně jednou byl u očního lékaře.

Kolikrát kterého lékaře senioři navští-
vili?

zubní  217
rehabilitační léčba 199
fyzikální léčba 120
interní  138
oční  121
ušní, nosní, krční 93
gynekolog 85
ortoped 71
RTG 61
neurolog 59
urolog 55
chirurg 48
jiné odbornosti 107

Většina respondentů odpověděla 
na otázku spokojenosti s prací lékaře 
a  sestry kladně, často byla odpověď 
i  „velmi spokojeni“. Z ankety také vy-
plynulo, že senioři oceňují rozsah 
služeb odborných ordinací na polikli-
nice. Z případných cest na vyšetření do 
Jihlavy mají velké obavy. Negativní při-
pomínky? V průběhu konání ankety to 
byla obava o další existenci urologic-
kého oddělení (na jiném místě TL in-
formujeme o zdárném vyřešení) a také 
o dlouhém čekání u očního lékaře.

Anketu zpracovaly
V. Svobodová a A. Kožešníková

Senioři: Zdravotní péče je v Telči OK

Kdyby se vyhlašovala hlavní témata 
měsíce ve městě, tak v minulém pro-
sinci by na přední místo v takové sou-
těži určitě aspirovala otázka zachová-
ní a obsazení urologické ambulance 
na telčské poliklinice. Stalo se tak poté, 
co vešlo v  širší známost, že ze zdravot-
ních důvodů ukončí v Telči své půso-
bení MUDr. Vladivoj Čermák. Po ne 
zrovna lehkých jednáních, do kterých 
musel vstoupit i starosta města Roman 
Fabeš, můžeme přinést dobrou zprávu. 
Od 16. února vede urologickou ordina-
ci na Poliklinice v Telči MUDr. Zdeněk 
Lavička, zástupce primáře urologického 
oddělení jihlavské nemocnice. Ten ochot-
ně odpověděl TL na několik otázek.

Pane doktore, můžete, prosím, čtená-
řům TL krátce představit Vaše dosa-
vadní působení v oboru?

Na urologické oddělení v Jihlavě jsem 
nastoupil jako čerstvý absolvent Lé-
kařské fakulty Masarykovy univerzi-
ty v Brně v roce 1991. Jihlavské urolo-
gii jsem tedy věrný již 21 let. Postup-
ně jsem složil atestaci I. a II. st., v letech 
2002 - 2005 jsem působil ve funkci pri-
máře, nyní jsem již sedmým rokem zá-
stupcem primáře urologického odděle-
ní. Současně jsem vedoucím lůžkového 

oddělení a vedoucím odborné porad-
ny pro řešení urolitiázy čili onemocně-
ní močovými kameny. Absolvoval jsem 
odbornou stáž na urologické klinice ve 
Würzburgu a řadu dalších odborných 
školení.

Mohou dosavadní klienti MUDr. Čer-
máka počítat s tím, že je automaticky 
převezmete, nebo bude nutná nějaká 
nová registrace?

Nová registrace není nutná, rád se 
ujmu dosavadních pacientů – klien-
tů urologické ambulance v  Telči. Sa-
mozřejmě jsou vítáni i ostatní pacienti 
z regionu, kteří dosud dojížděli na uro-
logická pracoviště okresních měst.

Jak mají postupovat případní noví zá-
jemci o vyšetření? Lze se na něj objed-
nat?

Ordinace a způsob organizace práce 
na ambulanci se bude v prvních měsí-
cích teprve zabíhat a systém objedná-
vání na vyšetření zatím není stanoven, 
ale já sám bych rád v budoucnu nějaký 
objednávací systém zavedl. Chápu, že 
se nikomu nechce zbytečně vysedávat 
v  čekárně ordinací, jen bych budou-
cí pacienty rád poprosil o pochope-
ní, urologie je chirurgický obor a bo-
hužel jsme nuceni poměrně často řešit 

i  akutní stavy, které mohou pořadím 
pacientů poněkud „zamíchat“.

