
V tradiční krajské anketě Zlatá jeřabina, je-
jímž cílem je poukázat na zajímavé kulturní 
akce a mimořádnou péči o kulturní památ-
ky, má Telč ve „finále“ hned tři akce. 

Z  došlých  nominací  zařadila  odborná  pra-
covní skupina mezi 30 počinů, které se uchá-
zí  o  hlasy  veřejnosti  v  kategorii  Kulturní 
aktivita vystoupení divadla T.E.J.P. na His-
torických slavnostech a Retro závod Mezi 
dvěma branami. V kategorii Péči o kultur-
ní dědictví uspělo u odborníků restaurová-

ní sousoší Sv. rodiny ve Svatoanenské uli-
ci.  Hlas  telčským  nominacím  můžete  dát 
ve veřejném hlasování od 1. do 31. 3. 2017, 
a to elektronicky na internetových stránkách 
Kraje  Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/
pocinroku nebo  prostřednictvím  originál-
ních  hlasovacích  lístků  z  únorového  čísla 
novin  Kraj  Vysočina  zaslaných  na  adresu 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Foto: Ilona Jeníčková a Jaroslava Melicharová
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V prosinci  loňského roku  jsem čtenáře TL 
informoval  o  jednání  Národní  rady  geo-
parků,  která  doporučila Geopark Vysočina 
k udělení  titulu Národní geopark. A  stejně 
tak jste se mohli dočíst o aktivitách a projek-
tech, které bychom rádi na území geoparku, 
ale  i mimo něj připravili a  realizovali. Ale 
pořád nám ještě chyběla ta pomyslná „třeš-
nička na dortu“ v podobě jmenovacího cer-
tifikátu. Ten na základě doporučení národní 
rady vydává ministr životního prostředí. Ve-
lice si vážím toho, že se ministr Richard Bra-
bec rozhodl předat certifikát osobně v rámci 
své pracovní návštěvy Kraje Vysočina pří-
mo  v  Telči.  Slavnostní  akt,  který  proběhl 

Geopark Vysočina je Národní 

POJĎ HRÁT HOKEJ. Z tohoto snímku Ladislava Jonáka musí mít všichni, kdo se o stav-
bu hokejové arény zasloužili, radost. A nejen oni. 28. ledna se na jejím ledě prohánělo 50 
budoucích hokejistů. Více o úspěšném odpolední v rámci Týdne hokeje v Česku na str. 21.

Na www.kr-vysocina.cz/pocinroku hlasujte pro Skutek roku
Mezi nominovanými jsou z Telče PhDr. Eva Melmuková a Renata Křížková

Hlasování probíhá od 1. března do 31. března. Více str. 4.

v Konírně státního zámku, tak byl nejenom 
oficiálním jmenováním, ale také poděková-
ním všem, kteří se o vznik Národního geo-
parku Vysočina zasloužili.  Jsem  rád,  že  se 
slavnostního  setkání  zúčastnili  i  představi-
telé řady institucí, které nám s vytvořením 
geoparku  významně  pomohli.  Za  všechny 
bych uvedl Kraj Vysočina, Národní síť Ge-
oparků a Českou geologickou službu. Mezi-
národní punc pak celé akci přidali hosté ze 
slovinského  geoparku  Idrija. Abych  neza-
pomněl, všem se líbilo vystoupení pěvecké-
ho sboru TELčísla. A panu ministrovi moc 
chutnal chléb z Pekařství Marek.

Roman Fabeš, starosta města
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Pro  nadcházející  dobu  prázdnin  a  dovole-
ných  přinášíme  pro  ty,  kteří  plánují  cestu 
do zahraničí,  základní  informace o cestov-
ních dokladech:
Cestování na občanský průkaz (OP) 
- na občanský průkaz může občan ČR (včet-
ně dítěte) vycestovat do zemí Evropské unie 
a  dále  na  Island,  do Norska,  Lichtenštejn-
ska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny 
a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Make-
donské republiky, Moldavské republiky (ob-
čanské průkazy ve formátu ID1 se strojově 
čitelnými  údaji  a  s  kontaktním  elektronic-
kým čipem nebo ID2 se strojově čitelnými 
údaji) a Srbské republiky. Zveřejněný výčet 
států je platný k 10. 2. 2017 a může se prů-
běžně měnit. Z toho důvodu je nutné aktuál-
ní informace získat z webových stránek Mi-
nisterstva zahraničních věcí:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/pod-
minky_vycestovani_z_cr/index.html.
- občanský průkaz je vydáván po dosažení 
15 let s platností 10 let bezplatně, (a to i při 
výměně  ze  zákonem  stanovených  důvodů, 
jako  je  např.  uplynutí  doby  jeho  platnosti, 
změna evidovaných údajů - např. příjmení, 
stav, bydliště apod.; při ztrátě, odcizení, po-
škození apod. se platí bez ohledu na věk ža-
datele správní poplatek 100 Kč). U nezletilé 
osoby mladší 15 let jeho vydání stojí 50 Kč 
a má platnost 5 roků.
Cestování na cestovní pas (CP)
- pro vycestování do zemí mimo EU a výše 
uvedené státy musí mít občan ČR (včetně 
dítěte) cestovní pas.
-  cestovní pas pro osobu  starší  15  let  stojí 

Zápisy do škol jinak
Zápisy  do mateřských škol ve  správním 
obvodu Telče 5. a 6. května.
Zápisy  dětí  do základních škol  ve  správ-
ním obvodu Telče 7. a 8. dubna.

Více  v  příspěvku  Mgr.  Evy  Cupákové 
z útvaru školství MěÚ Telč v TL 1-2 2017 
na druhé straně.

Informace odboru vnitřních věcí

Dovolená v zahraničí. 
Jaké doklady potřebujeme

600 Kč s platností na 10 let, za vydání pasu 
pro dítě  je stanoven poplatek 100 Kč a do-
klad platí 5 roků.
Žádosti o vydání OP a CP
- O  vyřízení  cestovního  pasu  nebo  občan-
ského  průkazu  pro  dítě  do  15  let  žádá  zá-
konný zástupce, tedy zpravidla rodič. Stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad ob-
ce s rozšířenou působností, v našem případě 
na odbor vnitřních věcí v ulici Na Sádkách. 
K žádosti, kterou na místě zpracuje úřednice 
odboru, není nutné přikládat fotografii dítě-
te. Tu rovněž pořídí úřednice. Při podání žá-
dosti zákonný zástupce předkládá svůj prů-
kaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, 
že má dítě vydán  již platný občanský prů-
kaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit 
místo rodného listu. Osoba starší 15 let také 
nepředkládá při zpracování žádosti fotogra-
fii, prokáže se platným průkazem totožnosti.
Lhůty pro vydání OP a CP
- Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo ob-
čanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
- V případě  vycestování  v  kratší  době  než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestov-
ního  pasu  ve  zkrácené  lhůtě  6  pracovních 
dnů; tento úkon je u dětí zpoplatněn částkou 
2 000 Kč s platností dokladu 5 let, pro obča-
na ČR staršího 15 roků 4000 Kč s platností 
na 10 let.
-  Bližší  informace  k  vyřizování  osobních 
dokladů  lze  nalézt  na  webu  Ministerstva 
vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ

Personální změny 
na radnici
Od  února  došlo  na  Městském  úřadě  Telč 
ke dvěma personálním změnám. Náš pracov-
ní tým posílili po provedených výběrových ří-
zeních Jiří Baštář a Bc. Lukáš Nosek. S Jiřím 
Baštářem se občané budou setkávat na odbo-
ru stavební úřad a s Lukášem Noskem na od-
boru rozvoje a územního plánování.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Připomínáme 

54. schůze - 11. ledna
 - RM schválila odvolání Ing. Jaroslava Ble-
chy na základě jeho žádosti z funkce čle-
na  dozorčí  rady  společnosti  Služby Telč 
s  r.o.  a  jmenování Miloslava Červeného 
novým členem dozorčí rady společnosti.
 - RM schválila  udělení  souhlasu  s  podná-
jmem nemovitostí v areálu Panského dvo-
ra společnosti Statek Telč, s.r.o.
 - RM  schválila  podání  žádostí  o  dotaci 
na projekt „Cyklostezka po hrázi rybníka 
Roštejn“  a  „Cyklostezka  kolem Belpské 
lávky“ do Státního fondu dopravní infra-
struktury.
 - RM schválila, že zhotovitelem akce „Pro-
jekt revitalizace sídliště Jana Žižky v Tel-
či“ bude společnost Archoo, s.r.o., Telč, se 
kterým schválila uzavření smlouvy o dílo.
 - RM města schválila podání žádosti o po-
skytnutí podpory z MZe na akci „Rekon-
strukce a odbahnění Štěpnického rybníka“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o veřej-
ných službách se společností ČSAD Jin-
dřichův Hradec, a.s., na rok 2017.

55. schůze - 25. ledna
 - RM  schválila  uzavření  dohody  o  pach-
tovném za rok 2016 s Lesním družstvem 
Borovná.
 - RM  schválila  zprávu  o  vyřizování  stíž-
ností a petic za rok 2016.
 - RM  města  schválila  výroční  zprávu 
za  rok 2016 v  souladu  s  ustanovením § 
18  zákona  č.106/99  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 8. 3. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Kolik nás je
I  když  byl  v  uplynulém  roce  přiroze-
ný  demografický  vývoj  ve městě  přízni-
vý, narodilo se 55 dětí a zemřelo 46 ob-
čanů, trend úbytku oficiálně přihlášených 
obyvatel města se nezastavil. Opět se ví-
ce  lidí  odstěhovalo  (151),  než  přistěho-
valo  (112). Výsledkem  je pak další úby-
tek  obyvatel města  o  30. Na  konci  roku 
tak Telč měla  5393  obyvatel.  Z  toho  79 
jich bylo přihlášeno v jediné místní části, 
ve Studnicích.

Den otevřených dveří na Meteorologické stanici Kostelní Myslová
25. března od 9 do 14 hodin formou hodinových exkurzí
Začátek vždy 5 minut po celé hodině, poslední bude od 13.05 hodin
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Aktuální informace 
z radnice  
Dražební vyhlášky ● Oznámení o ulože-
ní písemností ● Ztráty a nálezy ● Zámě-
ry pronájmů a prodeje pozemků ● Sdělení 
orgánů  státní správy ● 
www.telc.eu/uredni_deska

Usilujeme o další evropské peníze
Jak už víte, první dvě žádosti města o dota-
ce z evropských fondů byly úspěšné. A tak 
se letos můžeme těšit na novou cyklo a in-
line  stezku  v  Lipkách  a  rekonstruovanou 
věž  svatého Ducha. Ale  tím  snaha  o  zís-
kání  evropských dotací nekončí. V  rámci 
zastupitelstvem  schváleného  Fondu  pro-
jektů připravujeme další akce. V polovině 

února byly do Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) podány dvě 
žádosti týkající se základních škol. Na ZŠ 
Hradecká  projekt  řeší  v  rámci  hlavní  bu-
dovy vytvoření  učeben pro výuku odbor-
ných předmětů, jazyků a informatiky. Dále 
pak vybudování školní dílny a školní cvič-
né  kuchyně,  rekonstrukci  sociálních  zaří-
zení a umístění výtahu pro zajištění bezba-
riérového přístupu do všech pater. Součástí 
projektu je i instalace geologické expozice 
na pozemku vedle školy. Rozsahem men-
ší  projekt  řeší  na  ZŠ Masarykova  novou 
počítačovou  učebnu,  vytvoření  „venkov-
ní učebny“ a zázemí pro výuku pracovních 
činností, ale hlavně bezpečné bezbariérové 
propojení školy s vedlejší sportovní halou. 
V polovině března  je pak nejzazší  termín 
pro podání žádostí na památky. Vzhledem 
k  tomu,  že  se  nepodařilo  dořešit  projekt 
budovy Základní  umělecké  školy,  připra-
vujeme dvě jiné žádosti. První z nich řeší 
rekonstrukci prostor stávajícího Domu dětí 

