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Předzvěst nové turistické sezóny má letos 
impozantní podobu. Od 12. do 15. úno-
ra budeme hostit XIV. český zimní sraz 
turistů! Na organizačně mimořádně ná-
ročné akci se vedle pořadatelského Klubu 
českých turistů Telč (KČT), v čele s jeho 
předsedou Vladimírem Mazalem, podílí 
také město a Kraj Vysočina. „V tuto chví-

Uvítáme více než půl tisíce turistů 
li (17. 1.) máme přihlášeno 400 účastní-
ků. Překvapivě je jich téměř polovina ze 
Slovenska,“ uvedl pro TL Vladimír Mazal 
a dodal, „Češi se budou určitě ještě při-
hlašovat. Jako obvykle na poslední chví-
li...“. Pořadatelé připravili pro hosty bo-
hatý program, který zahrnuje možnost 
návštěvy všech atraktivních míst ve měs-

XIV. český zimní sraz turistů: 12. – 15. února v Telči

tě. Zámkem počínaje až po tradiční cíl tu-
ristů, rozhlednu na Oslednicích. Další do-
provodný program srazu je mimořádně 
bohatý. Vedle obvyklého promítání ces-
tovatelských dokumentů účastníků srazu 
do něj pořadatelé zařadili v pátek 13. úno-
ra v 18 hodin mši sv. v kostele Jména Je-
žíš a po ní v 19 hodin koncert duchovní 
hudby v podání pěveckého sboru SANTI-
NI. V sobotu čeká turisty v sokolovně ob-
líbený Papučový bál. Slavnostní zahájení 
celé akce se uskuteční ve čtvrtek v 19 ho-
din na nádvoří zámku. Celý program sra-
zu najdete na http://www.kcttelc.cz/xiv-
-cesky-sraz-turistu-12-15-2-2015/          /z/

Po celou dobu srazu turistické akce - tří-
denní přejezd/přechod přes čtyři vrchy 
Křemešník 765 m n.m. ● Čeřínek 761 m 
n.m. ● Špičák 734 m n.m. ● Javořici 
837 m n.m. - možnost plnění podmínek 
OTO Jihlavsko a Zlatá růže Jindřichohra-
decká - zimní bivakování

GOB a SOŠ. JAK JE NEZNÁME. Areál školy prodělal v posledních letech rozsáhlou pro-
měnu. Díky jí nabízí studentům jedno z nejmodernějších školních prostředí v Kraji Vysočina. 
Přihlášky ke studiu v příštím školním roce přijímá škola do 15. března.       Foto: Archiv školy
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4. schůze - 22. prosince
 - RM schválila počet členů školských rad pro 
funkční období 2014-2017 na počet šest (2 
zástupce za zřizovatele, 2 zástupce z řad pe-
dagogických pracovníků dané školy, 2 zá-
stupce z řad zákonných zástupců nezleti-
lých žáků).
 - RM pověřila prováděním občanských sňa-
tečných obřadů člena zastupitelstva města 
Stanislava Vyvadila a stanovila, že je opráv-
něn při významných příležitostech a občan-
ských obřadech užívat závěsný odznak.
 - RM schválila výpověď smlouvy o odstra-
nění odpadu se společností AVE CZ odpa-
dové hospodářství, s.r.o.
 - RM schválila cenovou přílohu pro rok 2015 
ke smlouvě o zajištění provozu sběrného 
dvora v Telči.
 - RM schválila nařízení č. 4/2014 o provádě-
ní zimní údržby na místních komunikacích 
a schválila plán zimní údržby.
 - RM schválila vyhodnocení veřejné zakáz-
ky na akci „Zateplení objektu obřadní síně 
na hřbitově v Lipkách“ a uzavření smlouvy 
o dílo se společností Jemnická Stavba, a.s.
 - RM schválila podání žádosti na „Bezbari-
érové úpravy chodníku podél silnice I/23 
v ul. Třebíčská“ do dotačního programu 
Státního fondu dopravní infrastruktury.
 - RM schválila podání návrhu na prohlášení 
náhrobku č. 151, 152 na hřbitově U Matky 
Boží za nemovitou kulturní památku.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

pondělí 9. 2. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Nezaměstnanost 
v prosinci
ČR 7,5% (listopad 7,1%)
Kraj Vysočina 7,4% (listopad 6,8%)
Správní obvod Telče 9,4% (listopad 7,6%)
Telč 9,6% (listopad 8,7%)
Obce pod 5% hranicí:
Černíč, Jindřichovice, Markvartice, Nevce-
hle, Urbanov, Zvolenovice.
Obce s nezaměstnaností 15% a více:
Dyjice, Lhotka, Olší, Ořechov, Svojkovice, 
Vanov, Vanůvek,  Volevčice.
V prosinci se sezónní práce v regionu mi-
mořádně podepsaly na statistice nezaměst-
nanosti. Nebylo téměř obce, ve které neza-
městnanost nestoupla. Zdroj: Statistiky ÚP

Podnikatelé a odpady
Při podnikatelské činnosti vznikají odpady 
podobné komunálním odpadům (papír, plasty, 
sklo a směsný komunální odpad). Podnikate-
lé jsou povinni dle zákona o odpadech zajistit 
likvidaci svých odpadů. Jde i o fyzické oso-
by - podnikatele. Likvidaci odpadu v souladu 
se zákonem o odpadech jsou, v rámci průběž-
ně prováděných kontrol orgány státní správy 
či České inspekce životního prostředí, podni-
katelé povinni náležitě doložit. Pokud podni-
katelé nemají na likvidaci odpadu uzavřenou 
smlouvu s oprávněnou svozovou společností 
či s Městem Telč, vystavují se velkému rizi-
ku udělení nemalé fi nanční sankce. Upozor-
ňujeme, že pokud podnikatel bude chtít využít 
sběrná místa tříděného odpadu nebo odkládat 
odpad do popelnic na směsný komunální od-
pad (jehož likvidaci zajišťuje Město Telč) je 
povinen, tak jak to stanoví zákon o odpadech, 
mít s městem uzavřenou příslušnou smlouvu. 
Pokud nebude mít tuto smlouvu uzavřenou, 
a přesto bude do uvedených nádob odpady 
vzniklé při podnikatelské činnosti ukládat, po-
rušuje zákon o odpadech a vystavuje se rov-
něž možnosti uložení pokuty.

Město Telč nabízí podnikatelům možnost 
uzavření smlouvy o zajištění svozu a likvi-
daci směsného a tříděného odpadu. Smlou-
vu je možné uzavřít na MěÚ Telč, ORÚP, 
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč. Pří-
padné dotazy zodpoví Ing. Věra Mareč-
ková, tel. 567 112 422.
Zároveň upozorňujeme původce odpadů, 
kteří v roce 2014 vyprodukovali nebo na-
kládali s odpadem v množství větším než 
100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun 
ostatního odpadu, na povinnost podat úpl-
né a pravdivé hlášení o druzích, množství 
a způsobech nakládání s nimi. Hlášení se 
zasílá do 15. února v datovém standardu 
Ministerstva životního prostředí prostřed-
nictvím Integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností. Formulář k vypl-
nění je k dispozici na webových stránkách 
www.ispop.cz. Případné dotazy zodpoví 
Věra Mikešová, tel. 567 112 492, MěÚ 
Telč, odbor životního prostředí, praco-
viště Na Sádkách 453, Telč.

Vladimír Švec, DIS. 
ved. odboru rozvoje a ÚP

Dotace na obnovu památek
Ministerstvo kultury ČR připravilo opět pro 
rok 2015 dotační program „Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednictvím ob-
cí s rozšířenou působností“. Finanční pro-
středky jsou určeny na zachování a obnovu 
nemovitých kulturních památek, které se 
nalézají mimo památkové rezervace a zó-
ny, nejsou národními kulturními památkami 
a nejsou ve vlastnictví České republiky. Ak-
tuální uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 
2015. Žadatelem o poskytnutí příspěvku mů-
že být vlastník kulturní památky, která se na-
chází ve správním území obce s rozšířenou 
působností Telč. Obecné podmínky vyda-
né Ministerstvem kultury ČR, formulář žá-
dosti a požadované přílohy jsou ke stažení 
na www.telc-etc.cz (dokumenty odboru roz-
voje a územního plánování/památková pé-
če). Kontaktní osoby: Vladimír Švec (vladi-
mir.svec@telc.eu, 567 112 421), Ing. arch. 
Ivana Krejčová (ivana.krejcova@telc.eu, 
567 112 426).
Vladimír Švec, DIS., ved. odboru rozvoje a ÚP

Pomoc památkám mimo MPR a MPZPro koho byl šťastný 
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle 
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletr-
hu publikací o Telči některou knihu, mají na-
ději na pěkný dárek z Informačního středis-
ka MěÚ. Po skončení miniveletrhu byly ze 
všech prodejních paragonů vylosovány tři, 
jejichž majitelé si mohou vybrat jednu z ná-
sledujících publikací:
• Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonic-

ko, Telčsko
• Telč - paměť domů
• Telč - město příběhů
• Telč - vyznání městu
• Telč Historické centrum
• TRAMPoty pana Flíčka
• Nástěnný kalendář J. Bednáře Telč 2015

Čísla šťastných paragonů:
14HP02424 z 8. 12. 2014
14HP02429 z 9. 12. 2014
14HP02443 z 16. 12. 2014

O výhru se přihláste nejpozději do 28. února 
na Informačním středisku městského úřadu.

Sběr projektových záměrů z mikroregionu
Programové období 2014 – 2020 se pomalu rozjíždí a je potřeba myslet, jaké projekty by-
chom v těchto letech chtěli realizovat. Touto cestou vás prosíme, zasílejte nám do 27. února 
vaše projektové záměry jakéhokoliv charakteru – investiční i neinvestiční na adresu: telcsko@
telcsko.cz. Důležité je, aby váš projektový záměr obsahoval název projektu, částku, místo re-
alizace a nositele projektu. Děkujeme.                                                                 M. Pojerová
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Nový domov pro seniory na startu
Jedním z problémů, který by mělo město 
v tomto volebním období vyřešit, je no-
vý domov pro seniory. Ten stávající jistě 
všichni dobře znáte. A jistě mi dáte za prav-
du, že péče o seniory je v něm skvělá. Bo-
hužel ji ale limitují prostory, kde se nyní 
nachází. A vzhledem k tomu, že přestavba 
stávající budovy není dle odborníků mož-
ná, hledalo město jiné řešení. A tím se stal 
nákup bývalého areálu Domova mláde-
že (Hospodyňské školy) v Batelovské uli-
ci. Tam by měl nový DPS najít důstojnější 
podmínky.  Tohle všechno již z TL znáte. 
V  rámci rozpočtu na letošní rok jsou již 
připravené peníze na zahájení projekčních 
prací. A dalším podstatným krokem, který 
město koncem minulého roku učinilo, bylo 
zadání studie posouzení různých možnos-
tí výstavby a provozování tohoto zařízení. 