Pro klienty asi to nejpodstatnější. 
Jaké budou ordinační hodiny Vašeho 
pracoviště?

Ordinační hodiny byly stanoveny na 
pondělí 14-18 a čtvrtek 7,30-15,30 hod.

Přicházíte na nové pracoviště. Váš 
první vzkaz pacientům?

Chtěl bych pozvat do ordinace ze-
jména ty, kteří mají urologické potíže, 
ale vyšetření odkládají na dobu „až se 
to bude víc hodit, nebude v  čekárně 
tolik lidí anebo to bude ještě horší“. Je 
známo, že počáteční stadia onemocně-
ní jsou vždy lépe léčitelná než pokro-
čilá. Zvu i muže po padesátce na pre-
ventivní vyšetření, protože např. časná 
stadia nádorového onemocnění pro-
staty, která jsou velmi dobře léčitelná, 
nemusí mít vůbec žádné příznaky.

/z/

Změna na poliklinice

Nový urolog: MUDr. Zdeněk Lavička

 Foto: Ilona Jeníčková

Nová urologická ordinace
Poliklinika Telč

MUDr. Zdeněk Lavička
pondělí 14 – 18 hod.

čtvrtek 7,30 – 15,30 hod.
Telefon 731 845 570



– 14 – – 15 –

Není to žádné tajemství. Pilnici (hlavní 
výrobní halu, pozn. red.) bývalé pily Na 
Sádkách koupil pan Aleš Wimmer. Na 
zvědavé otázky, co zde bude, odpově-
děl nový majitel TL: „Na ploše asi 800 
m2 připravujeme výstavní prostor pro 
technické památky nedávné minulosti.“ 
Kdo zná Wimmerovu sbírku stabilních 
motorů a starých dopravních prostřed-
ků, dovede si představit, na co se veřej-
nost může těšit. „Nechceme se omezit jen 
na exponáty z vlastní sbírky. Rádi vysta-
víme předměty i jiných sběratelů. Pokud 
o to budou stát, tak samozřejmě uvede-
me, ze které sbírky pochází,“ dodal Aleš 
Wimmer. Kdy projdou první návštěv-
níci novou expozicí, není jasné. Snahou 
Aleše Wimmera a jeho otce Jana je, aby 
to bylo ještě v této turistické sezóně. 
Stavba pilnice je sama o sobě zajímavý 
industriální objekt. Pochází z 19. stole-

tí, jak dosvědčuje dochovaný základní 
kámen z roku 1873. Později byla něko-
likrát modernizována. Provoz v ní byl 
ukončen před několika lety, když pře-
devším dopravní obslužnost pily byla 
překážkou její případné modernizace.

Statistické údaje všeobecně potvr-
zují stále vzrůstající zájem veřejnos-
ti o technické památky. To dává Wim-

merovu technickému muzeu záruku, že 
pozitivně rozšíří nabídku možností pro 
návštěvníky města v turistické sezóně. 
Na závěr jedna výzva široké veřejnosti. 
Otec a syn Wimmerové se na ni obrací 
s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv pa-
mátek, především fotografií, z provozu 
bývalé pily. Rádi by je v nové expozici 
vystavili.

V Telči bude technické muzeum. Soukromé!

Zima je období, kdy se vytáhnou lyže 
a brusle, ale také se vyleští střevíčky 
s jehlovým podpatkem a opráší dlouhé 
šaty nebo se opráší kontakt na švadle-
nu, to v případě, že se záhadným způso-
bem šaty ve skříni srazily. Doba plesů je 
čas kouzel, kdy se z každé dívky a ženy 
stane princezna. Ale začneme od začát-
ku.
„Co na sebe?“

Barokní, bohatě řasené sukně s korze-
ty, které zašněrováním sice zmenšily ve-
likost o tři až čtyři čísla, ale také z vás 
málem vymáčkly duši, se ve 20.  letech 
změnily na pruh látky zavěšený na ra-
menou a volně splývající ke kotní-
kům, kdy jedinou ozdobou byly dlouhé 
korále a peří v krátkých vlasech. Tato 
móda byla sice pohodlná, ale oku ne-
nabízela příliš velké potěšení. Proto 
se rychle vrátily krásné šaty s vlečkou, 
kterou si, pokud máte štěstí, nepřivře-
te do dveří a v autě si nevyrazíte zuby 
obručí ze spodničky.