Radosti a starosti telčského starosty
a mládeže. Ty už dnes nevyhovují jak hy-
gienickým  předpisům,  tak  i  požadavkům 
jednotlivých  kroužků. Na  druhé  straně  je 
ale třeba ctít architektonické hodnoty toho-
to  objektu  a  požadavky  památkové  péče. 
Výsledný projekt je tak pro všechny přija-
telným kompromisem. Podobně se dá cha-
rakterizovat  i  rekonstrukce budovy radni-
ce. Ta by se měla týkat úprav obřadní síně 

a  dispozic  některých  kanceláří. Ale  hlav-
ně vyřešení největšího problému, katastro-
fálního stavu sociálního zařízení. Nové zá-
chody  pro  imobilní  a  veřejnost  vzniknou 
v přízemí a nového zázemí se dočká i prv-
ní patro. Samozřejmě ale tehdy, pokud tyto 
projekty v silné konkurenci uspějí. To uvi-
díme na podzim letošního roku.
Konečně byl sníh
To  je  možná  nejvýstižnější  označení  le-
tošní zimy. V podstatě po šesti letech jsme 
měli téměř dva měsíce tu pravou zimu. Ur-
čitě k velké radosti dětí a sportumilovných 
dospělých.  Sáňkovalo  se,  bruslilo  na  za-
mrzlých  rybnících  a  na  běžkách  se  da-
lo dojet z náměstí až na Javořici. A když 
vykouklo slunko, daly se po dlouhé době 
pořídit  krásné  fotky  zasněžené Telče. To, 
co na jedné straně přineslo radost, na dru-
hé straně vyvolalo starosti. A to samozřej-
mě se zimní údržbou. Slovo kalamita bylo 
ve  všech médiích  a  jako  bychom všichni 
zapomněli, že zima je přece normální sou-

částí našeho klimatického pásma. A tak se 
všichni  divili,  že  napadlo  30  centimetrů 
sněhu, je 15 pod nulou a namrzají a klou-
žou silnice. Někdy mi přijde, že u těch po-
čítačů a facebooků začínáme ztrácet kon-
takt s realitou...
Ale  dost  filosofování.  Tyhle  řádky  píšu 
hlavně  proto,  abych  poděkoval  Službám 
Telč  za  to,  jak  zvládly  sněhové  přívaly 
a  udržely městské  komunikace  v  dobrém 
stavu. Samozřejmě, že ne všude bylo pro-
hrnuto  a  posypáno  hned,  ale  nastavený 
plán údržby fungoval. A to i s vyvážením 
sněhu z některých ulic a odstraňováním le-
du ze střech a chodníků. V tomto výrazně 
pomohli i místní hasiči.
Velké poděkování ale patří i vám, kteří jste 
se starali o chodníky před svými domy. Ne 
všude se Služby dostanou včas a díky vám 
i tyhle chodníky byly schůdné. A když vy-
razíte s hrablem na ulici, je to i rozcvička 
a  taky  popovídáte  se  sousedy.  Chápu,  že 
někdo  tohle  nezvládne  kvůli  zdraví  nebo 
práci. Na druhé straně ale kroutím hlavou 
nad tím, že si někdo prohrne parkovací stá-
ní pro své auto, ale chodník mezi ním a do-
mem nechá být... Ale to byly spíše výjim-
ky, takže ještě jednou všem děkuji.

Roman Fabeš

PODAŘILO SE. Ministr životního prostředí Richard Brabec za chvíli předá starostovi 
Romanu Fabešovi certifikát, že Geopark Vysočina je Národním geoparkem. Zámek Telč, 
23. ledna.                                                                                                              Foto: Roman Pokorný

Nezaměstnanost 
v lednu
ČR
leden 5,3% (prosinec 5,2%)
Kraj Vysočina
leden 5,3% (prosinec 5,2%)
Správní obvod Telče
leden 6,9% (prosinec 6,4%)
Telč
leden 6,6% (prosinec 6,2%)
Obce pod 5% hranicí (prosinec):
Dolní  Vilímeč,  Jindřichovice,  Knínice, 
Markvartice,  Mysletice,  Panské  Dubenky, 
Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše
Obce nad 15% hranicí:
Vanůvek, Vápovice

Zdroj: Statistiky ÚP
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Skutek roku
Po  celý  březen můžete  na  stránkách Kra-
je  Vysočina  hlasovat  v  anketě  Skutek  ro-
ku. Cena Skutek roku je výrazem poděko-
vání  a  ocenění  aktivit  všech,  kteří  v  roce 
2016 vykonali pro kraj něco mimořádného 
nad rámec svých povinností, a to často bez 
ohledu na svůj osobní prospěch. Pro počiny 
fyzických osob může hlasovat pouze občan 
Kraje  Vysočina  na  www.kr-vysocina.cz/
pocinroku, vždy  jednou v každé kategorii.  
Letos jsou mezi nominovanými z Telče 
PhDr. Eva Melmuková a Renata Křížko-
vá, vedoucí Mažoretek Telč.         Podle TZ

Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Letos jsme si již každý, alespoň doufám, 
splnili nějaká novoroční předsevzetí. Ale 
stále  ještě žijeme činností  roku předešlé-
ho.  O  tom  svědčí  pozvánky  na  výroční 
členské schůze místních zájmových orga-
nizací a spolků, které mně a panu starosto-
vi přichází na pracovní stůl. Právě na nich 
se jejich členové vrací do loňského roku. 
Zúčastnil jsem se schůzí chovatelů a vče-
lařů  a  chystám  se  na  schůzi  zahrádkářů. 
Obě  byly  perfektně  připravené  a  infor-
mace,  které  na  nich  zazněly,  byly  důka-
zem  jejich  činorodé  práce.  U  chovatelů 
bylo mimo jiné velké téma – ptačí chřip-
ka. Ta je omezuje v jejich plánech pro le-
tošní rok. Stále věří, že budou moci v létě 
uskutečnit  velkou  krajskou  výstavu.  Se-
tkal jsem se zde s jejich novým vedením. 
Předsedou panem Bohuslavem Štrejba-
rem  z  Třeště  a  jednatelem  Ing. Janem 
Jakubcem  z  Nové  Říše.  Věřím,  že  na-
vážou na práci  svého předchůdce, nesto-
ra  chovatelů,  Jaroslava  Dvořáčka.  Schů-
zi  včelařů  dokonce  navštívil  radní Kraje 
Vysočina Martin Hyský. Čísla, která  zde 
zazněla, jsou pozoruhodná. 129 členů or-

ganizace se stará o 2008 včelstev na 165 
stanovištích v okolí Telče. Ty vyproduko-
valy 43 026 kg kvalitního medu. Do výku-
pu  na  další  zpracování  odevzdali  včelaři 
přibližně jednu třetinu. Jak vidíte, nechali 
si dostatečné množství medu nejen pro ty, 
kteří  mají  „svého“  včelaře  -  dodavatele. 
Proto bez obav zazvoňte na vrátka, kde je 
cedule - Med přímo od včelaře. Na schůzi 
zazněla  také nabídka kurzu pro  začínají-
cí včelaře, který bude 26. května ve Lhot-
ce  u  pana  Pavla  Nováka  (kontakt  tel. 
776 655 844). Výroční schůze zahrádkářů 
se bude konat až po uzávěrce TL.  Jejich 
podzimní  výstava  byla  důkazem  obrov-
ského nadšení pro tuto záslužnou činnost 
a přivedla do městské galerie, kde se ko-
nala, velké množství návštěvníků. Dopře-
du vím, že schůze bude nejen o loňských 
úspěších, ale věřím, že se na ní dozvíme 
i plány pro rok letošní. Všem, kdo se jak-
koliv podílí  na  činnosti  zájmových  spol-
ků,  nejen  těch,  které  jsem  v  příspěvku 
zmínil,  patří  velké  poděkování. V  životě 
města mají nezastupitelné místo.

Pavel Komín

Činnost spolků je životem města

Do Lannerova domu 
za modely letadel
Ještě do 10. března můžete v sídle památká-
řů v Lannerově domě navštívit výstavu plas-
tikových  modelů  historických  vojenských 
letadel. Vystavené exponáty patří do všech 
dob  létání,  od  jeho počátku až do  součas-
nosti.  Výstavu  doplňují  letecké  artefakty 
a odznaky ze soukromé sbírky Pavla J. Sla-
víka. Výstava je otevřena od pondělí do pát-
ku od 10 do 16 hodin a v sobotu 4. března 
od 9 do 12 hodin.

Statek Telč
Jak jsme již dříve informovali, v listopadu 
loňského  roku  rozhodli zastupitelé o vzni-
ku  nové městské  společnosti,  Statek Telč, 
s.r.o.  Důvodem  tohoto  kroku  jsou  legisla-
tivní změny především zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Nová společnost vznik-
la oddělením „zemědělské divize“ od Slu-
žeb Telč. Bude se výhradně zabývat země-
dělskou  výrobou.  „Oficiálně  jsme  vznikli 
jako samostatný subjekt 29. listopadu 2016 
zápisem  Krajského  soudu  do  Obchodní-
ho rejstříku. Takže na hodnocení výhod či 
nevýhod nové organizační struktury je pří-
liš brzy,“ uvedl pro TL jednatel společnosti 
Ing.  Jaroslav Blecha. Statek Telč  se věnu-
je především rostlinné výrobě na přibližně 
120 ha orné půdy v majetku města a dalších 
pozemcích,  které  má  v  pronájmu.  „Vedle 
hlavní činnosti úzce spolupracujeme,  resp. 
chceme  spolupracovat,  s  dalšími  subjekty 
se vztahem k městu, OHR Services, s.r.o., 
(firma  svazku  obcí  Oběhové  hospodářství 
Renesance, pozn. red.) a třeba s Rybářstvím 
Nechvátal,  nájemcem  rybníků  v  majetku 
města. Tato spolupráce by mohla být v bu-
doucnu oboustranně velmi prospěšná a pro 
město zajímavá,“ konstatoval Jaroslav Ble-
cha,  absolvent  Vysoké  školy  zemědělské, 
dnes Mendelovy univerzity v Brně. /z/

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Panelová sídliště. Prostá skutečnost, možné perspektivy
Přednáší Mgr. Jiří Neubert 

22. března v 18:00 v Univerzitním centru MU 
Jezuitská kolej

Stánek včelařů pravidelně najdeme na trzích ve městě.                                Foto: Ilona Jeníčková



str. 5TL 3/2017

Občanky a pasy 
v Telči „letí“
Od 1. ledna loňského roku byla nově pro 
vystavení cestovního pasu zrušena místní 
příslušnost  podle  trvalého  pobytu  obča-
na  (pro  občanské  průkazy  to  platí  již  řa-
du  let).  Obyčejnou  mluvou  to  znamená, 
že občan může podat žádost o vydání ob-
čanského průkazu i cestovního pasu u kte-
réhokoliv úřadu obce s rozšířenou působ-
ností,  hovorově  „malého  okresu“.  Těch 
je v Česku 205, v Kraji Vysočina pak 15 
včetně  telčského.  Tato  skutečnost  samo-
zřejmě ovlivňuje počet vydaných dokladů 
naší  radnicí.  Např.  občanských  průkazů 
odbor vnitřních věcí vydal 2522. V téměř 
600 případech byli žadateli občané s trva-
lým pobytem mimo správní obvod města. 
„Nejvíce jich bylo z Třeště a okolí,“ uved-
la  Eva  Líbalová  ze  zmíněného  odboru. 
Podobně  tomu  bylo  u  cestovních  dokla-
dů. Těch úřad vydal 617. Celá jedna čtvr-
tina jich byla také občanům mimo správ-
ní obvod. Mezi nimi opět převládají naši 
severní sousedé. Je to logické. Z Třeště je 
do Telče blíže než do  Jihlavy, kam míst-
ní příslušností občané Třeště a okolí patří. 
Navíc pohyb po krajském městě a čekání 
na tamních úřadech je pro ně dalším důvo-
dem  volby  telčské  radnice.  „Dá  se  před-
pokládat, že počet klientů, kteří si budou 
chtít  vyřídit  u  nás  doklady,  poroste  prá-
vě  z  důvodu,  že  od  roku  2016  si mohou 
vyřídit  na  jednom  místě  oba,  tj.  občan-
ský  průkaz  i  cestovní  pas,“  poznamena-
la aktuálně vedoucí odboru vnitřních věcí  
JUDr. Jana Matoušková.                        /z/

Co bude s Romantikou?
Čtenář  TL  (jméno  a  adresu  redakce  zná) 
nám zaslal následující podnět, dotaz: Ze své-
ho dětství  si pamatuji  velice pěkné společ-
né procházky s rodiči Romantikou. Krásnou 
přírodou cestou na Hladov a ke Kopřivovu 
mlýnu. Současný stav Romantiky je ale neu-
těšený, až smutný a samotná pěšina je velice 

obtížně, až nebezpečně průchozí... Na dotaz 
tazatele  reagoval  místostarosta  Pavel  Ko-
mín: Romantika,  lesní  plocha  jako  taková, 
je v současné době bohužel zařazena do ka-
tegorie lesní činnosti nahodilá těžba. Do ní 
patří,  dáno  i  názvem,  pouze  pořez  stromů 
napadených kůrovcem a úklid souší. A to bez 
speciální údržby pěšinek. Na základě podně-
tu jsme s LD Borovná dohodli, že za příhod-
nějších povětrnostních podmínek tam prove-
de také úklid v prostoru pěšinek. Nebude zde 
nasazena obvyklá lesní technika, ale vytaže-
ní dřevní hmoty bude provedeno koněm.