Jinými slovy posouzení, zda má jít město 
vlastní investicí a provozováním, nebo zda 
postavit zařízení a jeho provoz zajistit sou-
kromým subjektem anebo jít stejnou ces-
tou jako u zimního stadionu, tedy koncesí 
na výstavbu i provoz tohoto zařízení. Vý-
sledky studie doporučily druhou a třetí va-
riantu. To, kterou město nakonec využije, 
bude hlavně záležet na možnostech čerpání 
dotačních prostředků. A ty budou pro pro-
jekt klíčové. První odhady investičních ná-
kladů jsou zhruba ve výši 130 milionů ko-
run. A to by bez dotací bylo nad možnosti 
města. Z tohoto důvodu jsme již zaháji-
li jednání s Krajem Vysočina o spolupráci 
a podpoře realizace tohoto projektu a čeká 
nás i jednání na Ministerstvu práce a soci-

Radosti a starosti telčského starosty
álních věcí. Zásadní pro výstavbu a hlavně 
provoz zařízení je podpora těchto institu-
cí a hlavně jeho zařazení do sítě sociálních 
služeb. To nám ulehčuje fakt, že nový DPS   
kompletně převezme provoz stávajícího 
domova. Jsme ale teprve na začátku a čeká 
nás spousta práce. Pokud by se nám poda-
řilo dodržet rámcový harmonogram nasta-
vený ve studii, mohly by se brány nového 
domova pro seniory otevřít zhruba do tří let 
od zahájení prvních prací. 
Telč je vidět na veletrzích
Začátek roku je vždy i startem příprav 
na novou turistickou sezónu. A nalákat 
do města návštěvníky je jedním z hlav-
ních úkolů. Připravují se nové propagační 
materiály, vymýšlí se programy a shánějí 
se na ně fi nance. Ale kromě toho je třeba 
dát o sobě vědět. A to mimo jiné i účastí 
na veletrzích cestovního ruchu. V odbor-

ných kruzích i mezi veřejností se sice stále 
více diskutuje, zda v dnešní době tyto ve-
letrhy nenahrazují elektronická média, ale 
možnost „živé“ prezentace určitě své mís-
to stále má. Proto Telč bude i letos na těch-
to akcích vidět.  Tou první byl tradičně 
brněnský Regiontour. Na něm se město 
i telčský mikroregion a Region Renesance 
prezentovaly v rámci stánku Kraje Vysoči-
na. Ten letos změnil podobu a místo měst 
a destinací se zaměřil na jednotlivé aktivi-
ty. Telč tak byla vidět mezi nabídkou pa-
mátek UNESCO, u stolku prezentujících 
cyklotrasy či třeba v nabídce zajímavých 
expozic. A svou premiéru v nabídce vol-
nočasových aktivit měl i Panský dvůr. Ten 
je sice zatím staveništěm, ale svou propa-

gaci již nyní směřuje k červnu, kdy by se 
mělo otevírat.  Přestože tedy tradiční ná-
vštěvník nenašel stolek s názvem Telč, na-
še město se i v novém modelu prezentace 
kraje určitě neztratilo. A bude vidět i na-
dále. V únoru na pražském Holiday Wo-
rld a pak mimo další české prezentace ta-
ké na zahraničních veletrzích v Bratislavě, 
holandském Utrechtu, ve Vídni či v No-
rimberku. To vše v rámci expozic Sdružení 
měst UNESCO a České inspirace.
V Telči se sejdou „zimní“ turisté 
Telč bílá a krásná. To je název fi lmového 
snímku, který naše město dostalo jako vá-
noční dárek od režiséra Dana Svátka a ka-
meramana Tomáše Drdáckého. Kromě 
místních bohužel ale málokdo ví, že Telč je 
opravdu krásná i v zimě. Většina návštěv-
níků totiž přijíždí do města v jiných ročních 
obdobích. Že má Telč své kouzlo i v zimě, 
to by snad mohli objevit účastníci XIV. čes-
kého zimního srazu turistů, který se v na-
šem městě uskuteční od 12. do 15. února. 
Neobvykle na toto období tak ožije stov-
kami návštěvníků z Česka i zahraničí zá-
mek, náměstí, sokolovna i ubytovací zaří-
zení. Přejme si, aby se alespoň na tento čas 
vrátila zima a účastníci srazu mohli obdi-
vovat zasněžené náměstí. A třeba se i pro-
jet po zamrzlých telčských rybnících či 
na běžkách vyrazit přímo z náměstí na hrad 
Roštejn, Míchovu skálu či nejvyšší vrchol 
Javořici. A přejme organizátorům akce, tel-
čskému Klubu českých turistů, aby s nimi 
matka příroda spolupracovala.
Dostane trať další šanci?
Jsme na startu nového plánovacího období 
evropských fondů. A jednou z oblastí, kam 
by měly evropské peníze směřovat, jsou 
i železnice a silnice. Není proto náhodou, 
že v rámci nyní dokončovaných strategií 
týkajících se našeho regionu se jako zásad-
ní objevují požadavky na investice do pá-
teřních tras, tedy silnic Brno – České Bu-
dějovice, Jihlava – Slavonice a železnice 
Kostelec – Slavonice. 
A právě o budoucnosti této železniční tra-
ti se nyní vedou důležitá jednání. Cílem je 
modernizace a tím i zrychlení trasy a zří-
zení většího počtu přímých vlaků do Jih-
lavy.  A samozřejmě také vybudování no-
vých nástupišť na telčském nádraží. Máme 
za sebou jednání na Ministerstvu dopra-
vy a Správě železničních dopravních cest. 
A za podpory Kraje Vysočina snad i něja-
kou šanci třeba alespoň na dílčí investice 
vedoucí ke zkvalitnění provozu. A Svazek 
železnice Kostelec – Slavonice možná i pár 
nápadů, jak přilákat do vlaků více lidí…

Roman Fabeš

Hospodyňská škola, za války okresní úřad, německý učitelský ústav i nemocnice werhmachtu. 
Poté  internát zemědělských škol a  domov mládeže. Složitá historie. Za čas by mohl být objekt  
součástí areálu nového domova důchodců.                                                       Foto: Ilona Jeníčková
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Bylo, je a bude. V Telči 
Tohle jsem nečekal. Hned při psaní svého 
druhého příspěvku pro Telčské listy jsem 
měl velkou chuť vypustit z jeho nadpisu „bu-
de“. Proč? Byl bych totiž moc rád, kdybych 
se k tomu, čemu se chci dnes věnovat, ne-
musel v budoucnu vracet. 1. ledna odpoled-
ne jsem zažil na zaplněném náměstí velmi 
hezký pocit. Ani ne tak kvůli příjemné hu-
dební produkci, zdařilému ohňostroji, ale pro 
množství přání do nového roku, které jsme 
se starostou dostávali. Myšlenka, že jsem 
místostarostou města, kde převládá toleran-
ce, pohoda a snaha zlepšit jeho prostředí mi 
ale vydržela jen do večera. Šest (!) rozbitých 
lamp veřejného osvětlení na Oslednicích mě 
vrátilo do reality. Uvědomil jsem si, že v Tel-
či nežijí jen příjemní spoluobčané, ale také 

vandalové. To mi zkazilo zbytek sváteční do-
by. Nedokázal jsem, a stále nedokáži, si od-
povědět na otázku: Co to bylo za člověka, 
který světla za 100 tisíc Kč zničil? Komu va-
dilo osvětlení, které tolika lidem usnadňuje 
pohyb po této pěšině a zkracuje jim cestu tře-
ba od vlaku za rodinou? To, že vandal způ-
sobil městu (nám všem) nemalou škodu, je 
zřejmé. Kolika svým spoluobčanům ale zne-
příjemnil život, neumím spočítat. Jak předejít 
tomu, abych příště nemusel podobnou situaci 
popisovat? Nabízí se: Posílení represivních 
a dozorových orgánů. To podle mě ale není 
řešení. Kolik by jich muselo být, aby uhlídali 
každou cestu, lampu, dopravní značku, infor-
mační tabuli... Řešení vidím jediné. Nezaví-
rejme před podobnými činy oči a snažme se 
na ně upozorňovat. „Spoluobčana“ vandala 
vypudíme z města jen společně. Prosím, kdy-
koliv se na mě obraťte. Budu s vámi hledat 
řešení, které, i za zachování vaší anonymity,
postihne tyto nešvary.“              Pavel Komín

Stát hledá vlastníky nemovitostí!
Na úředních deskách řady obcí, Telč nevyjí-
maje, se v poslední době objevil dokument 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM) s názvem Nedostatečně 
určitě identifi kovaní vlastníci. Ne na všech 
pak je zveřejněna Výzva občanům stejného 
úřadu, která předchozí dokument vysvětluje. 

Zmíněný úřad v ní vyzývá vlastníky uvede-
ných nemovitostí, v našem případě převáž-
ně pozemků, aby se k vlastnictví přihlási-
li u místně příslušného pracoviště ÚZSVM. 
Tím je pro správní obvod Telče pracoviště 
ÚZSVM v Jihlavě, Tolstého 15 (budova býva-
lého okresního úřadu). V následujícím rozho-
voru ředitel tohoto pracoviště Ing. Ota Kovář 
osvětluje základní otázky tohoto administra-
tivně náročného a ojedinělého procesu.
Pane řediteli, o jaký majetek, jehož vlast-
níky hledáte, se jedná?
Jedná se o nemovité věci (tj. budovy, stavby, 
pozemky), u kterých v katastru nemovitostí 
není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. 
Zejména to jsou případy, kdy nemovitá věc 
vedená v katastru nemovitostí nemá zapsa-
ného žádného vlastníka a dále nemovité věci 
vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvede-
ni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich do-
statečnou identifi kaci. Chybí např. rodné čís-
lo, adresa či jsou tyto údaje neúplné.
Velmi laicky. Přihlášení k majetku bu-
de spíš záležitostí potomků zveřejněných 
vlastníků. Pomůže jim váš Úřad s dohle-
dáním dokumentů dokazujících dědické 
nároky?
ÚZSVM neprovádí úkony podle požadav-
ků fyzických ani právnických osob. Hle-
dání předků či jejich majetku je soukromá 
aktivita, při které je třeba zapojit nejen ji-
né úřady, ale především archivy, svědky 
a další dostupné zdroje. Doporučujeme vy-
užít odborné pomoci, nejlépe s právní a ar-
chivní kvalifi kací. Úřad se tímto druhem 