Na plese se budete vznášet v  same-
tových tónech valčíku a maminky, ba-
bičky zavzpomínají na krásné časy, kdy 
bály byly vzácnou společenskou udá-
lostí s nezaměnitelnou atmosférou.

Doprovod většinou dělá muž, který 
to vše absolvuje z  několika jasných 
důvodů. A to, že se mu to také líbí, 
má vás rád nebo má rád svíčkovou, 
o  kterou by nerad přišel nějakou zby-
tečnou vzpourou.

Ale vraťme se do sálu, kde začíná 
předtančení, které je na hony vzdále-
no Moravské nebo České besedě, která 
se kdysi tancovala v Katolickém domě, 
známějším pod názvem orlovna. Po-
chybuji, že by mladším ročníkům tyto 
názvy tanců ještě vůbec něco říkaly. 
Půlnoční tombola již také není pravi-
dlem a určitě s úsměvem zavzpomíná-
me, jak se výherci občas vláčeli s pytlem 
obilí, s půlkou prasátka nebo se zajícem 
či bažantem, to podle toho, kdo ples po-
řádal.

Karnevaly, maškarní nebo šibřin-
ky, jsou velice podobné plesům, pouze 
s  tím rozdílem, že si na plese samo-
zřejmě přejete, aby vás každý poznal, 
kdežto na maškarním se to radikálně 
mění na pravý opak. A protože karne-
valy probíhají na závěr plesové sezóny 
a v dohledu je již jaro, všichni se radují, 
že zima končí, a těší se na Velikonoce, 
o kterých si budeme povídat příště.

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Plesy a karnevaly
Nové knihy
městské knihovny

Čtení knih je nejhezčí způsob zabití 
času.

Josef Fousek

Beletrie
Vargas: O kousek dál napravo; 

Brown: Ostrý střih; Suchý: Pan Werich 
z Kampy; Peters: Píseň slunečné země; 
Donoghue: Pokoj; Cubeca: Posel-
ství v dlani; Cornwell: Rebel; Whitton: 
Sedmý hřích se trestá smrtí; Janečková: 
Temnota; Urbaníková: Vztahová níže; 
Jelinek: Zimní putování

Naučná
Prekopová: I rodiče by měli dělat 

chyby; Nešpor: Jak překonat hazard; 
Kolář: Nová cesta k  léčbě šikany; 
Laqueur: Měnící se tvář antisemitismu; 
Straussová: Průvodce rodičů dětí s po-
ruchou autistického spektra; Jandou-
rek: Sociologie zločinu

Dětská
Fučíková: Historie Evropy; Krato-

chvíl: Klofáci; Morkes: Komisař Vr-
ťapka; Blyton: Kouzelné křeslo; Miler: 
Krtek a rybka; Awdry: O mašince To-
mášovi 16; Skála: Velké putování Vlase 
a Brady; Priestley: Příšerné příběhy 
strýce Montaguea; Doskočilová: Po-
hádky pro děti, mámy a pro táty

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

  Foto: Martin Kadlec
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Hokej
Krajská soutěž Vysočiny mužů

1. Telč 10 80:34 28
2.  V. Mez. B 11 51:36 21
3. Ledeč n. S. 11 54:48 19
4.  Telč jun. 12 45:48 10
5. Žirovnice 12 54:78 6

Basketbal
Další utkání BK Žabaři Telč v přeshra-

niční soutěži Waldviertler Sparkasse 
Cup (WSPK).
Telč - J. Hradec  53:61
Telč - Studená  70:46

V březnu zajíždí basketbalisté na pa-
lubovku do Slavonic (2. 3.) a v zatím 
nestanoveném termínu uvítají ve spor-
tovní hale u ZŠ Hradecká Jiskru Novou 
Bystřici.