Dostali jsme dotaz:

Hasičské zprávy
Od 13. ledna do 16. února zasahovala jednot-
ka HZS z  telčské stanice u dvaceti událostí. 
Z  tohoto počtu se ve čtrnácti případech jed-
nalo  o  technické  pomoci,  odstraňování  vo-
zidel  tvořících  překážku  silničního  provozu, 
čerpání vody, odstraňování sněhových převi-
sů, odstranění dřevin hrozících pádem a také 
převoz posádky vrtulníku s pacientem. Požár, 
ke kterému hasiči vyjeli na hrad Roštejn, byl 
naštěstí fiktivní. Došlo k poruše čidla. Ostat-
ní  zásahy  byly  dopravní  nehody  způsobené 
většinou v souvislosti se zasněženou vozov-
kou. V pátek 10. února zasahovali hasiči  ta-
ké u Mysliboře, kde došlo ke střetu osobního 
vlaku a osoby.

Podle zprávy npor. Mgr. Jiřího Fišary, 
velitele stanice Telč

Stížnosti, petice, 
informace
Na  počátku  nového  roku  vypracoval,  jako 
každoročně,  tajemník městského úřadu Pa-
vel Soukop zprávy o vyřízení stížností, petic 
a žádostí o informace, které radnice obdržela 
v průběhu roku 2016. Dozvíme se z nich, že 
úřad odpověděl v zákonné lhůtě na 16 podá-
ní, které byly označeny jako stížnost, a také 
na jednu petici. V patnácti případech poža-
dovali žadatelé na  radnici  informace podle 
zákona  o  svobodném  přístupu  k  informa-
cím. Na 14 žádostí bylo odpovězeno v zá-
konem stanovené lhůtě. U jedné žádosti by-
lo žadateli odpovězeno po lhůtě. Úřad vydal 
dvě rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V jed-
nom případě se žadatel proti němu odvolal. 
Krajský úřad Kraje Vysočina,  jako odvola-
cí orgán, odvolání zamítl a rozhodnutí o od-
mítnutí  žádosti potvrdil.  „V  tuto chvíli ne-
máme informaci, zda byla proti rozhodnutí 
krajského úřadu podána žadatelem žaloba či 
nikoliv,“ uvádí ve zprávě tajemník Soukop. 
Všechny  zmíněné  zprávy  jsou  zveřejněny 
na úřadní desce.                                          /z/

Jaká jména dostaly
Jak  informujeme  na  jiném  místě,  v  loň-
ském  roce  se  v  Telči  narodilo  55  dětí. 
Na tradiční a oblíbenou otázku Jaká  jmé-
na dostaly?, vypracovaly odpověď Eva Lí-
balová a  Jana Pavlíčková z odboru vnitř-
ních věcí radnice. Ten mimo jiné vede také 
agendu  evidence  obyvatel. U  děvčat má-
me  mezi  29  malými  slečnami  tři  Elišky 
a  dvě  Karolíny.  Jen  po  jedné  pak  máme 
Agátu, Amálii, Anastázii, Dominiku, Ellu, 
Emu, Izabellu, Jolanu, Julii, Justýnu, Klá-
ru, Lindu, Lucii, Marianu Irenu, Marii, Mi-
luši, Moniku, Natálii, Rozálii, Silvii, Tere-
zu, Vanesu, Veroniku a Viktorii.  Mezi 26 
chlapci vloni „zvítězil“ Tomáš (4). Máme 
také tři Jakuby a dva Jany. Ostatní  jména 
pro mladé muže pak volili rodiče jen v jed-
nom případě.  Jsou  to: Adam, Aleš,  Filip, 
Jiří,  Karel,  Leoš,  Libor,  Lukáš,  Matyáš, 
Ondřej,  Richard,  Sebastian,  Šimon,  Ště-
pán, Václav, Vlastimil a Vojtěch.            /z/

Dopadli drogového bosse
Ve druhém únorovém týdnu dopadli po-
licisté v Třebíči šestačtyřicetiletého mu-
že,  který  páchal  drogovou  trestnou  čin-
nost  značného  rozsahu.  U  muže  našli 
pervitin.  Drogový  boss  byl  již  v  minu-
losti opakovaně soudně  trestán. V před-
chozí době se zdržoval na Jihlavsku a žil 
na  Telčsku.  Sám  je  uživatelem  drog. 
Muž  byl  obviněn  z  toho,  že  opatřoval 
na různých místech České republiky per-
vitin a ten poté dále distribuoval zejména 
v Jihlavě, Telči, Třešti a dalších místech 
v okolí těchto měst.
Berlingo ve svodidlech 
V sobotu 28. ledna došlo v katastru Mys-
letic k havárii Citroenu Berlingo, při kte-
ré se zranil řidič. S vozidlem dostal smyk, 
vyjel mimo komunikaci a narazil do svo-
didel. Vzniklá škoda na automobilu je při-
bližně sto tisíc korun. Příčinu a okolnosti 
dopravní nehody policisté dále prověřují. 
Vandal ve Slavíčkově ulici
Policisté pátrají po pachateli, který ve Sla-
víčkově ulici  v  době od 10.  do 12.  úno-
ra ulomil ze zaparkovaného Fordu Mon-
deo střešní anténu a poškrábal oba přední 
světlomety. Předběžně vyčíslená škoda je 
10 tis. Kč. 
Ohlédnutí za loňským rokem
Vloni prověřovali policisté na Telčsku 147 
trestných  činů,  z  nichž  objasnili  53,06% 
(v roce 2015 došlo k 154 trestným činům, 
z nichž bylo objasněno 56,49%).

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

Policie ČR Telč 
informuje
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Humanitární sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 1. 4. od 9 do 14 hodin v prostorách bývalého školního statku. Pří-
stup do objektu je pouze zadní branou z ulice Batelovské a stále přímo po místní komunika-
ci. Místo sběru je označeno logem Charity. Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), 
přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové boty. Věci noste v pevných oba-
lech (krabice, pytle). Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Na Telč vzpomínám 
moc rád
Redaktorka  Hana  Jakubcová  představi-
la 5. února v příloze MfD Vysočina obsáh-
lým rozhovorem nového faráře v Jaroměři-
cích  nad  Rokytnou, P. Tomáše Holcnera. 
My jsme z rozhovoru opsali jednu odpověď, 
která určitě potěší čtenáře TL. A máte něja-
ký svůj „farářský“ vzor? Mám. Byl  to  tře-
ba Alois Pernička, bývalý děkan z Telče, můj 
první velký a důležitý učitel v praxi. Mimo-
chodem - na Telč vzpomínám moc rád. Na-
učil jsem se, že kázání má být raději kratší 
a přívětivě podané posluchačům - od srdce 
k srdci. A toho se snažím držet. Je samozřej-
mě jednodušší stáhnout si na internetu text, 
vytisknout si ho na papír a pak v kostele pře-
číst. Já to ale nedělám.

Zdroj: http://jihlava.idnes.cz

Opsali jsme z MfD

Cesty za poznáním. 
Vietnam a Kambodža
Přijďte se podívat do klubu důchodců v pří-
zemí polikliniky v sobotu 4. března ve 14 
hodin  na  videoprojekci  Cesty za pozná-
ním do Vietnamu a Kambodže. Děkujeme 
Ing. Josefu Ambrožovi za pěkné chvíle, kte-
ré nám svým promítáním již připravil a dále 
připravuje. 

Ludmila Bartošková
vedoucí Klubu důchodců Telč

V klubu důchodců:

Na telčské radnici „koledoval“ ředitel jihlavské Charity Michal Novotný se svými spo-
lupracovníky..                                                                                            Foto: Charita Jihlava

Až po uzávěrce minulého vydání TL, 15. led-
na,  skončila  Tříkrálová  sbírka.  Její  tradiční 
organizátor na Telčsku Jaroslav Kadlec tu le-
tošní pro TL okomentoval  takto: „V mrazi-
vém ránu 7. ledna se 23 skupinek koledníků 
vydalo v Telči k domovům dárců. Byly mezi 
nimi i tři „vypůjčené“ skupiny, Krejčovi a Ví-
tovi ze Studnic a Kovářovi z Nové Říše. Dár-
ci byli štědří a v řadě případů koledníky oče-
kávali. Sice jsme zaostali za loňskou rekordní 
částkou asi o 3 tisíce Kč, ale i tak hodnotím 
sbírku jako úspěšnou. Celkem jsme v obcích, 
kam tradičně vysíláme koledníky, vybrali 
222 878 Kč. Bohužel nám ale odrůstají děti, 
a tak je stále obtížnější získat potřebný počet 
koledníků. Naštěstí se nám vyhnula chřipková 

Tříkrálová sbírka 
epidemie, a tak jsme 17. ročník TKS zvládli. 
Velké díky patří všem dárcům a samozřejmě 
také  obětavým  koledníkům.“  Jaroslav  Ka-
dlec  se  svými  pomocníky  organizoval  sbír-
ku v Telči a 31 obcích v okolí. Koledovalo se 
ale i v dalších obcích správního obvodu Tel-
če. V přehledu, který jsme získali z Oblastní 
charity Jihlava, jsou označeny hvězdičkou. /z/

Telč  98 062
Stará Říše ad.**  34 805
Nová Říše *  30 982
Mrákotín  19 930
Sedlejov  10 068
Krasonice*  9 037
Mysliboř  9 500

Rozseč*  8 142
Vystrčenovice*  7 160
Urbanov  8 000
Nevcehle  6 800
Radkov  6 365
Bohuslavice*  5 990
Řásná   5 843
Knínice*  5 543
Černíč  4 979
Dolní Vilímeč*  4 930
Ořechov  4 245
Zadní Vydří  4 000
Žatec  3 805
Studnice   3 550
Krahulčí   3 483
Dobrá Voda   3 470
Jindřichovice*  3 180
Řídelov   3 169
Olší  3 000
Mysletice   2 975
Myslůvka   2 967
Lhotka   2 941
Vápovice*  2 705
Volevčice   2 680
Zdeňkov*  2 626
Doupě   1 938
Strachoňovice   1 880
Dolní Dvorce   1 629
Borovná  1 620
Dyjice  1 613
Dyjička+Rozsíčky  1 459
Slaviboř  1 450
Stranná  831
Kostelní Myslová  626
*Obce mimo sféru Charity Telč
**Stará Říše vč. Markvartic, Olšan a Sedlatic