pomoci soukromým osobám zabývat nemů-
že. Příslušné pracoviště pouze podle svých 
možností poskytne informace, zda shromáž-
děné doklady lze předložit pro zápis vlast-
nictví do katastru nemovitostí, případně 
poradí, jaké další doklady je třeba hledat, 
případně kde. Samotné posouzení právní 
dostatečnosti shromážděných listin příslu-
ší katastrálnímu úřadu anebo soudu, které-
mu byl podán návrh na projednání dědictví 
v případě osob již nežijících.
Jaký postup jim tedy doporučíte?
Základem pro zápis vlastnictví do katastru 
nemovitostí jsou jednoznačně listiny, které 
musí přeložit ten, kdo na vlastnictví nemo-
vitostí vznáší nárok. Konkrétně to musí být 
jednak listiny týkající se osob (rodné listy, 
oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědic-
kých řízení a podobně), jednak listiny týka-
jící se nemovitých věcí (doklady prokazující, 
že nalezená osoba byla skutečně vlastníkem, 
např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, vý-
pisy z dřívějších pozemkových evidencí, ná-
jemní smlouvy uzavřené vlastníkem atd.).
Jsou zveřejněné seznamy konečné, nebo 
je budete časem doplňovat?
Předávání předmětných seznamů Úřadu 
ukládá Českému úřadu zeměměřičskému 
a katastrálnímu zákon. Seznamy jsou pravi-
delně aktualizovány, zveřejňovány na webo-
vých stránkách našeho Úřadu a předá-
vány obecním úřadům k jejich zveřejnění 
na úředních deskách.
Do jakého termínu se musí ten, kdo se do-
mnívá, že by mohl být vlastníkem zveřej-
něné nemovitosti, přihlásit?
Občané se mohou o svůj majetek přihlá-
sit nejpozději do 31. 12. 2023. Toto datum 
je nejpozdější pro podání návrhu na nový 
vklad do katastru nemovitostí, tj. vzhledem 
k časové náročnosti předchozích majetko-
vých šetření doporučujeme neponechávat 
vyřizování podkladů nezbytných pro zápis 
až na „poslední chvíli“.
Co se stane s nemovitostmi, o které se 
do této lhůty nikdo nepřihlásí?
Dnem 1. 1. 2024 uběhne lhůta daná ob-
čanským zákoníkem a tento majetek přejde 
na stát. Toto ustanovení se týká veškerého 
nemovitého majetku s nedostatečně identifi -
kovanými vlastníky.
V rozhovoru jsme určitě nepostihli celou 
problematiku této nejednoduché záležitos-
ti. Kde se o ní případní zájemci dozví více?
Na stránkách http://www.uzsvm.cz/ v sekci Na-
bídka majetku v položce Nedostatečně určitě 
identifi kovani vlastnici. Najdou v ní nejen od-
povědi na často kladené otázky, ale také třeba 
všechny aktuální seznamy nemovitostí, u kte-
rých není vlastník dostatečně identifi kovaný.
Děkuji za rozhovor a Vaši vstřícnost.          /z/

Mistostarosta informuje
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Žáci psali o dobru. 
Dobře! 
V minulém čísle TL jsme informovali o úspě-
chu žáků ZŠ Hradecká v celorepublikovém 
projektu Dětský čin roku. Své dobré skutky, 
případně hrdinské činy, popsali ve slohových 
pracích, kterými soutěž obeslali. Některé slo-
hové práce, ale především popsané události, 
nás zaujaly tak, že jsme se rozhodli je postup-
ně uveřejňovat. Věříme, že rubrika Žáci píší 
TL vás zaujme. A hlavně. Ukáže mladou ge-
neraci ve světle, které jí občas upíráme.

Ad

Další rekord Tříkrálové sbírky
Výsledek Tříkrálové sbírky v telčském regionu překonal dvěstětisícovou hranici. To je radost-
né bilancování, které mohl konstatovat její hlavní organizátor Jaroslav Kadlec. „Děkuji všem 
dárcům a také všem malým i velkým králům a jejich doprovodu. Bez jejich obětavosti by tako-
vý výsledek nebyl možný,“ uvedl pro TL muž, který je u organizace Tříkrálové sbírky v Telči 
a okolí od samého počátku.

Všude dobře… 
Devátý ročník literární soutěže Skrytá pa-
měť Moravy dostal téma „Všude dobře…“ 
Mladí lidé mezi 12 a 19 lety se mohou do něj 
zapojit zasláním svých soutěžních prozaic-
kých prací do 31. března 2015 na adresu Pa-
mátník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 
664 61 Rajhrad.
Informace o soutěži Skrytá paměť Moravy 
i seriálu Krocení literární múzy naleznou 
zájemci na internetových stránkách vyhlašo-
vatele a organizátorů: www.muzeumbrnen-
ska.cz, www.masaryk.info.cz

Šance pro mladé literáty

Foto: Stanislav Bartoň

Ztracené dítě 
Minulý rok jsme byli na dovolené v kempu 
ve Strachotíně. Bydleli jsme ve stanu a jez-
dili na cyklistické výlety. Kemp byl plný 
malých dětí. Jednoho dne jsme přijeli z kol 
a připravovali si večeři. Maminka mě ješ-
tě poslala ke studni pro vodu. Na cestě bě-
halo malé dítě, úplně nahaté. U studny stáli 
nějací lidé, tak jsem si myslela, že dítě patří 
jim. Ale oni odešli a dítě tam zůstalo. Samo, 
opuštěné. Zkoušela jsem se ho zeptat, kde 
má rodiče, ale neumělo ještě mluvit. Vzala 
jsem ho za ruku a začali jsme obcházet sta-
ny. Chlapečka však nikdo neznal. Najed-
nou jsme uslyšeli volání: „Martínkůůů!“ Na-
padlo mě, jestli to není na chlapečka, kterého 
jsem našla. Přiběhla k nám paní, chlapečka 
objala a plakala radostí. Moc mi děkovala, 
že jsem se o Martínka postarala. Další den 
mi Martínkova maminka donesla čokoládu. 
S Martínkem jsme se skamarádili a zbytek 
dovolené si spolu hráli na hřišti. Měla jsem 
radost, že všechno dobře dopadlo.

Aneta Vyvadilová, VII.A

Žáci a studenti píší TL

Ještě advent 
19. prosince zpříjemnili žáci 8.A Základní 
školy v Masarykově ulici dobu adventu kli-
entům Domova pro seniory na Starém Měs-
tě. Každému vyrobili malý dárek a nacvičili 
pásmo koled. „Nejenže se líbilo, ale senioři 
se k jejich zpěvu sami připojili,“ informovala 
TL učitelka Lenka Božková.

Kam na prázdninový tábor?
Na základě ohlasů čtenářů, především rodičů menších školáků, připravujeme pro březnové 
vydání Telčských listů přehlednou nabídku letních táborů, chaloupek a otevřených soustředě-
ní pro školní děti v Mikroregionu Telčsko. Základní údaje o konkrétních aktivitách zasílejte 
do 18. února na tl@telc.eu

Obec Částka

Telč 92902

Mrákotín 16007

Sedlejov 8880

Mysliboř 7500

Urbanov 7040

Nevcehle 6484

Řásná 6295

Radkov 6017

Ořechov 4440

Krahulčí 4100

Žatec 3804

Zadní Vydří 3720

Doupě 3392

Černíč 3340

Studnice 3260

Lhotka 3043

Olší 2881

Mysletice 2820

Řídelov 2710

Dobrá Voda 2650

Borovná 2080

Myslůvka 2066

Strachoňovice 1670

Volevčice 1603

Slaviboř 1405

Dyjice 1271

Dyjička 1239

Stranná 1003

Dolní Dvorce 945

Kostelní Myslová 777

Celkem 205344
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Policie ČR Telč informuje
Lupič v kiosku
Policisté pátrají po pachateli, který se v do-
bě od 18. do 28. prosince vloupal do ki-
osku v katastru Řásné. Odcizil v něm alko-
holické nápoje, doutníky různých značek 
a cukrovinky v ceně přes 5 tis. Kč.
Policisté ji vypátrali
Policisté vypátrali 37letou ženu z Telčska, 
po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání 
pro neplnění vyživovací povinnosti na šes-
tiletou dceru. Hledanou zadrželi v pondělí 
15. prosince na Slavatovské ulici při pro-
vádění hlídkové činnosti.
Dopadli zloděje
Policisté dopadli pachatele, který se v Tel-
či dopouštěl majetkové trestné činnos-

ti a způsobil škodu za cca 40 tis. Kč. Ze 
spáchání trestného činu je podezřelý osma-
dvacetiletý muž z Telčska.
Nedobrzdil
V úterý 16. prosince došlo v Dačické ulici 
ke střetu Octavie s BMW. Jednačtyřicetile-
tý řidič Octavie, který jel ve směru do cen-
tra, zastavil z důvodu situace vyvolané 
provozem. Za ním jedoucí dvaadvaceti-
letý řidič BMW nedodržel bezpečnostní 
vzdálenost a do Octavie narazil. Při neho-
dě utrpěl řidič Octavie zranění a musel být 
převezen do jihlavské nemocnice. Požití 
alkoholu u obou řidičů policisté vyloučili.
Zlodějna za půl milionu
Policistům se podařilo objasnit pět kráde-

Policie ČR, Obvodní oddělení Telč
Luční 625

telefon:   567 243 633, 974 266 721
     jiooptelc@mvcr.cz
974 266 720 (vedoucí)

974 266 722 (zástupce vedoucího)
HZS Kraje Vysočina, Stanice Telč

Luční 586
telefon: 950 272 110, 774 150 363

jiri.fi sara@hasici-vysocina.cz

„Hasičárna“ má zateplený plášť
V závěru minulého roku se telčská stani-
ce Hasičského záchranného sboru v Luční 
ulici dočkala zateplení obvodového pláště 
za téměř 800 tis. Kč. Finanční prostředky 
na zateplení poskytl Kraj Vysočina a část 
byla fi nancována přímo ze státního roz-
počtu. „Důvodem zateplení bylo snížení 

Foto: Ilona Jeníčková

tepelných ztrát stanice, která byla podle 
průkazu energetické náročnosti zařazena 
jako „méně úsporná“. Budova stanice byla 
postavena v osmdesátých letech minulého 
století s výrazně nižšími nároky na energe-
tickou úsporu,“ uvedl pro TL velitel stani-
ce npor. Jiří Fišara.

Hasičské zprávy
V uplynulém měsíci zasahovala telčská 
jednotka HZS Kraje Vysočina u sedm-
nácti událostí. V devíti případech se jed-
nalo o technické pomoci, jako například 
transport pacienta pro záchrannou službu 
v Třeštici a čerpání vody při havárii vodo-
vodu v Telči, odstranění padlého stromu 

na koleje a v telčských Lipkách. Zbylými 
zásahy byly dopravní nehody, při kterých 
došlo převážně k vyjetí vozidla mimo vo-
zovku vlivem kluzké vozovky u Staré Říše, 
Olšan, Svojkovic, Zvolenovic a za Telčí.

Npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

ží, při kterých pachatelé odcizili nebo se 
pokusili odcizit věci v hodnotě přes půl 
milionu korun. Čtyři výtečníci z Kraje Vy-
sočina kradli také na Telčsku. Odcizené 
věci prodávali a peníze používali pro vlast-
ní potřebu. Největší škodu způsobili, když 
se vloupali do historického objektu v obci 
u Telče, ze kterého odcizili kachlová kam-
na za 150 tis. Kč a další kachlová kamna 
poškodili tím, že je částečně rozebrali. Své 
stopy nechali zloději také v Panenské Roz-
síčce, Malém Beranově, Zborné a v Kra-
sonicích. Případ rozsáhlé majetkové trest-
né činnosti kriminalisté dále vyšetřují.
Noční vandal chtěl tmu
Policisté pátrají po pachateli, který 
na Oslednicích poškodil v noci z 31. pro-
since na 1. ledna osvětlovací tělesa. Způ-
sobil škodu přibližně sto tisíc korun.
Opilec u Staroměstského 
rybníka
V pondělí 22. prosince zajistili policis-
té v Telči muže, který měl přes tři promi-
le alkoholu. Na základě oznámení ho na-
šli ležet na břehu Staroměstského rybníka. 
Osmadvacetiletému muži naměřili 3,19 
promile. Vzhledem k značné opilosti byl 
bezprostředně ohrožen jeho život a zdra-
ví, a proto ho eskortovali na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění.
Zloděj s velkým Z
Policistům se podařilo dopadnout sedma-
dvacetiletého muže z Havlíčkobrodska, kte-
rý má na svědomí řadu krádeží a vloupání 
do vozidel. Jeho bilance je „úctyhodná“: 
Dopustil se vloupání do vozidla, krádeží 
dvou vozidel, odcizil kamery z budov, jízd-
ní kolo a vloupal se do objektu zemědělské 
společnosti. Akční rádius zloděje byl od Tel-
če až po Jihlavu. Operoval také v Želeta-
vě, Krasonicích a na dalších místech. Ško-
da, kterou způsobil, přesáhla částku 320 tis. 
Kč. V několika případech měl pachatel dva 
komplice. Odcizené věci pachatelé prodá-
vali a peníze používali pro vlastní potřebu. 
Kriminalistům se podařilo část odcizených 
věcí vypátrat a předali je zpět jejich majite-
lům. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
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Celá „Bioveta“ slouží motoristům
Podnikání v Telči

Na konci čtyřicátých let minulého stole-
tí nové, moderní, městské jatky. Pak desít-
ky let výroba veterinárních imunologických 
přípravků. S útlumem po jejich poptávce 
problém města. Co s objektem? Dnes mo-
derní centrum služeb pro motoristy. Celý 
komplex, který prošel rozsáhlou stavební 

rekonstrukcí, procházíme s ředitelem akci-
ové společnosti OPRAVNY TELČ Lubo-
mírem Ježkem. Ta ho před časem od měs-
ta koupila a postupně modernizuje pro svou 

divizi Služby. „Motoristé zde najdou stani-
ci technické kontroly (STK), stanici měře-
ní emisí a nově také pneuservis v režimu 
servisní sítě Best Drive,“ vypočítává ředi-
tel Ježek. Důvodem mé návštěvy je přede-
vším druhá linka STK, kterou OPRAVNY 

Druhá linka STK si v areálu bývalé Biovety vyžádala přístavbu k původnímu objektu.

v závěru loňského roku pořídily. Nejedná 
se jen o nákup technického vybavení, ale 
i přístavbu stávajícího objektu. „Investi-
ce za 5,5 mil. Kč byla pro nás již nezbytná. 
Dosavadní linka STK několik posledních 
let pracovala na maximální stanovenou ka-
pacitu. Vzhledem k zájmu motoristů jsme 

proto přistoupili ke zmíněné investici. Dru-
há linka nám tak umožní vyjít vstříc všem 
zájemcům o STK,“ vysvětluje ředitel Je-
žek. Spádový obvod telčské STK zahrnu-

je vedle Telčska také Dačicko, Slavonicko 
a Jemnicko. „Především v létě máme klien-
ty ještě z větší dálky. Obyvatelé rekreačních 
obydlí v regionu rádi využívají našich ope-
rativních služeb,“ upřesnil tuto „zvláštnost“ 
L. Ježek. Vedle moderního vybavení vidí 

Pohled do útrob STK. Čistota jako v laboratoři.                              Foto: Archiv OPRAVNY TELČ

Schůzky Klubu fi latelistů 
Schůzky Klubu fi latelistů se konají každou 
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin 
v prostorách Klubu důchodců na poliklini-
ce v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). 
Zájemci (i nečlenové) mohou na schůzce 
získat informace o hodnotě svých sbírek 
známek, popřípadě pohlednic a podob-
ných sběratelských předmětů.

Nabídka i pro laiky

Fotíte rádi vodu? 
Muzeum Vysočiny Jihlava vyhlásilo dal-
ší ročník fotografi cké soutěže PHOTO-
GRAPHIA NATURA 2015. Za její téma 
zvolili pořadatelé VODU. Určitě atraktivní 
námět pro kraj rybníků, kde můžete foto-
grafovat odlesk vodní hladiny v kašnách, 
prameny řek, ale také vodu v různých sku-
penstvích. Mlhu, sníh, jinovatku... Pod-
mínky soutěže najdete na stránkách Muzea 
Vysočiny http://muzeum.ji.cz. Na poslá-
ní soutěžního snímku máte relativně čas. 
Uzávěrka soutěže je 11. listopadu 2015. 
Více kurátor soutěže Pavel Bezděčka, 
567 573 894, bezdecka@muzeum.ji.cz

zájem klientů také ve vstřícném a profesi-
onálním přístupu všech pracovníků STK, 
v čele s vedoucím Jaromírem Novákem, 
k zákazníkům. Nedá mi ale nepřipomenout 
stav administrativní budovy areálu. Dostá-
vám lakonickou odpověď: I její moderni-
zace a využití je v plánu. Přednost má ale 
výroba. V závěru návštěvy slyším několik 
čísel, pro laika překvapivých. Od zahájení 
provozu STK v roce 2005 prošlo její linkou 
74 tisíc vozidel. Dvě současné mají kapaci-
tu 2 x 8 300 automobilů v roce. Mezi ně pa-
tří přibližně i 500 vozidel, které po dovozu 
do republiky musí projít tzv. evidenční kon-
trolou. Technici STK při ní zdokumentují 
parametry automobilu pro vystavení tech-
nického průkazu pro jeho provoz.            /z/
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Ušetřili jsme. Je to ale samozřejmost?
8 tisíc správních rozhodnutí nebo jim po-
dobných úředních aktů provedli v loňském 
roce úředníci telčské radnice, kteří vykoná-
vají státní správu v tzv. přenesené působ-
nosti. Asi většina z vás nad tímto údajem 
mávne rukou, zkrátka přejde ho: Zbyteč-
ná čísla zbytečných úředníků. Koho by za-
jímala... Tajemník městského úřadu Pavel 
Soukop zmíněný údaj pro TL blíže „roz-
kryl“: „Zahrnuje třeba 2000 vystavených 
občanských průkazů, 700 cestovních do-
kladů a ještě o sto více řidičských průkazů. 
Další správní rozhodnutí vydaly živnosten-
ský úřad, odbory dopravy, životního pro-
středí a orgán státní památkové péče.“ Pro 
občany Telče a správního obvodu města sa-
mozřejmost. Zkuste ale toto téma otevřít 
před známými z Třešťska nebo třeba Pol-
né. Za každým tímto aktem musí do Jihla-
vy. Zmíněných 8 tisíc rozhodnutí se dá také 
převést na nejméně 15 tisíc cest do kraj-

ského města. Na vysvětlenou: Jednou je-
dete podat žádost, podruhé pro potřebný 
papír, doklad... Takhle to vyjde, když se 
vám v úřední mašinérii zadaří, když nic 
nezapomenete. Cena zmíněné cesty je pro 
každého jiná. Jen pro připomenutí. Zpá-
teční lístek z Telče do Jihlavy stojí auto-
busem 80 Kč, vlak bez využití slev 120 Kč. 
Služební „cesťák“ vyjde obyčejnou Fabií 
na cca 400 Kč. A cena času? I když se říká, 
„čas jsou peníze“, má pro každého jinou 
hodnotu. Jen tomu, že by vás cesta do Jih-
lavy nestála nic, protože tam stejně jezdí-
te nakupovat, nevěřím. Takhle promyšle-
ně neplánovali ani v Prognostickém úřadu. 
Takže 15 tisíc cest vydá přibližně za 1,5 
mil. Kč. Cena času? Ta vyjde každému ji-
nak. Nebojím se hovořit o dalších milio-
nech. Převést na koruny stres z jihlavského 
parkování a pohybu po tamějších úředních 
pracovištích si ale vůbec netroufám.       /z/

Pečujete o své blízké? 
Kurzy PEČUJ DOMA od 21. února v Telči!
Diakonie ČCE pořádá cyklus kurzů Pečuj 
doma, určený laickým pečujícím, kteří se 
starají zejména o seniory. Na kurzech zís-
kají potřebné rady a informace, vymění si 
zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatel-
ské techniky. Obdrží také soubor příruček 
k pečování a DVD s instruktážními videy! 
Cyklus je pro účastníky zdarma. Koná se 
v sobotu 21. února od 10:00 do 20:00 ho-
din a v pátky 27. února a 6. března, vždy 
od 13:30 do 18:30 hodin v budově po-
likliniky a prostorách Klubu důchodců 
v Masarykově ulici. Přihlášky a více in-
formací na telefonu 604 299 659, e-mailu 
E.Paprstkarova@seznam.cz nebo na strán-
kách www.pecujdoma.cz a také ve Sdílení 
- Michaela Čeřovská, 777 574 975, sdileni.
cerovska@gmail.com.
Odkaz na akci: http://www.pecujdoma.cz/
akce/kurzy-pecuj-doma-v-telci/
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Telčské zimní téma? Hokej! Domácí tým na konci třicátých let na Ulickém rybníku. 
Na snímku zprava Ferdinand Mazal, Markéta Podstatská-Liechtenstein, Tripal (?), Bohu-
slav Hurych, Jan Dušek, František Říha, posila z Třebíče p. Láznička, xx, Dohnal (?).

Před časem (TL 12/2014) jsme v této rubrice uveřejnili snímek pěveckého sboru Čtenářské-
ho spolku z roku 1912. V popisce, pro kterou jsem využil záznam v muzejním fondu, jsem 
uvedl některé členy úspěšného tělesa. Zmíněný prof. Ferdinand Mazal nebyl v tomto přípa-
dě známý sportovec a tělocvikář (*1906), kterého připomíná dnešní díl Vzpomínáme, ale 
jeho otec stejného jména. Ten nebyl profesorem, ale poštovním úředníkem. Muzejní popis-
ka totiž také vznikla dodatečně s touto drobnou nepřesností.

Vzpomínáme na 20. století
190 roků
● 15. února 1825 se v Telči narodil P. Jo-
sef Jan Sankot (+11.7.1882, Radkov). 
Římskokatolický kněz přispíval do řady 
novin a časopisů. Jeho práce O dějinách 
Telče nikdy nevyšla tiskem a je uložena 
v Okresním archivu. Hrob J. Sankota na-
jdeme na hřbitově u Matky Boží.

180 roků
● 4. února 1835 se v Hrotovicích 
(+27.12.1908, Vídeň) narodil František 
Bohumír Zvěřina. Žák malířské akade-
mie Maxe Haushofera v Praze působil ja-
ko učitel kreslení na středních školách 
v monarchii. Vytvořil rozsáhlé dílo, které 
je zastoupeno v mnoha galeriích. V před-
fotografi cké době jeho kresby ilustrovaly 
řadu novin a časopisů. Maloval především 
na jižní Moravě, na Balkáně, ale i v Telči. 
Zde navštěvoval své rodiče a později sest-
ru. Hrob jeho rodičů je dodnes na hřbitově 
u Matky Boží.