Stolní tenis
A mužstvo stolních tenistů SK bojuje 

v letošní sezóně v silně obsazené divizi. 
Po 16 odehraných kolech bojují mezi 
12 soupeři o čelo tabulky. 
1. Jihlava A 16 159:84 47
2.  Pelhřimov  16 158:33 46
3. Telč 16 145:101 38
4. Třebíč A 16 127:118 34
5. Světlá n. S 16 123:107 34
6. Třešť 16 121:126 33
7.  H. Brod 16 115:121 32
8. Žďár n.S. 16 118:122 30
9.  Polná 16 95:145 26
10.  Rovečné 16 102:138 25
11.  Nížkov 16 78:153 20
12.  Humpolec 16 62:155 19

Nohejbal
3. 3. 9.00
 sportovní hala Masarykova 

Nohejbalový turnaj o pohár TJ Sokola 
Telč.

Taekwondo
Vítězství v Národní lize

Hned na počátku dalšího roku činnos-
ti zaznamenal telčský SK Kyonggi kwon 
velký úspěch. 22. ledna byl v Mělníku 
vyhlášen vítězem Národní ligy TKD 
WTF za rok 2011. Osobní ocenění zde 
obdrželo hned osm bojovníků z Dačic, 
Strmilova a Telče. V TNL Poomse ob-
drželo ocenění 7 bojovníků. Nejvýše se 
umístil Milan Hoan (33 bodů), dalšími 
oceněnými byli Vendula Janáková (23 
bodů), Martin Tyma a Adéla Pražáková 
(22 bodů), Šimon Hudínek (20 bodů), 
Šimon Vopelka (16 bodů) a Michal 
Krupil (15 bodů). V kyoruggi v NTLM 
uspěl Pavel Martianov s 27 body.

Za úspěchy klubu stojí obětavá a usi-
lovná práce trenéra Petra Konráda 
a podpora řady příznivců.

Sport

4. a 5. února se vypravilo devět závod-
níků z CBU Vysočina SK Kyonggi Kwon 
do německého Stuttgartu, kde se zú-
častnilo Pre -World Children Taekwon-
do Championships. Pro většinu z nich 
to byly první závody v zahraničí.

V sobotu se do závodů zapojil pouze 
Michal Krupil v kyorugi 37 kg. Přes bo-
jovný výkon nepostoupil do bojů o me-
daile a skončil na 4. místě.

Druhý den byl pro bojovníky z Vyso-
činy úspěšnější. Šestiletá Kateřina Svíti-
lová porazila všech pět soupeřek a zís-
kala první zlato pro klub a titul mistry-
ně Evropy dětí do 14 let.

Ve svých kategoriích pak uspěli 
i Martin Tyma (2.), Šimon Vopelka (1.), 
Michal Krupil (2.), Milan Hoang (1.), 
Lukáš Dvořák (3.) a Jan Hačka (1.).

Mezi dívkami se na medailových po-
zicích umístily Karolína Urbanová (1.) 
a Adéla Pražáková (2.).

Díky těmto skvělým výsledkům zís-
kala CBU Vysočina nominaci na Mis-
trovství světa dětí do 14 let.

Úspěch ve Stuttgartu

DDM aktuálně
Pohádkové jaro
Divadelní soubory z  DDM připravi-
ly pro své malé kamarády pohádky 
každý pátek vždy od 15 hodin.
9. 3. a 16. 3.O sněhové vločce
23. 3. a 30. 3. Tarantulín aneb Blázni-
vé království
5. 4. (čtvrtek) Pepa Řepa aneb O veliké 
řepě jinak
Změna programu vyhrazena.