Rozvody 2016
Neutěšenou  statistiku  rozvodovosti  posled-
ních let v české společnosti potvrzuje bohu-
žel i telčská matrika. Podle statistiků se u nás 
v současné době rozvádí více než 50% pro-
cent manželství. I navzdory tomu, že celostát-
ně klesá počet  svateb. Čísla  telčské matriky 
za loňský rok jsou až překvapivě shodná s tě-
mi celostátními. V matričním obvodu se ko-
nalo 105 svateb. Od okresních soudů z celé 
republiky pak matrika obdržela hlášení o 59 
rozvodech manželství, které kdy byly uzavře-
ny v Telči. To je přesně 56% z loňského počtu 
uzavřených sňatků.                                        /z/ 
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Všechny dostupné statistiky v posledních le-
tech potvrzují trvalý růst turistického ruchu 
v Česku. A to jak počty zahraničních turis-
tů, tak také těch domácích. Meziroční nárůst 
2015/ 2016 se podle statistiků blíží 10 pro-
centům. Někteří analytici ho vidí ještě výše. 
Ne vše se dá v této oblasti přesně vyhodnotit. 
Telčské údaje za loňský rok potvrzují ty celo-
státní. „Do Informačního centra na radnici 
přišlo v loňském roce téměř 70 tisíc návštěv-
níků.  V  tomto  případě  je  meziroční  nárůst 
více  než  desetiprocentní,“  uvedla  vedou-
cí odboru kultury Věra Peichlová a dodala, 
„v letních měsících jsme na tomto pracoviš-
ti již na kapacitním i prostorovém maximu.“ 
Zvýšenou návštěvnost zaznamenala v minu-
lém roce také Městská galerie Hasičský dům, 
kam zavítalo na 3 tisíce návštěvníků, a třeba 
i  rozhledna  na  Oslednicích,  kterou  provo-
zuje Klub českých turistů. Telčsko z výšky 

si  prohlédlo  7  tisíc  turistů. Věra Peichlová 
kladně hodnotí i počet návštěvníků expozice 
Telčského podzemí: „Přes provozní omeze-
ní, které je u expozic tohoto druhu nezbytné, 
do ní přišlo 8 tis. návštěvníků. Pro srovná-
ní.  Zámek  v  sousedních Dačicích  navštívi-
lo ve stejném období 13 tisíc návštěvníků.“ 
Počet míst, která mohou turisté v Telči na-
vštívit,  neustále  stoupá. Vedle  těch  uvede-
ných to v loňském roce byly věže sv. Jaku-
ba a sv. Ducha, Expozice historie železniční 
dopravy na nádraží, Telčský dům na náměs-
tí  Zachariáše  z  Hradce, Muzeum  techniky 
v bývalé pile Na Sádkách a několik expozic 
v Panském dvoře. Hlavním cílem návštěvní-
ků města je samozřejmě stále státní zámek. 
Jím vloni prošlo více než 93 tisíc návštěvní-
ků. V jeho areálu se navíc nachází i pobočka 
Muzea  Vysočiny  s  návštěvnicky  vděčným 
pohyblivým betlémem.                              /z/

Cílů pro turisty stále přibývá. A táhnou Na matematiku jinak
V množství  informací,  které  základní  školy 
zveřejňují ve svých výročních zprávách, nás 
zaujalo, že na obou telčských se v některých 
třídách  prvního  stupně  vyučuje  matemati-
ka podle tzv. Hejného metody. O té se pře-
devším mezi rodiči hodně hovoří. Čtenářům 
TL ji přibližuje ředitelka ZŠ v Hradecké ulici 
Miluše Remešová.
Můžete, prosím, stručně Hejného metodu 
výuky matematiky představit?
Jde o netradiční výuku. Jejím pojetím je dět-
ské  objevování  matematiky  s  radostí,  kde 
se učí děti hlavně spolupráci. Metoda je za-
ložena na respektování 12 klíčových princi-
pů, které skládá do uceleného konceptu tak, 
aby mělo dítě možnost najít si matematické 
prostředí, které je mu nejbližší, a touto me-
todou řešit příklady. Stručně bych to asi po-
psala tak, že jedno dítě dojde k výsledku ji-
nou metodou než to druhé. Nikomu se žádný 
postup  nevnucuje. Metoda  hlavně  učí  děti 
logicky uvažovat.
Proč jste se pro ni rozhodli?
Víme,  že  matematika,  hlavně  na  druhém 
stupni,  nepatří  zrovna mezi  oblíbené  před-
měty, tak jsme chtěli zkusit něco nového. Sa-
mozřejmě, že si od toho slibujeme, že se zá-
jem o matematiku zvýší. To ale ukáže až čas. 
Jsme teprve na začátku a zatím jsme spoko-
jení.  Než  jsme  ale  toto  rozhodnutí  učinili, 
předcházelo mu množství studia a hodnoce-
ní zkušeností s metodou na jiných školách.
Učí se podle ní v celé třídě, resp. jen ně-
kteří žáci?
V souběžných ročnících se v jedné třídě vy-
učuje Hejného metodou a ve druhé ne. Chtě-
li jsme dát rodičům možnost volby.
V kolika třídách touto metodou učíte?
V jedné druhé a v jedné první třídě. V někte-
rých dalších třídách I. stupně učitelé využí-
vají prvky z výuky Hejného metodou.
Klade metoda nějaké speciální nároky 
na vyučující (školení ap.)?
Samozřejmě. Učitel, který by neabsolvoval 
školení, by byl asi docela „ztracen“. Vyško-
lit učitele je přitom hodně individuální zále-
žitost. Měli jsme štěstí, že jeden kolega při-
jel z takového školení nadšený s tím, že má 
velkou chuť to zkusit. A to bylo dobře. Ne-
má cenu nutit učitele do metody, která mu 
nic neříká. V současné době se školení Hej-
ného metody uskutečňují i na naší škole. Po-
kud by měl někdo zájem dozvědět se o té-
to zábavné matematice více, nabízím např. 
odkaz:www.h-mat.cz                                 /z/

Foto: Archiv MěÚ Telč a Ilona Jeníčková

Věra Peichlová ví, o čem hovoří. V létě je Informační centrum v přízemí radnice  prostorově 
i personálně mimořádně vytížené.

ČÁP. Na komíně MAXXISAMPLE v Tře-
bíčské ulici je čáp. Zavolal nám pozorný čte-
nář 23. února odpoledne. Že by jaro?

Aktualita
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Nové knihy městské knihovny
Beletrie
Ebert:  1813  -  válečný  požár;  Ouřed-
ník: Ad  acta;  Steinová: Co  zbylo  v  pa-
měti; Roth: Čáry  života; Bryndza:  Dív-
ka v ledu; Hanka: Dopis do ticha; Young: 
Eva;  Cook: Hostitel;  Desjours:  Její  ži-
vot  v  očích  panenky;  Parks:  Jestli  ode-
jdeš; Hiekkapelt: Kolibřík; King: Konec 
hlídky; Hoag: Ledové  srdce; Karlíková: 
Muslimské peklo; Hanibal: Neklidná du-
še  Evy  z  Rožmberka;  Hartl:  Okamžiky 
štěstí; Smetanová: Pod cypřišem se sklen-
kou ouza a jiné příběhy; Elliot: Pohřbení; 
Pospíšilová:  Skořápky  na  vodě; Hrdlič-
ka:  Smrt  nosí  rudé  škorně;  McCreight: 
Tam, kde  ji našli; Mlynářová: Zač  je ži-
vota loket; Ekberg: Ztracená; Alexijevič: 
Zinkoví  chlapci;  Větvička:  Vlastivěda 
krajiny  mého  srdce;  Coben:  Smrt  v  zá-
dech; Cornwell: Sharpův ďábel; Nové po-
vídky o mužích

Naučná
Víchová: Autogenní trénink a autogenní te-
rapie; Petrů-Kicková: Poznáváme, hýbeme 
se a tvoříme: činnosti pro děti od 2 do 3 let; 
Milfaitová: Příběh psaný do vody

Novinky Knihovny UC
Konrad Paul Liessmann:  Filosofie  zaká-
zaného vědění; Barbora Baronová:  Intimi-
ta; Václav Rameš: Po kom se jmenujeme?; 
Albert Einstein:  Smysl  relativity;  Adrian 
von Arburg: Německy mluvící obyvatelstvo 
v Československu po roce 1945; Martin Ku-
na: Archeologický atlas Čech; Zdeněk Fiše-
ra: Encyklopedie městských bran v Čechách, 
na  Moravě  a  ve  Slezsku; Miroslav Máče: 
Účetnictví a finanční řízení; Vlajky světa

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Dětská
Kolezsar: Horseland. Lesní požár; Patter-
son:  Lovci  pokladů.  Nebezpečí  na  Nilu; 
Schwab: Můj anděl strážný: nové začátky; 
Pospíšilová: Policejní pohádky; Mongredi-
en: Příběhy se šťastným koncem. Našlo se 
koťátko!; Kimmel:  Strašidelný  dům; Kli-
mek: Strašidlář. Mezi námi čarodějnicemi; 
Smolíková: Tajná dvojka A + B: Zločin me-
zi dinosaury; Peirce: Velkej frajer Nate star-
tuje; Peers: Zloděj luridia; Gessler: Zvířecí 
nemocnice. Hledá se kočička

Pro TL připravila Andrea Fajtová

Co zbylo v paměti
Louis  Aragon,  Pavel  Tigrid,  Jan  Drda, 
Václav Černý, Josef Škvorecký,  Ilja Eren-
burg,  Eduard  Goldstücker,  Oskar  Ko-
koschka,  Jan  Otčenášek,  Roger  Vailland, 
Boris Pasternak, Elsa Trioletová, Karel Te-
ige, J. P. Sartre, Petr Kopta ... Jména, která 
většině z nás utkvěla v paměti. Ze zkoušky 
z literatury nebo z četby. Byť třeba povin-
né. Také  jména z encyklopedií. V případě 
Dagmar Steinové ani jedno neplatí. V je-
jím Co zbylo v paměti to jsou živí lidé, kte-
ré potkává, se kterými spolupracuje. Chodí 
s nimi na schůzky do kaváren, Iljovi Eren-
burgovi  jede na  letiště  pro  štěně,  asi  jako 
první Češka  slyší  recitovat Borise  Paster-
naka. S Pavlem Tigridem hraje divadlo. Po-
kud se do její knihy vzpomínek začtete, tak 

ji  neodložíte.  Do-
zvíte se toho daleko 
víc, než jsem uvedl. 
A telčský čtenář na-
víc: Na Dobré Vodě 
u  Mrákotína,  kam 
jsem jezdívala z Tel-
če  s  babičkou  (a  to 
bryčkou)...  Vzpomí-

nání musí nutně končit na Vysočině – tedy 
v Telči... Byla  tam  i Rita Klímová, se kte-
rou jsem se znala z Dobré Vody. Řekla mi: 
Ahoj... Skoro telčská rodačka Dagmar Stei-
nová (narodila se v roce 1922 v porodnici 
ve Vídni)  prožila  nevšední  život.  Šťastné 
dětství v Dačicích, kde byl její otec Julius 
Stein, telčský rodák a absolvent reálky, ob-
vodním lékařem. V Telči u prarodičů v je-
jich domech na náměstí. V šestnácti letech 
si zachránila život útěkem do Anglie. V ro-
ce 1944 následoval dobrovolný přesun z re-
lativně bezpečné Anglie do ledové Moskvy. 
Válka  pro  ni  končí  o  rok  později.  Pobyt 
v  Sovětském  svazu  si  prodloužila  v  roli 
dopisovatelky ČTK... Ani díky pracovním 
známostem s představiteli obou center vá-
lečné  emigrace v Londýně  a v Moskvě  ji 
doma  nečeká  poklidný  život. Hodně  brzy 
totiž přichází boj proti sionismu a kosmo-
politismu. Končí také sen, stát se lékařkou. 
Čeští byrokraté jí neuznají maturitu slože-
nou na anglické univerzitě... A tak je Dag-
mar  Steinová  překladatelkou,  tlumočnicí, 
redaktorkou. A naštěstí také autorkou pou-
tavého Vzpomínání  se  spoustou krásných 
telčských reálií a nově také útlé knihy Co 
zbylo v paměti. Vzpomínek  na  život me-
zi spisovateli v nakladatelských redakcích 
a v tlumočnických kabinách. Dagmar Stei-
nová  je  žena,  která má  na  co  vzpomínat. 
Kniha Co zbylo v paměti je v nabídce obou 
telčských knihoven.                                  /z/

Přečtěte si

I když od vzniku tohoto snímku uplynulo 78 roků, stále z něho mrazí. Neznámý příslušník 
Wehrmachtu na něm zachytil demonstrativní průjezd tanků Panzer 1 naším náměstím. Foto-
grafie byla pořízena mezi 15. až 20. březnem 1939. Za její poskytnutí děkujeme Ing. Jiřímu 
Vybíhalovi, autorovi nedávno vydané knihy Protektorátní Jihlava.