150 roků
● 18. února 1865 se v Pavlovicích u Přero-
va narodil P. Simeon Zapletal (+5.7.1955, 
Přerov). Farář a děkan v Telči v letech 
1912 až 1944 se do historie města nesma-
zatelně zapsal jako vydavatel Farního věst-
níku (1919 - 1939), dodnes zdroje mnoha 
informací. Byl také iniciátorem vzniku 
unikátních pamětních desek obětem I. svě-
tové války v kostela sv. Jakuba a váženou 
osobností své doby ve městě.

Připomínáme si

Biografi cký slovník. 
Všichni Florianové 
Velký vydavatelský projekt Historické-
ho ústavu Akademie věd ČR Biografi cký 
slovník českých zemí dospěl v prosinci 
loňského roku do 17. dílu, který zahrnu-
je hesla od Fi po Fn. Příznivce regionál-
ní historie potěší, že redakční rada do něj 
zařadila obsáhlý biogram staroříšského 
katolického myslitele a absolventa telčské 
reálky Josefa Floriana (1873-1941) a ne-
opomněla ani další členy kulturně - umě-
leckého rodu, Metoděje, Michaela, Jana, 
Václava, Gabriela, Marii Stritzkovou/
Florianovou a Evu Florianovou.

Nové knihy městské 
knihovny
Kupování knih by bylo dobré, kdyby by-
lo možné přikoupit si k nim i čas na je-
jich přečtení, ale takhle se koupě kni-
hy zaměňuje s osvojením jejího obsahu.                                       
Artur Schopenhauer

Beletrie
Hoag: Devátá dívka; Faye: Bohové Go-
thamu; Green: Hledání Aljašky; Pospíši-
lová: Kočka na plotě; Moriarty: Manželo-
vo tajemství; Slaughter: Město policajtů; 
Glukhovsky: Metro 2034; Follett: Muž 
s podivnou minulostí; Link: V údolí li-
šek; Steel: Vítězové; Adler-Olsen: Vzkaz 
v láhvi; Davouze: Zrcadlení, Patterson: Po-
sedlost; Riley: Půlnoční růže

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Peter Simkins: První světová válka. Válka, 
která měla být poslední; Daniel G. Amen: 
Myšlením k dlouhověkosti; Alja Rachma-
novová: Studenti, láska, Čeka a smrt; Petr 
Kovařík: Klíč rodným chaloupkám; Pře-
mysl Houda: Intelektuální protest, nebo ma-
sová zábava? Folk jako společenský feno-
mén v době tzv. normalizace; Amy Stewart: 
Zlé rostliny a další botanická zvěrstva; Mar-
tin Mejstřík: Deník – řekněte jim, že same-
tová; Jiří Šašek: Letecká bitva nad Jindři-
chohradeckem 24.8.1944
                  Pro TL připravuje Ilona Martinů

Půjčovní doba Knihovny UC 
do 13. února

Pondělí - pátek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Gregoriánský chorál
21. února v 18 hodin v kostele sv. Petra 
a Pavla v podání místní chorální scholy.
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PRO, PROTI, PRO... ZIMNÍ STADION. Další zima, ve které nepadá sníh, nemrzne, občas prší... Musíme si zvykat, říkají klimatolo-
gové. Lyžuje se na umělém sněhu, bruslí na umělém ledu... Pádný argument ve prospěch krytého zimního stadionu. Jinak bychom zapo-
mněli lyžovat i bruslit. A hlavně: V zimě-nezimě seděli za kamny, protože na koupání v ní také není.

Snímek Lukáše Mazala je z utkání HC SK Urbanov se SK Tekaben Volfířov. Hokejisté z Jihočeského kraje v něm vyhráli těsně 7:6.

Krajská soutěž 
Telč: Náměšť n.O. nehráno pro nezpůsobi-
lou hrací plochu
Veverská Bítýška: Telč 4 : 1
Podrobné a velmi zajímavé zpravodajství 
z jednotlivých zápasů najdete na http://
olh-sk-telc.webnode.cz/
Konečná tabulka po 14. kole (první část 
soutěže)
1 Lokomotiva Brno 12 103 : 47 28
2 Telč 12 56 : 28 27
3 Veverská Bítýška 12 44 : 39 23
4 Zastávka 12 60 : 51 21
5 Velké Meziříčí B 12 39 : 55 13
6 Náměšť n/Osl. 12 29 : 59 9
7 Velká Bíteš B 12 21 : 73 2

Tabulka skupiny o 1. až 4. místo po zá-
kladní části. Zápasy v této skupině se hrají 
od 23. ledna do 1. března.
1. Telč 6 26 :23 12
2. Lokomotiva Brno 6 37 : 31 10
3. Zastávka 6 33 : 31 8
4. Veverská Bítýška 6 17 : 28 6

Jako v NHL
Dvacet (!) týmů letos bojuje v telčské hoke-
jové lize, ofi ciálně v Turnaji o pohár města 
Telče. Organizačně náročná soutěž má vlast-
ní řídící komisi ve složení Luděk Lupač, Li-
bor Hájek, Miloš Pospíchal, František Čer-

Hokej v Telči

mák. „Je to poslední ročník turnaje na starém 
zimním stadionu. Další se bude hrát již na no-
vém,“ pevně věří ředitel SK Telč Lukáš Mazal.
SK Telč „B“ ● HC Borovná ● SK HEI-
RU Telč ● HC SDH Třeštice „A“ ● THK 
Hodice ● HC Dačice ● HC Nápoje Vrtal 
Brtnice ● TJ Růžená ● HC Hotel Antoň ● 
EHAFC Mufroni Telč ● HC LUKAS Stará 
Říše ● HC SDH Třeštice „B“ ● Telč - X ● 
SK Tekaben Volfířov ● HC SK Urbanov ● 
HC Vitamíni Tigers ● HC HRON Dačice 
● HC Červený Hrádek ● HC Chlumec ● 
Kocanda Krahulčí

Dění na zimním stadionu můžete sledovat 
na online kameře na stránkách www.sktelc.cz 

od fi rmy Somt servis.
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Vydří. Kostelní, Prostřední, Zadní. Ale i Krajní či Valentinovo, nebo 
také bez přívlastku. Jedno je jisté. Všechna tato pojmenování nám 
připomínají, že ve zdejší krajině žily a žijí vydry říční. Lasicovitá šel-
ma má dnes dokonce svůj „fan klub“: Český nadační fond pro vydru. 
Její výskyt je všeobecně považován za doklad čistoty vody v toku, 
ve kterém žije. Se starostou Zadního Vydří Františkem Horálkem 
se ale nescházíme kvůli malé šelmě, která i u nás patří mezi kriticky 
ohrožené živočišné druhy. Téma našeho rozhovoru je dané. Jak žije 
jedna z nejmenších obcí mikroregionu? Navíc, když se nachází nejen 
na jeho jižní hranici, ale také na samé hranici Kraje Vysočina. Spíš 
nechtě této geografi cké poloze odpovídá i přívlastek v jejím názvu. 
„Máme obecní vodovod, který sami provozujeme. V roce 1996 jsme 
si svépomocí postavili obecní úřad, který je současně společenskou 
místností a veřejnou knihovnou. Nejedná se o žádnou megaloman-

skou stavbu. Pohodlně se sem ale vejdou všichni rodáci, kteří se zde 
pravidelně již řadu let schází. Abychom měli pěknou zeleň na náv-
si, tak jsme museli odvodnit zamokřené plochy. Úsilí, které to stálo, 
není na pohled vidět. V roce 2014 jsme za půl druhého milionu ko-
run opravili silnici, která nás spojuje s Kostelním Vydřím. Plánuje-
me vyčištění obecního rybníku, nákup nových kontejnerů na odpad 
a vysázení živého plotu kolem nich,“ jen tak z hlavy vypočítává sta-
rosta Horálek, který stojí v čele obce druhé volební období. Pečlivou 

údržbu zeleně na upravené návsi považuje za samozřejmost, stejně 
jako třeba to, že před časem obec nechala odborně vyčistit a pozla-
tit pamětní kříž. Místo aby se více rozhovořil o své práci, připomíná 

pomoc majitelů zdejších usedlostí s údržbou 
veřejných prostranství, dobrou spolupráci ce-
lého zastupitelstva a hlavně svého předchůdce 
Miroslava Moudrého, který vedl Zadní Vydří 
více než dvě desetiletí a zasloužil se o všech-
ny investiční akce, které se zde uskutečnily. 
Za velké pomocníky také považuje dobrovol-
né hasiče z Mysletic. Za Zadní Vydří plní úko-
ly vyplývající ze zákona o požární ochraně. 
Musím ho hodně přemlouvat, aby také zmínil, 

že o obecní knihovnu se více než 40 roků obětavě stará jeho man-
želka Božena. Mimochodem také kronikářka obce. Samou chválu 
pak má pro kancelář mikroregionu, která pro obec zpracovává ad-
ministrativu projektů. „Zapojili jsme se také téměř do všech společ-
ných akcí mikroregionu jako byly kompostéry, ekologické vytápění 
či kontejnery,“ vypočítal F. Horálek. Vracíme se k úvodu příspěvku 
a množství Vydří v něm vyjmenovaných. Vydří bez přívlastku, které 
leží nedaleko Stráže nad Nežárkou a má stejně jako to naše Vyderský 
potok, je relativně daleko. Ta ostatní má Zadní Vydří „za humny“. 
Známější Kostelní je samostatnou obcí, Prostřední je součástí Dačic. 
„To je škoda,“ hodnotí tuto skutečnost starosta Horálek a dodává, 

Vydří. Můžeme si vybrat 
„potřebovali bychom se spojit lepší silnicí, ale té se ze strany souse-
dů, když nemají vlastní zastupitelstvo, sotva dočkáme.“ A další zmí-
něná Vydří, Krajní a Valentinovo? O Valentinově se historici přou, 
zda tento název patřil ve středověku Zadnímu či Prostřednímu Vydří. 
Krajní Vydří byl v 16. století název Zadního Vydří. „Nej“ Zadního 
Vydří? Na tak malou obec jich nacházíme překvapivě hodně. Vyhlá-
šené porosty borůvčí v okolí, lokalita mohutných mravenišť v ne-
dalekém lese a starý hřbitov telčské židovské obce. Ten je dnes sice 
spojován s Velkým Pěčínem, na jehož katastrálním území leží, nebo 

Telči bližší Myslůvkou. Pravdou ale je, že Zadní Vydří ho má prak-
ticky na dohled. Ani jedno z těchto nej jsem ale nevybral. Těsně před 
tím, než jsme se s panem starostou sešli, odevzdával kasičku s vý-
nosem obecní Tříkrálové sbírky: 3720 Kč. Počítejte se mnou. Zadní 
Vydří je co do počtu obyvatel 100krát menší než Telč. Vybrat v Tel-
či v Tříkrálové sbírce 370 tis. Kč? To by byl zázrak. A když již zmi-
ňuji zázraky, tak jeden úřednický. Úřední hodiny Obecního úřadu 
v Zadním Vydří: Dle potřeby!                                                          /z/

Dnes představujeme: Zadní Vydří

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 2/2015          List MAS Telčsko (48)

Zastupitelstvo obce: František Horálek, Josef Pazour, 
Ing. Jitka Deutscharová, František Havlík, Ing. Marie Havlíková, 

Ph.D., Ing. Ladislav Novák, Mgr. Jana Šamalová  

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Zadní Vydří 1385 512 m n. m. 52

Foto: Archiv obce a Ing. Jitka Deutscharová

Tam, kde je krásně. Zadní Vydří z ptačí perspektivy.
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Představujeme projekty MAS Telčsko

Mikroregionální střípky

Radkov
14. 2. Masopust

Řásná
21. 2. Masopust

Urbanov
14. 2. Masopust

Černíč
14. 2. Masopustní průvod s kapelou

Nová Říše
8. 2. Dětský karneval
Kulturní dům, Pořádá SDH Nová Říše
14. 2. Masopust
21. 2. v 18 hodin
kostel sv. Petra a Pavla
Mše sv. s gregoriánským chorálem; zpívá 
místní chorální schola

Řídelov
28. 2. Tradiční průvod masek

Mrákotín
14. 2. Masopust

Hodice
7. 2. Hasičský bál ve 20 hodin
14. 2. Masopustní průvod v 9:30 hod.
28. 2. XIII. Obecní ples ve 20 hodin
Třeštice
7. 2. Tradiční průvod masek ve 13 hod. 