Břišní tance pro dospělé
každou středu od 17,15 v sále DDM

Páteční dílny pro dospělé
Přijďte nasát jarní inspiraci. Připravili 
jsme dílnu s jarní tematikou:

Hedvábné malované 
šátky
30. března od 16 hodin
Více informací v kanceláři DDM.

Taekwondisté a poháry patří k sobě. Na snímku je jen část získaných pohárů v roce 2011. Horní řada zleva: 
Šimon Vopelka, Michal Krupil, Míša Lindnerová, Terezka Horvátová, Adéla Pražáková, Venda Janáková, Pavel 
Martianov, Karolína Urbanová. Dolní řada zleva: Matyáš Vágner, Milan Hoang, Tomáš Hlava, Martin Tyma, 
Káťa Svítilová, Standa Krátký, Lukáš Dvořák. Chybí ten hlavní, trenér Petr Konrád. Je autorem snímku.

Zájemci o taekwondo mohou využít 
kontaktů na www.cbuvysocina.cz
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Kulturní kalendář
Akce
31. 3. 14.00 náměstí
Vítání svátků jara
vystoupení horáckých folklorních sou-
borů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan 
Telč, předvádění tradičních řemesel
Po skončení akce Vítání svátků jara cca 
v 15.30 hod. bude ve vstupní síni radni-
ce zahájena výstava Venkovské stavby 
na Moravském Horácku.

Koncerty
15. 3. 18.00 sál ZUŠ
Společný koncert žáků ZUŠ Telč 
a ZUŠ Dačice
23. 3. 17.00 sál DPS
Čaj o páté
vystoupení žáků akordeonového oddě-
lení ZUŠ Telč a ZUŠ Třešť
28. 3. 19.00 sál ZUŠ
Koncert violoncellisty Ivana Vokáče
více na straně 5

Výstavy
29. 2. – 29. 3.  vstupní síň radnice
Putovní výstava Petra Palmy po měs-
tech České inspirace
vernisáž výstavy ve středu 29. 2. v 16.00 
hod.
20. 3. – 22. 4. Galerie Hasičský dům
Kočárky z časů našich babiček
Sběratelská výstava kočárků Marie Haj-
nové z  Telče z 20. až 60. let minulého 
století
Zahájení výstavy v úterý 20. 3. v 16.00 
hod. Výstava je otevřena v pátek, sobotu 
a neděli 10 -12, 13 - 16 hod.
30. 3. – 1. 4. Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., 
sobota a neděle 8 – 17 hod.
31. 3. – 1. 5. vstupní síň radnice
 Venkovské stavby na Moravském Ho-
rácku, výstava NPÚ Praha
Zahájení výstavy v  sobotu 31. 3. cca 
v  15.30 hod. po skončení akce Vítání 
svátků jara.

Dům dětí a mládeže
Informace o akcích v DDM na straně 16.

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

10. 3. 9.00 – 12.00 hotel Antoň
Bazárek dětského ošacení a jiných dět-
ských a těhotenských potřeb.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Po 14 – 18, Út - Čt 15 – 19 hod. klub
1. 3. Musíme si pomáhat, film
5. 3. Profifocení s Petrem - přijď si 
 nechat udělat hezký portrét
8. 3. 16.00 Nohejbalový turnaj
13. 3. Přívěskování - výroba přívěsků 
 na klíče
15. 3. 16.00 Vystoupení taneční 
 skupiny, poté výuka tanečních 
 tríčků
19. 3. 16.00 ZUMBA s Pájou
22. 3. Bílá vrána, film
26. 3. 18 – 20 Večerní klub na téma 
 spolupráce
28. 3. Táhneme za jeden provaz, 
 výroba náramků přátelství

Klub důchodců
 v budově polikliniky

24. 3. 14.00
Literární pásmo veršů a písní „Český 
rok od jara do zimy“ – měsíc březen
1. – 4. 4. 9.00 – 16.00
Velikonoční výstava

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

Archeologické přednášky 
Program oblíbených archeologických 
přednášek v Muzeu Vysočiny v Jihlavě:

6. března
Jiří Prokop, Jiří Sobotka
Pozůstatky dolování na Vysočině

13. března
Milan Vokáč
Neolit na Vysočině

20. března
Petr Hejhal
Raněstředověké osídlení Vysočiny
Přednáškový sál MVJ, vždy od 17 hod

Vzdělávací cyklus
Církve Adventistů sedmého dne
Umění komunikace v rodině
7. března - Typy rodin
14. března - Rozdíly mezi mužem
  a ženou
21. března - Umění komunikace
28. března - Umění odpouštět

Hotel Antoň, vždy v 18 hod., přednáší 
Th.B. Aleš Zástěra, více Hana Antoňová.
Na programu se budou podílet žáci 
ZUŠ Telč.

Poděkování
Poděkování všem, kteří se přišli 

16.  12.  2011 rozloučit s  mým manže-
lem, naším tatínkem a bratrem Miro-
slavem Přibylem. Děkujeme za proje-
venou soustrast a květinové dary.

Zarmoucená rodina Přibylova

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 3. so 17.00 Jména Ježíš
4. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
10. 3. so 17.00 Jména Ježíš
11. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
17. 3. so 17.00 Jména Ježíš
18. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
19. 3. po 8.00 Matka Boží
  18.00 Jména Ježíš
24. 3. so 17.00 Jména Ježíš
25. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
26. 3. po 8.00 Matka Boží
  18.30 Jména Ježíš
31. 3. so 18.00 Jména Ježíš

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

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

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

Pomozte pátrat
Ve 20. letech min. století namaloval 

akad. malíř Antonín V. Slavíček, autor 
sgrafita na sokolovně, vývěsní štít 
pro krejčího  Františka  Svobodu 

v Dačické ulici č. 14. Štít měl rozměry 
150 cm x 70 cm. Nenajde se někde na 

půdě? Zavolejte 774 548 841, nebo 
napište na tl@telc-etc.cz
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Hvězda městského plesu

TL 3/2012 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si 
vyhrazuje právo jejich krácení. 
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková
K/3707591, 27. 3. 1991 OkÚ Ji  Uzávěrka příštího čísla 16. března.

Přednáškový cyklus,
který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

Sobota 24. března ve 14 hodin

Lannerův dům
historie a současnost

Přednáší Mgr. Tomáš Vícha

Lannerův dům, 
v rámci Dne otevřených dveří

  Foto: archiv NPÚ

Marathon Live Band, ve kterém Telč zastupuje učitel ZUŠ Evžen Mašát (vlevo). Foto: Petra Šalandová

Blíží se jaro?

V Lidéřovicích se 
bude opět „větrat“ 
kostel

V neděli 4. března se uskuteční další 
díl již tradičního „větrání kostela“ sv. 
Linharta v Lidéřovicích. Tentokrát 
začne ve 14,30 a vystoupí na něm sbor 
Festivia Chorus z Velké Lhoty. Jeho vy-
stoupení bude prokládáno povídáním 
o sv. Anežce Přemyslovně P. Gorazda 
Cetkovského, převora karmelitánského 
konventu v Praze Liboci.

„Větrání kostela“ v  Lidéřovicích je 
jednou z  mála příležitostí k  prohlíd-
ce této vzácné gotické památky v regio-
nu. Podle stavebního průzkumu ho po-
stavila stejná stavební huť, která stavěla 
i telčský farní kostel sv. Jakuba.

Mimořádná příležitost – Den otevřených dveří
Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Kostelní Myslová
(kopec Buzový mezi Telčí a Kostelní Myslovou)

sobota 24. března od 9 do 14 hodin
Zveme všechny zájemce o meteorologii k návštěvě

Benefiční koncert
na podporu Francouzsko - české 
hudební akademie v Telči
Pondělí 5. března v 19,30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy 
v Dušní ulici v Praze.
Vystoupí profesoři a žáci akademie.

 Foto: Vojtěch Jelínek