Vzpomínáme na 20. století
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Kdo pomůže 
s Jaroslavem Krepčíkem? 
Na muzeum se obrátil Jan Buchta z Galerie 
výtvarného  umění  v Hodoníně,  který  při-
pravuje na  letošní  rok výstavu věnovanou 
telčskému  rodákovi akad.  sochaři  Jarosla-
vu Krepčíkovi (1880). Hledá jak jeho pří-
buzné, tak se snaží o zdokumentování jeho 
díla. Pomůže někdo ze čtenářů TL? Může-
te volat na 567 243 918 nebo psát na mail 
muzeum.telc@centrum.cz,  příp.  můžete 
nechat vzkaz v Informačním centru na rad-
nici. Jaroslava Krepčíka v Telči připomíná 
pouze plastika na pomníku padlých na ná-
městí  Hrdinů.  Jeho  sestra  Hedvika  by-
la  dlouholetou  náčelnicí  ženského  odboru 
zdejšího Sokola. V roce 1928 obdržela nej-
vyšší sokolské vyznamenání „Na stráž“.

Helena Grycová Benešová

MfDnes mluvila 
s Martinem Šmachem
30. ledna vyšel na iDnes na adrese http://
sport.idnes.cz/  obsáhlý  rozhovor  s  šéf-
mechanikem  týmu  rallyového  závodní-
ka Martina  Prokopa  telčským Martinem 
Šmachem. Redaktorka Eva Streichsbiero-
vá si zaslouženě všimla „muže v pozadí“ 
úspěchů českého reprezentanta. Veřejnosti 
přiblížila náročnou práci mechaniků medi-
álně známých závodníků, o které se příliš 
často nemluví.

Březen – měsíc čtenářů
Městská knihovna Telč se zapojuje do celo-
státní kampaně na podporu čtení a čtenář-
ství, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR těmito akcemi:
• Pasování prvňáčků na čtenáře – akce pro 
1. třídy obou ZŠ v Telči

• Jarní tvoření pro děti
• Jak zlepšit život pomocí komunikace
Přednáška Zdeňky Masopustové – čtvrtek 
9. března od 17 hodin v knihovně
• Velikonoční tvoření pro dospělé
• Vyhlášení  nejpilnějšího  čtenáře  dětské-
ho oddělení

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Píseň o Telči
Do telčské bibliografie přibyla sbírka ver-
šů, kterou věnoval městu v letech 1958 – 
1962 Miloš Drdácký st. Předznamenává 
ji výstižné motto:

Telč! 
Bdíš a přece zdá se ti, 
že zmámen stojíš před zázrakem. 
Zde 
zkameněla století
jak v pohádce o Bystrozrakém. 

Věčná  krása  Telče  v  jednotlivých  roč-
ních  i  denních  obdobích,  obdiv  k  jejím 
architektonickým skvostům, láska k rod-
nému městu,  na  které  autor  stále  vzpo-
míná  a  kam  se  vrací...  Sbírka  má  pro-
myšlenou kompozici. Začíná apostrofou, 
pokračuje ranní písní a končí působivým 
nokturnem věnovaným spícímu  telčské-
mu náměstí. Verše měly vyjít mimo bás-
ní Pokora (návrat autora do Telče) a Věr-
nost  (věnováno  prof.  Rampulovi)  už 
v  červenci 1958,  ale nevyšly. Proč byla 
sbírka vzata ze sazárny, kde už se na ní 
pracovalo,  bylo  autorovi  sděleno  osob-
ně s konstatováním, že se takový případ 
v ediční praxi Orbisu dosud nestal. Ver-
še  doplňuje  zasvěcená biografie o  auto-
rovi, kterou napsal jeho syn Miloš Ferdi-
nand Drdácký. Knihu doplňují fotografie 
tří autorů – Jiřího Jabulky, Lubomíra Sti-
bůrka a Zdeňka Procházky. Je v nabídce 
Informačního centra radnice.     

/h/ 

O náměšťském zámku 
pohledem z Telče
Územní památková správa České Budějo-
vice  představila  v  lednu  novinky  své  vy-
davatelské činnosti. Je mezi nimi také vý-
pravná  publikace Apartmány na zámku 
v Náměšti nad Oslavou. Ve čtyřčlenném 
autorském kolektivu nechybí tamní kaste-
lán Marek Buš. My jsme v něm rádi zare-
gistrovali i telčskou Lucii Bláhovou.

Hledá se komparz pro film Luther
Zájemci se mohou registrovat 
na www.cacoloseum.g6.cz

nebo zavolat na telefon 732 376 196.
Kostýmové zkoušky na počátku března.

Filmovat by se mělo 
v Telči od 7. do 17. března.
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V Telči budou 
opět filmaři
Asi už  jen pamětníci  si pamatují, když se 
v Telči natáčela Pyšná princezna, Až přijde 
kocour. Můj ročník bude vzpomínat na Jak 
se budí princezny a naše děti na pohádku 
Z pekla štěstí. Z novějších filmů je to Ange-
lika a Slavné ženy. To je jen pár titulů, kte-
ré mne právě napadly a v kterých si zahrál 
komparz z Telče. Komparz, kdo to vlastně 
je? Jsou to lidé, kteří by rádi viděli, jak se 
točí film, chtějí se potkat s herci, vydělat si 
peníze a prostě být u toho. Existují osoby, 
které jsou zaregistrovány u dvaceti castin-
gových  agentur  a  objíždí  všechny  právě 
probíhající akce a živí se jako komparz. Ne-
bo jsou to nadšenci, kteří čekají na šanci, až 
se bude něco natáčet v jejich městě, a pak 
se  jdou přihlásit  do davových  scén. Nebo 
jsou to komparzisté, kteří se v místní agen-
tuře zaregistrují, nic nevyhledávají a čeka-
jí, až jim přijde SMS a pozvání na natáčení. 
Práce komparzisty je hlavně o čekání. Čeká 
se v kostymérně, v maskérně, na „place“, 
u oběda, večer na výplatu provize. Ale že se 
za  to „nicnedělání“  ještě dostanou peníze, 
je příjemné zakončení dne. Samozřejmě se 
musí počítat s tím, že někdy je zima, někdy 
horko, ale je tam vedoucí komparzu, která 
se postará,  aby komparzisté neměli žízeň, 
hlad a aby měli  jen příjemné zážitky. Ny-
ní se bude v Telči opět filmovat. Jde o veli-
ce zajímavý hraný dokument, s názvem Lu-
ther. Filmaři si nevezou komparz z Prahy, 
ale  telčská castingová agentura Coloseum 
toto  dostala  na  starost.  Musíme  poděko-
vat kastelánovi zámku panu Norkovi, díky 
němuž se na nás produkce obrátila. A mů-
žete si  tak vydělat peníze a  také se dostat 
do filmu. Budou  tam velké  davové  scény 
a je potřeba desítky, až stovky komparzistů, 
takže  kdo  ještě  váháte, máte  pořád  šanci. 
Stačí  se  zaregistrovat  na  stránkách www.
cacoloseum.g6.cz  nebo  zavolat  na  telefon 
732 376 196. Začátkem března začnou již 
kostýmové zkoušky, natáčet se bude od 7. 
3. do 17. 3. Určitě využijte této příležitosti, 
abyste mohli být také u toho.

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Podnikání v Telči

V  závěru  loňského  roku  uvedla  společ-
nost SVOBODA PARTS v Radkovské uli-
ci  do  plného  provozu  novou  servisní  ha-
lu. Rozměry 30 x 15 m se jedná o největší 
průmyslovou stavbu, která v Telči vyrostla 
v posledních letech. To, že je vybavena nej-
modernější  technologií  a diagnostikou po-
třebnou pro opravy dopravních prostředků, 
považují majitelé společnosti Milan a Pe-
tr Svobodovi za samozřejmé. První z nich, 
Milan  Svoboda,  pak  zásadní  investici  fir-
my popsal  takto: „V hale  jsou  k  dispozici 
dvě  nezávislé  linky  pro  opravy  všech  dru-
hů osobních a nákladních automobilů včet-

ně autobusů.  Jedna  je  vybavena  zvedacím 
zařízením o nosnosti do 5 tun, což umožňuje 
i opravy dodávkových vozidel. To usnadňu-
je nejen práci mechanikům, ale také vytvá-
ří podmínky pro maximální kvalitu servisu. 
Součástí  druhé  linky  je  20 m dlouhá mon-
tážní  jáma  osazená  zařízením  k  zjišťování 
vůlí podvozků vozidel. Rozměry haly umož-
ňují  vjezd  na  linku  každému  nákladnímu 
automobilu včetně jeho návěsu. Toto řešení 
řadí náš servis k nejlépe vybaveným v regi-
onu.“ V nové hale najde zákazník moder-
ní  dispozici  přijímací  kanceláře  a  příjem-
né prostředí čekárny. To, že v celém areálu 
vládne  laboratorní  čistota,  považuje  Petr 
Svoboda  za  samozřejmé  pro  servis,  který 
chce  obstát  v  21.  století. Autorem projek-
tu haly je ing. Jan Herálecký. Dodavatelem 

konstrukce, včetně opláštění, byly „soused-
ní“  Opravny Telč. „Všechny  práce  spoje-
né  s  výstavbou haly  jsme  zadávali firmám 
z  Telče  nebo  nejbližšího  okolí,“  prozradil 
Milan Svoboda. Jedná se tak o nepříliš běž-
ný příklad spolupráce místních podnikatelů. 
Na otázku, zda motoristická, ale i nemoto-
ristická veřejnost nedostane na jaře možnost 
prohlédnout si nový objekt v rámci Dne ote-
vřených dveří, Milan Svoboda odpověděl: 
„Datum Dne otevřených dveří ještě nemá-
me pevně stanoveno, nicméně každý zákaz-
ník  je  kdykoliv  srdečně  vítán  k  prohlídce 
našeho nového servisu.“                           /z/

Společnost SVOBODA PARTS se orientu-
je  na  prodej  náhradních  dílů  na  veškeré 
vozy  tuzemské  i  zahraniční výroby  (osob-
ní,  nákladní,  dodávkové,  autobusy,  vleky, 
návěsy). S pobočkami v Jindřichově Hrad-
ci a Pelhřimově patří mezi  jejich největší 
dodavatele  nejen  na  Vysočině,  ale  v  celé 
České republice. Má vlastní servis v Telči, 
pro jehož rozšíření uvedla do provozu no-
vou halu. Vedle  toho má oficiální  zastou-
pení  francouzské firmy TELMA na prodej 
a servis elektromagnetických retardérů té-
to  značky  v ČR a na Slovensku.  Součástí 
společnosti je také divize Barvy laky vyba-
vená tónovacím systémem Colorlak, která 
patří do největší sítě prodejen barev, laků 
a  malířských  potřeb  v  Česku,  označenou 
jako SVĚT BAREV.

SVOBODA PARTS 
má novou servisní halu

Informujte nás o akcích v obcích 

Mikroregionu 
Telčsko

Pište na mas@telcsko.cz 
nebo tl@telc.eu
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PODAŘILO SE. Pro první Zimní školu památkářů, které se zúčastnilo na 30 studentů 
vysokých škol, se jejím pořadatelům podařilo zajistit i správné počasí. Škola začala pro-
hlídkou míst, kterým se poté studenti věnovali ve svých pracích. Více na str. 19.