Dyjice
28. 2. Dvě tváře folku
Alasdair Bouch – energický britský písnič-
kář sám s kytarou a foukací harmonikou
Jan Žamboch – charismatický folkař s ka-
pelou Žamboši
V rámci OPEN MIC – Ivana Moravcová 
Trio
BEZOBAV Dyjice ve 20 hod. 

V rámci projektu Cestujeme po Regionu 
Renesance vznikl mobilní průvodce, který 
vás provede po zajímavých a netradičních 
místech regionu. Elektronický průvodce je 
k dispozici pro webové stránky určené pro 
prohlížení z klasického počítače a ve verzi 
mobilního průvodce určeného pro mobilní 
telefony. Obě aplikace jsou vytvořeny v čes-
kém a německém jazyce. 
Pro mobilní telefony
Aplikace pro mobilní telefony fungu-
je na většině moderních telefonů bez nut-
nosti instalace a nabízí také offl ine mód, 
který stáhne data do telefonu pro použití 
bez připojení k internetu. Pro spuštění na-

Mobilní průvodce Regionem Renesance
čtěte QR kód nebo zadejte níže uvedenou 
adresu do webového prohlížeče v telefo-
nu. V hlavním menu si pak můžete prů-
vodce nainstalovat na plochu nebo nahrát 
data pro offl ine použití. Pod následujícími 
odkazy si můžete průvodce spustit: http://
www.geotrips.eu/qr/rr
Webové stránky průvodce:
Virtuální průvodce pro webové stránky je 
navržen pro prohlížení z klasických počí-
tačů pomocí webového prohlížeče. Najdete 
ho přímo na tomto odkazu: http://www.geo-
trips.eu/cs/pruvodce/region-renesance nebo 
na stránkách: www.regionrenesance.cz

Magda Pojerová

V Nové Říši oživí náměstí

Novoříšský kulturní spolek rozjíždí tento rok zajímavý projekt s názvem Živé náměstí. Ce-
lý se bude „točit“ kolem kamenné kašny na náměstí, do které by chtěl NOKUS vrátit zpět 
vodu. Díky projektu, který z části podpořila Nadace Via, se probudí k životu krásné novo-
říšské náměstí. Součástí projektu budou Oživené jarmarky na náměstí, Sousedské pikniky, 
Živá setkání při hudbě apod. První setkání se bude konat 14. února v 19.00 hodin v restau-
raci U Lva v Nové Říši, kde celý projekt spolek představí veřejnosti.       Magda Pojerová

MAS Telčsko, Střechy Svoboda a Syn a No-
voříšský kulturní spolek vás zvou v pátek 
13. února do Hospodářského dvora v Bo-
huslavicích na ochutnávku vín z vinařství 
Němčičky. Připravená pro vás budou jak ví-
na, tak i malé občerstvení. Zkušený somme-
liér vám vedle ochutnávky také poradí, jaká 
vína se hodí k jakému jídlu.
Na ochutnávku se přihlašujte do 8. února 
buď osobně ve vinotéce v Nové Říši nebo 
na e-mail: vinotéka-strechy@mail.cz. Pouze 
pro přihlášené.                                          MP

Ochutnávka vín v Bohuslavicích

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

http://www.telcsko.cz/
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DO ČESKÉHO MLÝNA V JIHLAVĚ 
PŘES TELČSKOU LÁVKU. Jedna ze 
dvou nových lávek přes řeku Jihlavu v no-
vém sportovně - relaxačním centru v kraj-
ském městě má v rodném listě: Vyrobily 
OPRAVNY TELČ. Stejné místo původu 
má i sportovní hala v prestižním gymná-
ziu Nový PORG v Praze - Krči. OPRAVNY 
TELČ neměly v loňském roce o zajímavé 
zakázky nouzi.

POHLEDNICE, KTERÁ ZAUJME. Být občanem Třeštice, tak po-
kud posílám pohlednici k Vánocům, Velikonocům, přání k svátku či jen 
tak pro radost, tak mám jasno. Pokaždé pošlu „obecní“ pohlednici...

I ŠLACHTA MŮŽE BÝT KRÁSNÁ. Do čtyřicátých let minulého sto-
letí se zde porážel hovězí dobytek. Pak sklad Motorpalu. Dnes díky 
soukromému investorovi ozdoba Mlýnské ulice.  Foto: Ilona Jeníčková

Jedenáctiletá Bára se s rodi-
či přestěhuje, najde na půdě 
atlas světa, který ji přene-
se do doby Karla IV. a za-
žijí spoustu dobrodružství. 
Například: Karel s Bárou 
se snažili unést Blanku, ale 
nevěděli, že to je Karlova 
manželka… 

Čtenáře dětského oddělení zpovídá 
Lenka Zamazalová

Co právě čtu z městské 
knihovny

Johann Sequens – ZŠ Masarykova Telč
Veronika Válková 

Dobrodružné výpravy do minulosti. 
Karel IV. Příběh českého krále

Nemůžeme bruslit ani lyžovat. Tak alespoň řídíme traktor. Jako. Při svěcení obecního 
traktoru v Třeštici vyfotografoval František Bureš.
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 21. 12. 2014 do 20. 1. 2015.

Zatím teplá zima

Průměrná teplota:   1,1 °C
Průměrný tlak:  1020,4 hPa
Srážky:    15,8 mm
Maximální teplota:   10,4 °C, 19. 12. 
   ve 12,16 hod.
Minimální teplota:   -9,5 °C, 28. 12. 
   ve 23,45 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  51,8 km/h, 21. 12.

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

Prosinec v číslech
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JARNÍ BAZÁREK
dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti

28. 3. od 9 do 12 hod. v sále hotelu Antoň
rezervace prodejního místa: 

bazarekmaminektelc@gmail.com

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Doba trvání kurzu dva měsí-
ce, na přání jezdíme i o víkendech, školné i splátkově bez navýše-
ní ceny výcviku. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a na tel. 
607 185 517.

• Prodám byt 3+1 v Telči, pod poštou, OV, po rozsáhlé rekonstruk-
ci, 1. patro. Vyšší odhad. Tel. 773 685 711

• Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1 (63 m2 + 2 sklepy), Telč – 
Štěpnice. Cena 780 000 Kč, tel. 739 473 214.

• Pronajmu podkrovní byt 3+1, 110 m2 v Telči. Kontakt: 
603 419 076.

• STANER CZ s.r.o., Květinová 390, Telč přijme do HPP pracov-
níky: – řidič nákl. vozidla – obsluha traktor bagr – pomocný stav. 
dělník – hl. stavbyvedoucí s praxí min. 3 roky. Tel. 602 530 648, 
info@staner.cz

• Koupím menší domek či chalupu se zahradou v Telči a blízkém 
okolí. Tel. 608 950 953.

• Prodej stavební parcely v Urbanově. Obec Urbanov prodává po-
zemek k bydlení o celkové výměře 868 m2. Cena 200 Kč/m2. Na-
pojení na plyn, vodu, kanalizaci, elektřinu, pevnou linku i wifi  
v místě. 

Malý oznamovatel
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Nejen publicita, ale především rekonstrukce 
židovských památek průběžně zvyšují turis-
tický potenciál této specifi cké oblasti v regi-
onu. K židovskému městu v Třebíči, zásadně 
rekonstruované impozantní synagoze v No-
vé Cerekvi přibude v širším zájmovém úze-
mí Telče, Regionu Renesance, v letošním roce 
synagoga v Polici u Jemnice. Projde zásad-
ní rekonstrukcí za 10 až 15 mil. Kč. „Atrak-
tivnost nového cíle turistů bude především 
v tom, že expozice v polické synagoze bude 
zaměřena na život židů na venkově. Ten byl 
zcela jiný než ve městech,“ zmínil pro TL ar-
chitekt Jaroslav Klenovský. Zřejmě i to ovliv-

nilo rozhodnutí Federace židovských obcí ČR 
a Ministerstva pro místní rozvoj, že rekon-
strukce malé polické synagogy dostala před-
nost před jinými podobnými stavbami. Celý 
projekt zásadní revitalizace zchátralé stavby, 
která dříve sloužila i jako tělocvična, by měl 
být hotov do konce roku.                               /z/

Hádanky domů života
Dokumentární cyklus ČT o židovských 
hřbitovech v Česku. Od 11. ledna každou 
neděli v 9:35 na ČT2. Repríza následující 
pátek v 16:50 také na ČT2.
Díl Židovské perly renesanční Telče (10) 
bude vysílán v březnu. Připomeneme!

Hádanky domů života. 
Poprvé a hned 
s překvapením 
V neděli 11. ledna začala Česká televize vy-
sílat dokumentární cyklus o židovských hřbi-
tovech v Česku. Má deset dílů a již vícekrát 
jsme o něm informovali. Poslední, desátý díl, 
totiž věnovali autoři seriálu telčským židov-
ským hřbitovům. Starému u Zadního Vydří 
a novému na Oslednicích. Režisér Jaroslav 
Kratochvíl měl šťastnou ruku, když za prů-
vodce dokumentem vybral kultivovaného 
Petra Vacka. A tak není divu, že po odvysílá-
ní úvodních dvou dílů sklízí jejich práce jen 
slova chvály. Od kritiků i od diváků. To je 

v Česku nebývalé. Teprve budoucnost ocení 
význam toho, že do TOP 10 lokalit českých 
židovských hřbitovů se dostaly i oba telčské 
hřbitovy. A překvapení z prvního dílu? Nejen 
impozantnost a velikost židovského pohřebiš-
tě v Mikulově, ale především zmínka o tam-
ní významné židovské rodině Teltsch(erů). 
„Ano, původ rodiny nebo její předchozí pů-
sobení je možné předpokládat v Telči,“ potvr-
dila TL přední česká odbornice pro židovské 
funerální památky Iva Steinová.                  /z/

Reportérka Dana Svátka 
Může nezkušená, ale odvážná holka uspět 
mezi tvrdými profesionály? Její šance prově-
ří případ smrtelné nehody bohatého restituen-
ta. Tereza Voříšková a Jiří Bartoška v třídílné 
televizní minisérii příběhů natočených podle 
skutečných novinářských kauz investigativní-
ho reportéra Josefa Klímy. Třídílná televizní 
minisérie režiséra Dana Svátka od 1. února, 
vždy v neděli ve 20 hodin, na obrazovkách 
České televize. Druhý kameraman seriálu To-
máš Drdácký, architekt Ivo Návrat.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/

Od 1. února na obrazovce ČT

Opraví synagogu v Polici 
Vzroste význam židovských památek

Superúředník. Máme 
dvě želízka v ohni 
Asi nebude čtenáře, který by ve sdělova-
cích prostředcích nezaznamenal peripetie 
okolo služebního zákona. Bude, nebude, 
platí, neplatí... Přitom „kočkovaná“ politi-
ků, včetně prezidenta, má nejedno pragma-
tické pozadí. Tím je třeba čerpání evrop-
ských dotací. V době uzávěrky TL bohužel 
stále nebylo rozhodnuto o docela podstat-
ném. Kdo bude generálním náměstkem mi-
nistra vnitra pro státní službu. Tedy supe-
rúředníkem, jak trefně pojmenovali tuto 
funkci novináři. Zdánlivě odtažité téma pro 
Telč zmiňujeme proto, že mezi třemi „fi -
nalisty“ opakovaného výběrového řízení 
máme hned dvě želízka v ohni. Josef Po-
stránecký dokázal před deseti lety před-
stavitelům obcí na radnici v Telči tak sro-
zumitelně defi novat výhody fungujícího 
mikroregionu, že po jeho výkladu vznikl 
dnešní Mikroregion Telčsko. Pokud J. Po-
stránecký uspěje, tak by náš mikroregion 
měl svého „patrona“ na nejvýznamnějším 
úřednickém postu v republice. Další adept 
na superúředníka, vlastně na superúřednici, 
Simeona Zikmundová, bývalá ředitelka 
Krajského úřadu Vysočiny, pak má přímé 
telčské kořeny. Její dědeček Eduard Von-
dráček má v rodném listu uvedeno místo 
narození: Telč - Podolí.                            /z/

Neutěšený stav synagogy v Polici dokumen-
tuje snímek Karla Janouška.

Přednáška památkářů 
bude chutnat. 
Středověkem 
Na středu 11. února v 18 hodin připravi-
li telčští památkáři další přednášku z cyklu 
Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Pavel 
Macků tentokrát seznámí posluchače s vaře-
ním, stolováním a stravováním ve středově-
ku. Samozřejmostí bude i možnost prohléd-
nout a osahat si repliky dobové kuchyňské, 
stolní keramiky a nádobí. „Zároveň bude 
připraveno i malé středověké občerstve-
ní pro odvážné zájemce,“ zve na atraktivní 
přednášku Ilona Ampapová z NPÚ. Před-
náška výjimečně proběhne v sídle památ-
kářů v Lannerově domě.                         /z/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Jídlo a pití ve středověku
Přednáší Mgr. Pavel Macků

11. února v 18 hodin
Výjimečně v Lannerově domě 

v Hradecké ulici

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 
odbor kultury MěÚ Telč

tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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HRADEC KRÁLOVÉ
14. 2. - Songfest – Vítání roku Ovcééé
Komorní hudební festival. Divadlo Drak

CHEB
17. 2. - Koncert Petra Vašinky
Muzeum, Valdštejnská obrazárna. Hráč 
na kontrabas, zařazený na prestižní Lis-
tině mladých umělců Českého hudební-
ho fondu obdržel v roce 2014 na Mezi-
národní soutěži Leoše Janáčka v Brně 3. 
cenu a cenu za nejlepší provedení soudo-
bé skladby.

JINDŘICHŮV HRADEC
7. - 15. 2. - Orchideje kam se podíváš
Nevšední a zajímavé druhy orchidejí 
v rámci orchidejového týdne.
Zahradní centrum v Jindřichově Hradci.

KUTNÁ HORA
Do 27. 2. - Vojtěch Vlk - Na březích ře-
ky Gangy 
Výstava fotografi í ve foyer Městského 
Tylova divadla.

LITOMYŠL
30. 1. - 22. 3. - Šárka Hrouzková a je-
jí žáci
Regionální muzeum v Litomyšli a Měst-
ská galerie Litomyšl - dům U Rytířů
Velká výstava umělkyně a pedagožky, 
která oslavila významné životní jubile-
um (1954). Navazující výstava v Regio-
nálním muzeu představí díla více než še-
desáti jejich žáků.

POLIČKA
14. 2. – 12. 4. – Velikonoční výstava
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech 
ve velikonočních zvycích v Centru Bo-
huslava Martinů v Poličce.

TELČ
12. – 15. 2. - XIV. český zimní sraz tu-
ristů v Telči
Lyžařské i pěší trasy, třídenní přejezd/
přechod/přes čtyři vrchy Vysočiny, kul-
turní a poznávací program.

TŘEBOŇ
21. 2. – Třeboňský masopust
10:00 - 12:00 hod., Masarykovo náměstí, 
masopustní veselice tentokrát s kolední-
ky z Benešova nad Černou.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

1. února
Dačice, MUDr. Čestmír Lovětínský
Nivy, 384 423 107 ● dtto 7. a 8. února
Jihlava, MUDr. Jiří Brož
Telečská 1727/34, 567 309 654
7. února
Jihlava, MUDr. Miluše Brychtová 
Vrchlického 2497/57, 567 574 571 
8. února
Jihlava, MUDr. Danuše Caklová 
Brtnická 4267/1, 724 129 699
14. února   
Dačice, MUDr. Jaroslava Marková
TRW – DAS, 384 456 215 ●  dtto 15. 2. 
Jihlava, MUDr. Jiří Coufal 
Na Hliništi 2021/32, 567 309 163
15. února  
Polná, MUDr. Hana Červinková
Varhánkova 227, 732 925 481
21. února  
Dačice, MUDr. Marie Matoušková
Nemocnice Dačice, 384 358 291  
dtto 22. 2. 
Polná, MDDr. Hana Červinková 
Varhánkova 227, 777 753 636 
22. února  
Jihlava, MUDr. Lumír Dobrovolný 
5. května 3311/4, 567 11 681
28. února  
Dačice, MUDr. Ivana Pelikánová
Nemocnice Dačice, 384 358 297
Jihlava, MUDr. Jitka Doležalová
Vrchlického 2497/57, 567 574 572
Pohotovost od 8 - 12 hodin. V případě 
potřeby doporučujeme prověřit na uve-
dených tlf. číslech. Služby v obvodu Ne-
mocnice Jihlava i na Infocentru Nemocni-
ce Jihlava na 567 157 211. Změna služeb 
není vyloučena. Aktuálně na www.telc.
eu, www.nemji.cz. Zubní pohotovost 
v Dačicích na www.nemda.cz

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

v únoru Římskokatolické
Sobotní mše sv. v únoru v 17,00 
v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v únoru
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

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

Adventisté
každý lichý týden ve středu v 18.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v nízkopraho-
vém zařízení ZASTÁVka, Slavíčkova ul.

Bohoslužby

ZUŠ má více než 
400 žáků!
V lednovém vydání TL jsme uveřejnili pře-
hled o počtu žáků ve školách ve správním 
obvodu Telče. V textové části jsme také tento 
údaj uvedli o telčské základní umělecké ško-
le (ZUŚ). Jen na nepozornost při zpracování 
textu ze statistiky MěÚ mohu „svést“ to, že 
jsme v tomto případě uvedli pouze počet žá-
ků hudebního oboru (209). Skutečností je, že 
celkový počet žáků ZUŠ přesáhl 400. V le-
tošním roce jich je 409, zatímco před dese-
ti lety bylo toto číslo o 21 žáků menší, 388. 
Za chybu se omlouvám.                    Zadražil

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou 
nám. Zachariáše z Hradce 4 
(budova fary, 2. patro)
MAMI@mimi (0 - 6. měsíc)
17. 2. v 9.00 hod. Tématické přednášky 
a aktivity pro nejmenší. Průběh programu 
je uzpůsoben potřebám mimi.
MAMI@nemluvňátka (od 8. do 24. mě-
síce)
16. 2. v 9.30 hod. Hrajeme si s říkankou, 
komunikační prostředky s nejmenšími. H. 
Hajnová
MAMI@pidilidi@svišti ( 2 - 6 let) 
- každý čtvrtek v 16.15 hod. Společné hý-
bánky pro rodiče a děti. Tělocvična ZŠ Ma-
sarykova.
MimiVmami (pro těhotné) 
- každou středu od 17 hod.
Předporodní kurz - 6. 3. část A v 15.30 
hod., 7. 3. část B v 9.30 hod., 13. 3. část C 
od 15.30 hod.
Sedavé zaměstnání@bolest zad
13. 2. v 16 hod. Seminář s workshopem 
kompenzačních cviků s ohledem na mož-
nosti v kanceláři, ergonomie pracovního 
prostředí.
Aktuální info. na tel. 724 415 809 nebo 
www.balancplus.cz.
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Sport
Basketbal
Turnaj mladých
3. ledna se ve sportovní hale v Hradec-
ké ulici konal turnaj mládežnických tý-
mů Telče, Studené a Jihlavy. Pro domácí 
oddíl, který čítá 15 adeptů a adeptek ko-
šíkové z 8. a 9. tříd, to bylo první takové 
vystoupení. „Výsledek turnaje není pod-
statný. Soupeři mají daleko více natréno-
váno než naši. Přesvědčili jsme se, že má-
me nadějné bojovníky a bojovnice, kteří 
nevzdají žádný zápas,“ konstatoval po tur-
naji Milan Maleček, který se o výchovu 
mladých basketbalistů stará.

Počasí v měsíci prosinci bylo opět poněkud 
netradiční. Nebo si na novou tradici pomalu 
zvykáme? Začátek měsíce byl trochu zimní. 
Maximální denní teploty zůstávaly 1 až 2°C 
pod nulou a srážky byly ve formě slabého 
sněžení nebo mrznoucího mrholení. To při-
spívalo k dalšímu růstu námrazkových jevů, 
které začaly vznikat již v listopadu. Celko-
vá síla dosáhla až kolem 3 cm, v kopcích to 
bylo i více. Sníh buď tál, nebo krátkodobě 
vytvářel poprašek. Námrazky a zbytky sně-
hu zmizely po oteplení 3. prosince. Z celého 
měsíce bylo jen 7 dnů s maximy pod nulou. 
Jinak byly záporné teploty jenom ojedinělé. 
Maximální teploty ve druhé dekádě měsí-
ce a v předvánoční době vystupovaly na + 4 
až + 11°C. Nejchladnější byl konec měsíce, 
kdy minima byla kolem - 10°C a přízemní 
teploty klesaly až  na - 13°C. Srážky během 
měsíce byly časté, ale většinou tekuté. Sníh 
padal jen v uvedených chladných obdobích 

Počasí v prosinci 

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Časové období od Vánoc k Velikonocům 
mi přijde velice krátké. Nevím, jestli je to 
tím, jak na nás začnou brzy po Vánocích 
v obchodech útočit kuřátka a zajíčci, ne-
bo prostě tím, jak člověk stárne a čas ubí-

Jaro je na dohled 

a z počátku roztál. Na zemi se sněhová po-
krývka udržela až od 25. 12. a maximální 
výšky 5 cm dosáhla 30. 12. Takže Štědrý den 
opět beze sněhu. Škoda, že se počasí o pár 
dnů neposunulo, takhle jsme přišli o tu bí-
lou vánoční romantiku. Ale následující dny 
nám to alespoň trochu vynahradily. Měsíc 
hodnotíme teplotně jako silně nadprůměrný, 
srážkově slabě podprůměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

há jaksi rychleji. Obchodníci během pár 
dnů vymění vánoční kolekce za vajíčka 
a mrskačky. Ten pocit blížícího se jara je 
velice příjemný. A jak je čas pro každého 
člověka jinak dlouhý, jsem poznala, když 
jsem se jednou vrátila domů po delší pra-
covní cestě a zjistila, že nám ještě v břez-
nu zdobí pokoj vánoční stromeček v plném 
třpytu a jasu. Manžel to komentoval tím, že 
to snad už ani nestojí za to, ho odzdobovat, 
když za chvilku jsou zase Vánoce. Takže 
pro někoho je i čas od Velikonoc k Váno-
cům, jako když mávne proutkem. Čas se 
vleče, když čekáme u lékaře, stojíme řadu 
u pokladny nebo máme dostat výplatu či 
důchod. Ale stejně se vždy dočkáme. Dou-
fám, že se dočkáme i sluníčka, které si vza-
lo asi dovolenou, protože je stále tma a pod 
mrakem. Určitě nám to čekání na sluníčko 
zpříjemní tradiční telčský masopust, který 
se koná 14. února.
Hudba, masky a dobroty sladké i slané bu-
dou určitě chutnat v každém počasí.