Foto: Ilona Ampapová

KDO TO VÍ, ODPOVÍ... JASA, Satrapa 
nebo třeba JOB (salám) jsou mezi pamětní-
ky dobře známé termíny pro masné výrob-
ky spojené s naším regionem. Ale PRAGO 
uzeniny pana Jaroslava Kolmana z Telče? 
Že  existovaly,  potvrzuje  použitá  účtenka. 
Najde  se  někdo,  kdo  její  tajemství  pood-
kryje? Můžete zavolat na 774 584 841, ne-
bo nechat vzkaz v IC na radnici.

AŽ V AMERICE. Letos  v  lednu  zača-
lo  nakladatelství  Create  Space  Independent 
Publishing  Platform 
(NY)  nabízet  publi-
kaci  Czech  Girls  ET 
Contact: With  Huma-
noid  EBE  Olie  Ilo-
ny  Podhrázské.  Spo-
lu  se  sestrou  Ivanou 
v ní popisují své kon-
takty s mimozemskou 
civilizací.  V  ediční 
poznámce  připomněl 
Bret C. Sheppard čte-
nářům Telč jako zajímavé bydliště obou auto-
rek. Lokalizoval ji ale širokým „americkým“ 
pohledem. Do blízkosti Dunaje a neolitické-
ho sídliště Vinča kultury. To leží až Srbsku...

V sobotu 8. dubna zahájíme novou sezónu Vítáním svátků jara. Jako tradičně s Podjavo-
řičanem, Kvítečkem, Kvítkem, Domem dětí, řemeslným trhem a výstavou zahrádkářů.

Foto: Ilona Jeníčková

44 METRŮ.  Tolik  měřil  rekordní  skok 
Madse  Ostberga  na  letošní  Švédské  ral-
lye. Příznivci motorismu mohli číst: „Lé-
tající Ford připravený v českých dílnách.“ 
TL  dodávají:  „Telčskými  mechaniky.“  
Více čtěte na str. 20.

Foto: Onebet Jipocar World Rally Team
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Chtěly jsme bojovat 
o medaili
Jak jsme informovali v minulém čísle, stu-
dentky GOB a SOŠ Zuzana Martinů a De-
nisa Pytlíková byly na počátku ledna člen-
kami  reprezentačního  hokejového  týmu 
U18 na mistrovství světa. To letos hostila 
Česká republika, konkrétně Přerov a Zlín. 
Nejen o něm jsme po jeho skončení mluvili 
se Zuzkou Martinů.

Šesté místo asi nebylo umístění, které jste 
si přály?
To určitě nebylo. Chtěly jsme se dostat přes 
čtvrtfinále a pak zabojovat o medaili.
Tvůj názor. Bylo to jen ve výrazném 
omlazení týmu?
Naopak, myslím si, že jsme měly dobrý tým 
a mladé  hráčky  nás  ještě  posílily.  Dávaly 
jsme málo gólů a bez nich se těžko vyhrává.
V čem byl světový šampionát v domácím 
prostředí jiný proti tomu předchozímu 
v Kanadě?
Měly  jsme  trochu  delší  přípravu  a  navíc 
na  stadionu, na kterém  jsme později hrály 
zápasy. To byla určitě výhoda. A  taky nás 
přišlo podpořit hodně fanoušků.
Vloni jsi přestoupila z Jihlavy do Telče, 
jak se Ti tu zatím daří, ve škole i v hokeji?
Jsem  ráda,  že  nemusím  dojíždět,  ušetřím 
tím  spoustu  času.  Školu  zatím  zvládám 
dobře  a  myslím,  že  i  spolužáci  mě  přija-
li. Tréninky v HTC mě baví a zápasy hra-
ju za mladší dorost Jindřichova Hradce, kde 
dostávám hodně prostoru. 
Tabulka Mistrovství světa žen U18, které 
se letos konalo od 7. do 14. ledna ve Zlí-
ně a Přerově.
1. USA
2. Kanada
3. Rusko
4. Švédsko
5. Finsko
6. Česká republika

Pět minut se Zuzkou

UTAJENÁ DOMINANTA. Velikost nové servisní haly firmy SVOBODA PARTS v Radkov-
ské ulici vynikne až při pohledu z areálu provozu. Více na str. 10.    Foto: SVOBODA PARTS, s.r.o.

BYLY VIDĚT ALPY. Občasná „hláška“ nadšených pozorovatelů z  řady míst v  regionu 
s výhledem k jižním sousedům. V době železné opony jediná příležitost, jak se na Alpy podí-
vat. I dnes jedinečný zážitek. Vloni 7. prosince vyfotografovala Alpy od božích muk u Štěp-
kova nad Knínicemi, prakticky na hranicích správních obvodů Telče a Moravských Budě-
jovic, Hana Lederová. Fotografovala NIKONEM D40 s objektivem Nikon DX 18-200 mm.

CO CHYBĚLO? V utkání s týmem Ruska (0 : 2) byla Zuzka Martinů s číslem 20 velmi 
blízko potřebnému gólu.                                                                        Foto: Karel Švec, ČSLH

Foto: Karel Švec, ČSLH 



str. 14 TL 3/2017Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

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

• Pronajmu v Telči nebytový prostor 35 m² s výlohou na frekventovaném místě vedle pekař-
ství a prodejny nápojů. Malé zázemí vč. sociálního zařízení. Tel. 603 419 076

• Koupím byt 1+1 v osobním vlastnictví v Telči. Tel. 602 976 792.
• Koupím mopeda Stadion, Babeta, pionýra nebo jinou starší motorku CZ, JAWA může být 
i nepojízdná nebo náhradní díly. Tel: 721707587

• Koupím obrazy a různé staré věci nábytek, vojenské, myslivecké, hodinky, rádia, hous-
le, bankovky, mince, odznaky, porcelán, knihy a jiné. Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost. 
Tel. 722777672

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Provádíme výuku a výcvik v řízení osobního automo-
bilu, učebna v Telči na Myslibořské ulici. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a na tel. 
607 185 517.

Malý oznamovatel

Není pohřebné. Pomůže Svépomoc!
Přihlášky do Vzájemně dobročinného spolku SVÉPOMOC, který 70 let pomáhá v Telči s úhradou nákladů za pohřeb, 

najdete v IC na radnici. Více sdělí Jiří Doskočil v Příční ulici, 
Jarmila Babková ve Svatoanenské ulici a Ludmila Paurová ve Štěpnici.
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Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jihlavě. Pak pracovala 
jako pečovatelka v Rakousku, po návratu domů nastoupila na lůž-
kové oddělení nemocnice v Jihlavě. Během rodičovské dovolené 
s dvěma malými dětmi dokázala vystudovat Jihočeskou univerzitu 
- obor Rehabilitace-psychosociální péče o postižené děti, dospělé 
a seniory. Poté už následovala práce v obecně prospěšné společ-
nosti Sdílení Telč. Jako všeobecná sestra, v současné době zastává 
pozici vedoucí sestry. Mgr. Anna Svobodová, pro nás, co ji dobře 
známe, Anička.

Jak jste se dostala k práci ve Sdílení?
Má sestra našla inzerát na výběrové řízení. Už jsem věděla, že se 
vrátit do nemocnice nechci. Práce zdravotní sestry byl můj sen, 
měla  jsem  úžasné  kolegyně,  ale  systém  v  nemocnici  mě  ničil. 
Myslím,  že  úkolem  sestry  je  starat  se  o  nemocné  a  ne  datlovat 
do počítače. Což se nějak v nemocnici stalo, že mít záznam v po-
čítači je priorita číslo jedna. Proto jsem si při mateřské dovolené 
dodělala vysokou školu a měla jsem v plánu zdravotnictví opustit. 
Díky Sdílení nemusím, mohu se starat o pacienty, mám na ně čas. 
A mohu dělat to, co mě baví.
Jste vedoucí sestrou ve Sdílení. Co je náplní Vaší práce?
Administrativní  plnění  úkolů,  školení,  vzdělávání.  Odpověd-
nost, aby celý tým domácí hospicové péče fungoval na 100%. Ale 
i přesto mám čas na pacienty a jejich úžasné rodiny. Mám báječné 
kolegyně. Můžeme se ve všem vzájemně zastoupit,  jsme rovno-
cenné partnerky, a tudíž je čas na vše, co je potřeba.
O sestřičkách říká jedna respondentka z Vaší diplomky: 
„Co umíte dát... lidskost, pokoru, úctu.“ Co ještě musí umět 
sestřičky?
Práce hospicové sestry je velice psychicky náročná, vážně proží-
váme s každou rodinou její příběh, její bolest, její strach. Snažíme 
se jim být oporou. Myslím si, že hlavně nás musí tato práce ba-
vit, naplňovat a dávat smysl.  Pak už je jedno, či jsme malé, velké, 
s titulem, bez titulu, protože od toho se odvíjí vše. Já osobně ješ-
tě preferuji smysl pro humor, ale to je pouze mé přání. Vím, že to 
není zas tak důležité. Že i sestra, která je vážnější, může být veli-
ce dobrá hospicová sestra. Proto vidím, jak je velmi důležitý mul-
tidisciplinární tým – což znamená, že nás je více. Každý je jiný, 
každý přinese rodině a pacientům kousek něčeho jiného.

V této péči se nehraje na čas
Kolik vás ve Sdílení pracuje?
Naše  organizace  se  skládá  z  více  služeb. A  to  z  domácí  hospi-
cové péče, odlehčovací služby, odborného sociálního poradenství 
a půjčovny kompenzačních pomůcek. Dohromady je nás dvacet. 
Z toho tři vypomáhají v případě potřeby.
O službách Sdílení jsme psali v TL. Nejmladší službou je do-
mácí hospicová péče. Jak funguje?
Tato služba  je určená  rodinám, které se  rozhodly pečovat doma 
o svého blízkého s nevyléčitelným onemocněním. A těm rodinám, 
které chtějí svého blízkého doprovodit doma. Tuto péči poskytuje 
multidisciplinární tým (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice, 
v případě zájmu také psycholog a duchovní). Tým chodí k rodinám 
domů a pomůže dle potřeby. Domácí hospicová péče je dostupná 
nepřetržitě, sestry drží pohotovost 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Vedete si statistiku, kolika lidem jste pomohli?
Domácí hospicová péče zde funguje od roku 2010 a do dnešního 
dne jsme doprovodili 65 pacientů a jejich rodin.
A financování v současné době?
Domácí hospicová péče, bohužel, zatím není hrazena ze zdravot-
ního pojištění. Každý rok musíme sehnat dostatek peněz z růz-
ných zdrojů, abychom ji mohli poskytovat. Jedním z nich je do-
tace  z Kraje Vysočina.  Platby  od  klientů  tvoří  jen malou  část 
našich příjmů – ceník  jsme záměrně nastavili  tak,  aby domácí 
hospicová péče byla dostupná úplně pro každého. Hlavní podě-
kování patří všem našim dárcům, bez nich by v Telči žádný do-
mácí  hospic  nebyl. Velice děkuji  za  tuto otázku,  protože bych 
chtěla, aby se vědělo, že můžeme fungovat díky práci naší šikov-
né  fundraiserky  (v  neziskové  organizaci  získává  finanční  pro-
středky, pozn.  red.)  Jany Bělikové a dobrému vedení  ředitelky 
Michaely Čeřovské. Tyto holky jsou „schované“, nejsou vidět, 
ale odvádějí ohromný kus práce.
Veřejnosti se často připomínáte různými akcemi...
Ano, snažíme se o kontakt s okolím, jedna z posledních akcí byl 
Vánoční jarmark. A také jsme letos před Vánoci měli poprvé se-
tkání pozůstalých. Bylo příjemné se opět setkat s rodinami, kde 
jsme doprovázeli.  
A v letošním roce?
Čeká nás zajímavý rok. V srpnu bude benefiční běh pro hospic, 
na který se moc těším. Podařilo se nám sehnat peníze na vzdělává-
ní sester. Takže přibude hodně certifikátů. To je pro mě a mé kole-
gyně moc důležité. Čekáme také na rozhodnutí VZP, zda nás zařa-
dí do pilotního programu mobilní specializované paliativní péče. 
Pokud by se to podařilo, tak by byla naše péče konečně hrazená ze 
zdravotního pojištění. Mohli bychom tak pomoci více pacientům 
a jejich rodinám.
O čem ještě se ve Sdílení přemýšlí a debatuje? 
Přáli  bychom  si,  aby  myšlenka  hospicové  péče  byla  známější 
nejen u  široké veřejnosti,  ale hlavně u odborníků – v nemocni-
cích, u praktických lékařů, u poskytovatelů domácí zdravotní pé-
če  apod.  Systematicky  se  proto  věnujeme  osvětě,  ale  je  to  běh 
na dlouhou trať.                                         (Pokračování na str. 16)
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V této péči 
se nehraje na čas