Tříkrálový turnaj
Na XV. ročník Tříkrálového turnaje se le-
tos 10. ledna sjelo a sešlo sedm týmů - Pro-
tivín, Havlíčkův Brod, Nová Bystřice, Jih-
lava, Studená, telčští volejbalisté a domácí 
Žabaři. Již tradičně poměřila síly vzájem-
ně všechna mužstva. Roli černého koně 
turnaje beze zbytku naplnil tým ze Stude-
né, který nakonec celý turnaj vyhrál.
Konečné pořadí: 
1. Studená, 2. Jihlava, 3. Havlíčkův Brod, 
4. Nová Bystřice, 5. Žabaři Telč, 6. Proti-
vín, 7. telčští volejbalisté.

Kickbox
Pátým rokem působí v regionu Kickbox 
Klub Reborn se sídlem v Klatovci. Je-
den ze čtyř oddílů má již rok také v Tel-
či. Hlavního trenéra, absolventa FTVS UK 
Josefa Bílka, TL bleskově vyzpovídaly:
Proč kickbox, když máme klasický box, 
řeckořímský zápas, judo ad.?
Ve formě, ve které cvičíme, to je sport, 
který rovnoměrně procvičí úplně celé tělo. 
Vy a kickbox?
Potřeboval jsem snížit nadváhu a zjistil 
jsem, že to je nejlepší řešení.
Kickbox a „rvačka“?
Tohle spojení nemám rád. Ke sportovnímu 
kickboxu nepatří.
Kickbox a ostatní sporty?
Ideální průprava pro každý sport.
Kde všude vedete oddíly?
V Jihlavě, J. Hradci, Třešti a v Telči.
Kolik členů máte v Telči?
Okolo dvaceti
Kdy a kde cvičíte?
Ve středu a v neděli v sokolovně. Spolu-
práce se Sokolem si velmi vážím.
Ženy, dívky a kickbox?
Normální spojení. Zrovna v Telči tvoří té-
měř polovinu oddílu.
Kde se o vás zájemci více dozví?
www.kickbox-reborn.cz

Sokolovna Telč: Kickbox pro děti
středa 19 - 20, neděle 18:30 - 19:30

Kondiční kickbox pro dospělé 
středa 20 - 21, neděle 19:30 - 20:30Turnaj mladých basketbalistů. Jakub Falat se pokouší proniknout přes jihlavskou obranu.                              

Foto: Kryštof Hütter
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Blahopřejeme novomanželům
Jan Šolc, Častrov
a Jitka Škorpilová, Častrov
Opustili nás
Jaroslav Veselý, Štěpnice 56 let
Antonín Mendl, Vnitřní Město 75 let
Ladislav Rod, Štěpnice 89 let
Josef Chvátal, Staré Město 92 let
Milena Chalupová, Staré Město 89 let
Jiří Molcar, Mrákotín 44 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny 
u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
16. února

Akce
6. 2. 20.00  KD v Krahulčí
Horácký bál
pořádá folklorní soubor Podjavořičan, 
www.podjavorican.cz
Hudba Kalíšci, cimbálová muzika Rathan, 
Podjavořičan Telč, předtančení. Předprodej 
vstupenek v Informačním centru MěÚ Telč

12. – 15. 2.
XIV. český zimní sraz turistů v Telči
pořádá Klub českých turistů Telč, www.
kcttelc.cz

14. 2.  Masopust náměstí
s folklorním souborem Podjavořičan - tra-
diční lidová veselice
Od deseti hodin přijďte na vepřové hody 
s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ova-
ru, košilky, tlačenky. Ve 14 hodin přijďte 
do průvodu masek se souborem Podjavoři-
čan. Přivítáme masky všeho druhu a každé-
ho věku. Masopustními koblihy! Sraz ma-
sek Na Parkaně ve 13,45 hod. O příjemnou 
atmosféru se postará hudba Antonína Kern-
stocka. Přijďte ochutnat dobrou zabijačku!

21. 2. 18.00 sokolovna
Madam Colombová zasahuje
Divadelní soubor „Za paravánem“ Sokola 
Telč zve na detektivní komedii J. Váchala

22. 2. 14.30 sokolovna
Tradiční dětský karneval TJ Sokol Telč

Koncert KPH
16. 2. 19.00 sál ZUŠ
Pěvecký koncert
Pavla Švestková - zpěv, Markéta Janáčko-
vá - klavír

Přednášky
11. 2. 18.00 Lannerův dům
Jídlo a pití ve středověku
v rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Pa-
mátky kolem nás, přednáší Mgr. Pavel Macků

19. 2. 18.00 sál Hotelu Antoň
Radek Jaroš: Koruna Himálaje
Expedice K2 – poslední klenot
Radek Jaroš vás srdečně zve na svoji před-
nášku o expedici na druhou nejvyšší horu 
světa, jejímž zdoláním se stal prvním Če-
chem a patnáctým horolezcem světa, kte-
rý drží tzv. Korunu Himaláje, tedy zleze-
ní všech čtrnácti osmitisícovek bez použití 
kyslíkových přístrojů.

Kulturní kalendář

Vzpomínka
7. února uplyne 120 let od doby, kdy se na-
rodila Marie Norková, zakladatelka továrny 
na likéry v Telči. A 7. dubna před 73 lety ze-
mřel její manžel Bohumil Norek, který byl 
umučen v koncentračním táboře Osvětim.

Vzpomínají vnučky Jana a Míla

Gratulace
Jaroslav a Božena Kosovi slaví dne 22. 1. 
2015 diamantovou svatbu. Šedesát man-
želských let, jak výjimečná věc! Říká se, 
že diamanty jsou věčné, ať tedy věčně trvá 
Vaše láska…
Milovaným rodičům, prarodičům, prapra-
rodičům do dalších společných let hlavně 
zdraví a pohodu přejí Jarka, František, Petr, 
Drahuška, Kristýna, Tomáš, Sabina, Tomá-
šek, Simona, Honza, Daniel, Adélka, Eva, 
Zdeněk, Michal, Veronika, Milan, Nelinka, 
Lilinka, Jarda, Drahuška, Martin, Kamila, 
Terezka, Martínek, Jára a Zuzana.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po 14 - 18, út, st, čt 15 - 19, pá 13 - 
17 hod.
Téma na únor: Přátelství
2. 2. 18.00 Přespávačka 
  s večerním klubem
13. 2. 14.00 Přátelák ve fotbálku
16. 2. 15.00 Tvoření s Šárkou
24. 2.  Deskohraní aneb vyzvi 
  kámoše ke hře 
  (po celou otvíračku)

Klub důchodců
 v budově polikliniky
15. 2. 14.00 Masopust 
s hudbou A. Kožešníkové a Z. Chvátala
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Literárně-zábavný 
kroužek ● Biblický kroužek ● Trénink pa-
měti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dra-
matický kroužek ● Turistický kroužek 
Více informací v klubu

Chovatelé
8. 2. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi. (v bývalém kině - 1. patro)
www.krtecek.org
V únoru 2. 4. a 5. zavřeno, jinak vždy 
otevřeno Po - Pá od 9 do 12 hod., 
ve St i odpoledne 15 - 18 hod.
Hernička Po, St, Pá
Cvičeníčko, říkanky Čt
Tvoření maminek s dětmi Út
3. 2. Skřítek lesníček
10. 2. stojánek na tužky
17. 2. Pavouček osminožka
24. 2. Náhrdelník
Krtečkova školička
hlídání dětí Po a St 9 - 12 hod.
jednorázově 50 Kč/hod., pravidelně 60 Kč 
za dopoledne
Tel: 775 219 362

Šťastně až do stáří... 
Psychocentrum – manželská a rodinná po-
radna Kraje Vysočina a Městská knihovna 
Telč si vás dovolují pozvat na besedu s mo-
tem: „Šťastně až do smrti? Není to jen 
pohádka? Jak mít vztah, který vydrží…“
Pondělí 9. února v 17 hodin v prostorách 
Městské knihovny Telč (nám. Zachariáše 
z Hradce 71).
Besedují: Mgr. Monika Šmardová, psy-
choložka a Lenka Vyskočilová, DIS., so-
ciální pracovnice.
Vstup: zdarma.

Pozvánka na besedu 
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PODVODNÍ POZDRAV. V době podvodných 
mailů, zpráv a informací potěšil pravý podvodní 
novoroční pozdrav čtenářům TL od potápěčského 
klubu Poseidon Telč, pořízený na stejnojmenné zá-
kladně u Řídelova Zdeňkem Tetourem. Takže smě-
rem opačným: Děkujeme a krásnou a čistou vodu!

ZATÍM JEN KRÁTKÝ POZDRAV. OD ZI-
MY. Na přelomu starého a nového roku mě-
ly děti na náměstí několik dnů SNOW PARK.

MASOPUST NA NÁMĚSTÍ BUDE 14. ÚNORA. JAKÝ? 
Více na předchozí straně v kulturním kalendáři.

Zahrajeme si hokej, zavelela hraběnka. Telč 
bývala hokejovým městem
Zajímavý příspěvek Jaroslava Paclíka na http://
jihlava.idnes.cz/ 11. ledna o historii hokeje v Telči.
„Marxist levý“ Egon Bondy si s chutí utahoval 
ze Stalina i SSSR
Příspěvek Ondřeje Bezra na http://kultura.idnes.
cz/ 20. ledna o básníkovi a fi lozofovi Egonu Bon-
dym. Jako Zbyněk Fišer (vlastní jméno)  žil v 80. 
a 90. letech v Telči, kde také vlastnil nemovitost. 
Letos v lednu by se dožil 85 let.

Přečtěte si 
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