Dokončení z předchozí strany

Máte dvě malé dětí, časově náročnou 
práci, služby... Jak to zvládáte?
Je  pravda,  že  to  vždy není  úplně  snadné. 
Ale pořád to beru tak, že jezdit do nemoc-
nice na dvanáctihodinové směny a k tomu 
děti, také není žádný med. Mám normální 
osmihodinovou pracovní dobu, kdy máme 
nastavené návštěvy v rodinách. Jen v rám-
ci pohotovosti musím být ve střehu, takže 
s telefonem jím, spím, vlastně žiju. Děti už 
jsou zvyklé a chápou, že když někdo po-
třebuje pomoc, musím jet. Myslím, že jim 
tohle není na škodu. Tuto práci mohu dě-
lat díky své úžasné rodině. Bydlím ve Vol-
fířově, vedle žije sestra, nedaleko mamin-
ka. Má sestra spí na telefonu stejně jako já 
a je vždy připravená jít v noci děti hlídat. 
Střídám to s mou maminkou. Takže když 
musím vyjet v noci na pohotovost, hupsne 
do  auta  v  noční  košili  a  je  u  nás  během 
minutky.  Díky  nim můžu  na  pohotovost, 
na školení, na konference a na vše, co má 
práce obnáší.
Asi nebude moc času na záliby, koníč-
ky...
To je těžká otázka. Je pravda, že moc úpl-
ně ne. Vše se točí kolem mé práce a mých 
dvou  dětí,  pětileté  Sárinky  a  šestiletého 
Martínka. Ale je pravda, že mezi mé záliby 
patří sport a tomu se můžete věnovat s dět-
mi. Děti  sport  baví,  takže  spojuji  příjem-
né s užitečným. A navíc - s dětmi jsem se 
přestěhovala do Volfířova, kde jsem vyrůs-
tala. Volferáci mi chaloupku pod vedením 
dědy pomáhají zabydlovat a mě  teď čeká 
mnoho učení a zápasů v péči o chaloupku 
i zahradu.
Na závěr si vypůjčím slova jedné Vaší 
klientky: „Nechápu, holky, kde se ve vás 
bere tohle všechno ustát.“ Prozradíte 
nám to, Aničko?
Když mi bylo sedmnáct, přišla jsem o ta-
tínka, umřel při autonehodě. Dlouho jsem 
se  s  tím prala, než  jsem si uvědomila,  že 
s  tím vážně vůbec nic neudělám. Nevím, 
či  jsem  úplný  optimista. Taky  někdy mí-
vám  špatnou  náladu,  někdy  jsem nemoc-
ná, někdy mě rozčílí děti. Ale rozhodně se 
snažím  žít  naplno,  využít  každou  vteřin-
ku svého života, protože nikdy nevíme, co 
přijde. Teď jsou mým motorem mé zdravé 
děti a má rodina.  Vím, že jsem tady pro ně 
a oni pro mě. A v neposlední řadě mí přá-
telé. Je pravda, že čím jsem starší,  tím se 
tento  okruh  ztenčuje.  Zůstává  opravdové 
a silné přátelství.

Marta Horáková

Tentokrát  se podíváme do Mrákotína. Jeho 
starosta Miroslav Požár  nám  zaslal  pověst 
o místní studánce Aničce. Jak ke svému jmé-
nu přišla a zda  je voda z  této studánky zá-
zračná, to nám prozradí právě pověst o Anič-
ce a Janovi.        Připravuje Magda Pojerová

O Aničce a Janovi
V dávných a neklidných dobách žil v Mrá-
kotíně  se  svou maminkou  statný,  urostlý 
mládenec  jménem  Jan.  Jan  se  zamiloval 
do  krásné  Aničky,  dcery  hajného  Čej-
ky. Každou neděli po mši  svaté vyprová-
zel Aničku  z  kostela  na  hájovnu.  Jedno-
ho dne přišli do vsi verbíři verbovat statné 
hochy  na  vojnu. Tak  se  stalo,  že  odvedli 
také urostlého Jana. V neděli, když přišla 
Anička na mši a nenašla tam svého milé-
ho, velice se rozplakala. Vyběhla z koste-
la se slovy, že musí Jana najít. Od té doby 
ve vsi ani v kostele Aničku nikdo neviděl. 

Pověsti z našeho mikroregionu
Jak plynul čas a roky ubíhaly, Janova mat-
ka žalem zemřela. Krátce po její smrti při-
šel do vsi o berlích prošedivělý muž. Byl 
to  Jan.  Z  vojny  se  vrátil  živý,  ale mrzák 
na těle i na duši. Mladší lidé už ho nezna-
li a začali mu říkat mrzatec. Jan byl těžce 
nemocný,  ale  na  svoji milovanou Aničku 
nikdy  nezapomněl. Opět  chodil  pravidel-
ně každou neděli do kostela a vždy po mši 
svaté  ho  lidé  vídali,  jak  odchází  směrem 
k  hájovně.  Mrzatec  Jan  nemohl  na  svou 
lásku, krásnou Aničku, zapomenout a cho-
dil  ji  hledat do míst,  kam spolu  chodíva-
li. Až  jednou mrzatec  Jan  do  kostela  ne-
přišel.  Když  už  to  trvalo  dlouho,  co  se 
Jan v kostele neobjevil, vydali  se ho hle-
dat. Na pěšince k hájovně v místech mezi 
dvěma rybníky objevili studánku a kousek 
od ní Janovy berle. Pamětníci říkali, že Jan 
chodil ke studánce, pil její vodu. Ta ho zá-
zrakem uzdravila a snad prý se také spolu 
s Aničkou procházeli po hrázích  rybníků. 
Od té doby se zde říká V Mrzatcích a stu-
dánce  s  křišťálově  čistou  vodou Anička. 
Tato pověst  se  zachovala pouze v ústním 
podání a je na každém, zda uvěří či ne. No-
vodobá legenda pokračuje. Když se vydá-
te v neděli časně zrána po modré turistické 
značce z Mrákotína do Mrzatců ke studán-
ce Aničce,  tak za dobrých podmínek mů-
žete  zaslechnout  zpěv a hlas varhan. Do-
jdete-li  až  na  hráz  rybníka,  je možné,  že 
potkáte  mladý  pár,  který  se  drží  za  ruce 
a nikam nepospíchá. Někteří  turisté tvrdí, 
že nedaleko studánky zahlédli postavenou 
berlu, a když se napili průzračně čisté vo-
dy od Aničky, viděli věci, kterých si dříve 
nevšímali. Říká se, že pokud budete chodit 
k Aničce pravidelně a pít její vodu, dožije-
te se vysokého věku.

Mikroregionální střípky

Hodice
4. 3. XV. Obecní ples
6. 3. Čaj o páté v knihovně v 17 hod.
10. 3. Cestopisná beseda Filipa Nedo-
rosta v 18 v KD 

Nová Říše
12. 3. Dětský karneval

Mrákotín
4. 3. Na skok do pohádky
Divadelní představení DS Jana Lišky 
v 17 hod. v KD 

Panský dvůr v březnu
4. 3. v 19:00 - DIVADLO ATD.
Duchařská komedie SEANCE aneb Je pří-
tomnost ducha prokazatelná? Vstupenky je 
možné zakoupit na IC Panského dvora ne-
bo na místě před představením.
26. 3. 14:00 - 17:00
KARNEVAL VE DVOŘE
Klauni, soutěže, pohádka, malování na ob-
ličej, dílničky.
Výstavy
4. 3. - 30. 4. 
Výstava obrazů 
Bernadety Klabníkové „Z příběhů“. 
Vernisáž 4. března v 17:00. 
Bližší info na www.panskydvurtelc.cz 
nebo na tel.: 564 403 780,
e-mail: info@panskydvurtelc.cz
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 15. 1. do 9. 2. 2017.
Pro poruchu meteostanice na radnici 
jsou údaje pouze do 9. 2. 2017.

Zima odchází?

Průměrná teplota:     -6,1°C
Průměrný tlak:     1026,0 hPa
Srážky:       16,6 mm
Maximální teplota:    3,9°C, 1. 1. 
      ve 14,57 hod.
Minimální teplota:     -17,3°C, 20. 1. 
      v 7,42 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:   53,7 km/h, 4. 1.

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

Leden v číslech

Počasí v lednu
Počasí  prvního  dne  roku  2017  bylo  ještě 
ve stylu závěru  roku minulého. Bylo  jasno, 
jen slabý vítr, ráno a večer mráz a během dne 
sluníčko vytáhlo teplotu až na +4°C. Již od 2. 
ledna  oblaků  přibývalo  a  přidalo  se  i  slabé 
sněžení. V noci z 3. na 4. napadlo 15 cm sně-
hu. To byl základ sněhové pokrývky, která se 
s mírným kolísáním udržovala na výšce me-
zi 15 až 25 cm až do konce měsíce. Téměř 
všechen nový sníh napadl v první polovině 
měsíce – někdy jen poprašek, jindy několik 
centimetrů.  Naopak  období  mezi  16.  a  29. 
lednem bylo téměř beze srážek. Až 30. a 31. 
napadlo 7 cm nového sněhu. Celý měsíc byl 
velmi chladný. Bylo 27 ledových dnů a jen 
ve čtyřech dnech teplota vystoupila nad nulu. 
Zvláště za jasných dnů mezi 5. a 11. 1. a 16. 
až  21.  1.  klesaly  noční  a  ranní  teploty  pod 
-10°C, někdy i -15°C a přízemní teploty byly 
až kolem -20°C. Rekordní však tento měsíc 
nebyl, od roku 1950 bylo 5 lednů ještě chlad-
nějších. Po delší době jsme se však dočkali 
i u nás dobrých sněhových podmínek. Měsíc 
hodnotíme oproti dlouhodobému průměru ja-
ko mírně chladnější, srážkově průměrný.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Pozvánka od meteorologů
V sobotu 25. března se koná, jako každý rok 
při  příležitosti  Světového  meteorologické-
ho dne, Den otevřených dveří na některých 
pracovištích  ČHMÚ.  Na  Meteorologické 
stanici Kostelní Myslová proběhne formou 
hodinových exkurzí od 9 do 14 hodin. Za-
čátek bude vždy 5 minut po celé hodině, po-
slední bude od 13.05 hodin. Zveme na ná-
vštěvu všechny zájemce o meteorologii.

Před  100  lety  čekal  naše  předky  ještě  více 
než rok válečného utrpení. Přímí aktéři Vel-
ké  války  to  samozřejmě  nevěděli.  Zatímco 
na ruské frontě dosáhl v té době počet Čechů 
bojujících proti vojskům Ústředních mocnos-
tí  již velikosti dvou pluků a samostatné bri-
gády, na italské frontě legie teprve vznikala. 
Ve Francii,  kde  první  česká  zahraniční  jed-
notka, rota Nazdar, vznikla již v srpnu 1914, 
zatím nebyla účast českých dobrovolníků ni-
jak výrazná. Československá brigáda zde bu-
de  založena  až  za  rok.  Stranou  tohoto  dění 
nezůstali ani muži z obcí Mikroregionu Tel-
čsko. Mezi téměř 150 tisíci legionáři na konci 
války jich bylo 219! V následující tabulce při-
nášíme jejich počty v jednotlivých obcích. /z/

Rusko Itálie  Francie
Bohuslavice (1)1
Borovná  1
Dolní Vilímeč  3
Doupě 4
Dyjice  1
Hodice  11 1 (1)1
Jindřichovice  1
Kaliště  5
Klatovec  2
Knínice  1
Kostelní
Myslová 2

Krahulčí  4 1
Krasonice  3
Lhotka  1 (1)1
Markvartice  6
Mrákotín  7 1
Mysletice  1
Mysliboř  4 2

Naši muži v legiích 
Nevcehle  2 1
Nová Říše  7+(2)1 3 (1)1
Olšany 3
Ořechov 1  1
Panenská
Rozsíčka 2

Panské 
Dubenky 6 2

Pavlov 13 2
Radkov 1 +12)
Rozseč  2
Růžená  3
Řásná 3 1
Řídelov 2 1
Sedlejov 3 1
Stará Říše 6 1
Svojkovice  3
Telč 47+(3)1 8+(2)1 4+(1)1
Třeštice  4
Urbanov 2
Vanov 1
Vanůvek  1
Vystrčenovice  1 1
Zdeňkov 2
Zvolenovice 2
celkem 180 30 9

1) V  závorce  jsou  uvedeni  čs.  dobrovolníci, 
italští domobranci  a  francouzští branci. Ně-
které, zejména místní materiály, je řadí k le-
gionářům.

2) Výjimkou mezi legionáři byl radkovský ro-
dák a pozdější divizní generál Václav Kopal
(1882 – 1935), který prošel všemi legiemi. 
Zdroj: Českoslovenští legionáři 1914 – 1918,
rodáci a občané okresu Jihlava, Jihlava 2001
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Mezinárodní studentské  týmy hledaly od 13. 
do 18. února variantní řešení studií pro rekon-
strukce městských domů čp. 70 a 71 na ná-
městí Zachariáše z Hradce. Do Telče se sjely 
v rámci Zimní školy, kterou pro ně uspořádal 
zdejší  památkový  ústav  ve  spolupráci  Cen-
trem  Excelence Akademie  věd  ČR.  Na  zá-

Zimní škola památkářů 
věr svého pobytu představilo na třicet studen-
tů z Masarykovy univerzity Brno, pražského 
ČVUT a Dunajské univerzity v Kremži  své 
představy o možné podobě rekonstrukce obou 
domů v Univerzitním centru MU nejen svým 
kolegům a pedagogům, ale  i přizvaným od-
borníkům z řady oborů.                     Podle TZ

Výtvarné ateliéry 
v Lannerově domě

Památkáři zvou

Středa 1. března 14 - 16 hod.
Mramorování I. / malířská a prostoro-
vá tvorba
Mramor  je  velmi  cenný  stavební  dekora-
tivní materiál, proto se běžně napodoboval 
pomocí  jiného materiálu.  Co  kdybychom 
si  to vyzkoušeli  také? A víte,  jak vznikne 
„štukolustro“? 
Budeme pracovat se sádrou a s pigmenty.

Středa 5. dubna 14 - 16 hod.
Mramorování II. / malířská a prostoro-
vá tvorba
Pokračujeme  v  imitaci  mramoru  a  čeka-
jí nás dokončovací práce,  jako  je  tmelení 
a broušení. 
Domů si odnesete drobnou kachli s imita-
cí mramoru.

Více  o  projektu  Výtvarný Ateliér pamá-
tek NPÚ v Telči v TL 1-2/2017 na str. 13 
a  na  webových  stránkách  ústavu  https://
www.npu.cz 

I RUCE. Nejen notebooky a tablety, ale i ruce pomáhaly studentům památkářské Zimní 
školy vysvětlit jejich řešení obnovy historických objektů ve městě.       Foto: Ilona Ampapová
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Svět motorů byl vždycky rychlý. Již v dobách jeho počátku, na-
tož v současné době. Dakar 2017 je dávno zapomenut, před tel-
čským týmem rallyových mechaniků Martinem Šmachem, Ja-
nem Doležalem a Petrem Novákem stojí nové výzvy. A hodně 
nečekané. Ještě k Dakaru. Jedenácté místo v kategorii automobi-
lů Martina Prokopa mohlo být daleko lepší, nebýt nešťastné ho-

Dakar je minulostí. Nyní je téma Ostberg a rallye Korsika 
dinové penalizace za neprojetí jednoho průjezdného bodu ve třetí 
etapě. Na  loňský Dakar  v  Jižní Americe  se  bude vzpomínat  ja-
ko na mimořádně deštivý, s řadou improvizací v programu. Tomu 
odpovídá  i zážitek Jana Doležala: „Při  jednom přejezdu z biva-
ku do dalšího s Petrem Novákem nás pořadatelé asi 200 km před 
cílem zastavili s tím, že dál jet nemůžeme, protože po vydatných 
deštích sesuv půdy zasypal část cesty a že průjezd bude možný až 
za několik dní. Navedli nás na objízdnou trasu přes hory do výš-
ky přes 4200 m n. m. Samozřejmě, že vedla po klikatých šotolino-
vých silničkách. Bylo to hodně náročné, tlačil nás čas, abychom 
byli v bivaku co nejdříve, protože nás čekal servis závodních vozů. 
Pak se opravovalo do rána...“. Po návratu z Dakaru čekala „telč-
skou trojku“ velká organizační změna. Tým Jipocaru Martina Pro-
kopa vytvořil pro novou sezónu společný tým s norským pilotem 
světového formátu Madsem Ostbergem s názvem Onebet Jipocar 
WRT. A také velká výzva. Právě jemu budou telčští mechanici no-
vý Ford Fiesta WRC 2017 servisovat. První společné představe-
ní počátkem února na Švédské rallye se ale nepodařilo tak, jak si 
určitě všichni přáli. Mads ji dokončil na 15. místě. „V první etapě 
9. února přišel o zadní křídlo Fiesty a tím nabral velkou časovou 
ztrátu.  Že  jsme měli  ve  Švédsku  opravdu  hodně  práce,  asi  kaž-
dý pochopí,“ prozradil Jan Doležal a dodal, „doufáme, že jsme si 
problémy a smůlu již vybrali a další závod na Korsice bude úspěš-
nější.“ Známe i důvody neúčasti týmu na nejbližším podniku mis-
trovství světa, březnové Rallye Mexiko. Mads Ostberg čeká naro-
zení potomka a u toho nemůže chybět. Další příspěvek Martina 
Šmacha, Jana Doležala a Petra Nováka tak bude až z dubnové 
Rallye Korsika. Ta se jede od 6. do 9. dubna. Držíme palce.       /z/

Tohle tady ještě nebylo:

Oddíl vysokohorské turistiky Spartaku Počát-
ky chce v  letošním roce nejen zviditelnit nej-
vyšší vrchol Českomoravské vrchoviny, „naši“ 
Javořici (837 m n.m.), ale také přivést do krás-
né přírody Vysočiny co nejvíce turistů. Zvolil 
k tomu atraktivní akci, ve které spojil propaga-
ci pohybu s přirozenou soutěživostí a moder-
ními  technologiemi. Níže přinášíme  základní 
informace o  soutěži/závodu  tak,  jak  je  vyda-
li  pořadatelé. V době uzávěrky  tohoto  vydá-
ní registrovali již 183 přihlášených účastníků 
a 1166 dosažených výstupů od začátku roku. 
A také 4250 absolvovaných kilometrů s výško-
vým převýšením 184 263 metrů. Mezi jednot-
livci vedl turista s přezdívkou Vapno se 103 vý-
stupy, při kterých nastoupal 14 352 metrů.
Co se hodnotí:
• nejvyšší počet výstupů na vrchol Javořice 
daného přihlášeného závodníka

• nejvyšší  počet  nastoupaných  výškových 
metrů  z  předem  stanovených  výchozích 
bodů daného přihlášeného závodníka 

• nejvyšší počet výstupů na vrchol Javořice 
skupinou závodníků (oddílů)

Registrace do soutěže – závodu je zcela zdar-
ma. Jediné, co musíte udělat, je vyplnit jed-

noduchý registrační formulář na webových 
stránkách závodu https://www.javorice365.
cz/soutez/registrace/. Výstup je povolen jak-
koli,  ovšem vlastní  silou  a bez  cizí pomo-
ci. Vrcholu můžete dosáhnout na kole (mi-
mo kol s elektropohonem), běžkách, chůzí, 
během,  na  koloběžce  atd.  Registrace  kaž-
dého výstupu se dokládá pomocí fotografie 
z vrcholu  (z  fotografie musí být patrné, že 
je z vrcholu Javo-
řice)  a  zadáním 
originálního kódu 
z  vrcholu  Javoři-
ce,  který  se  bude 
měnit  v  nepravi-
delných  interva-
lech. Kód najdete 
na vrcholové des-
ce s logem „VHT 
Počátky“a  „Javo-
řice 365“, která je 
připevněna na levé straně od vstupních dve-
ří do turistické chatky na vrcholu Javořice. 
Při registraci každého výstupu na webových 
stránkách je nutné zvolit výchozí obec pod 
vrcholem.  Účastnit  se  může  každý.  Není 

Javořice 365

Jeden výstup 
na Javořici znamená

Startovací 
bod 

(konec obce)

Délka 
(km)

Doba 
chůze 
(h. min)

Převý-
šení 
(m)

Světlá 2 0,45 117
Klatovec 4,3 1,25 173
Horní Pole 4,1 1,30 190
Kaliště 4,9 1,34 175
Janštejn 4,5 1,25 155
Horní Bolíkov 4,2 1,29 220
Mrákotín 5,2 1,52 291
Lhotka 5 1,48 269
Řásná 4,5 1,33 211
Horní Dubenky 4,1 1,15 205

podstatné, za jakou dobu, ale kolikrát na vr-
chol vystoupíte! Všechny účastníky závodu 
žádáme o dodržování zásad vzorného cho-
vání k přírodě  a  životnímu prostředí. Více 
informací k závodu na www.javorice365.cz. 
Uvidíme se na kopci!

VHT Počátky

ŠVÉDSKÁ RALLYE. Létající Ford Fiesta WRC v péčí šéfmecha-
nika Martina Šmacha. Mads Ostberg s ní „letěl“ 44 m. Byl to nej-
delší skok letošní soutěže.                                        Foto: Andrea Micková
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Sport
Hokej
Hrálo se:
Telč – Český Krumlov 4 : 3SN
Radomyšl – Telč 5 : 6
Telč – Veselí n. L. 2 : 3
Humpolec- Telč 6 : 2
Telč – Strakonice 0 : 6
Bude se hrát na ZS v Telči v březnu
4. 3. Telč - Soběslav
Další utkání hokejistů SK v březnu  sleduj-
te na http://www.sktelc.cz. V době uzávěrky 
jsme je neznali.
Tabulka Jihočeské hokejové ligy v době 
uzávěrky 
1 Český Krumlov 20 129:64 48
2 Strakonice 20 80:72 30
3 Veselí nad Lužnicí 19 92:70 28
4 Milevsko 20 104:83 25
5 Hluboká n. V. 20 101:93 23
6 Žirovnice 20 73:77 21
7 Tábor B 20 72:80 21
8 Radomyšl 20 73:92 19
9 Humpolec 20 68:91 19
10 Soběslav 20 88:107 17
11 Vimperk 19 71:81 16
12 Telč 20 64:105 14

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 15. kole 
1. Telč 15 150:57 60
2. Jemnice 15 137:79 52
3. Pelhřimov 15 132:79 43
4. Ostrov H. Brod  15 120:119 42
5. Žďár n. S. B 15 126:112 40
6. Třešť 15 106:126 34
7. Chotěboř 15 109:122 33
8. Třebíč  15 91:127 30
9. Světlá n. S. 15 96:125 30
10. Jihlava 15 96:123 30
11. H. Brod B 15 100:128 29
12. Polná 15 83:149 16

Basketbal
Basketbalová soutěž týmů z česko-moravské-
ho pomezí a Dolního Rakouska, Waldviertler 
Sparkasse Cup, má v současném ročníku 2016 
-  2017,  stejně  jako  v  tom  předchozím,  čtyři 
tradiční účastníky. Telčské Žabaře a  týmy ze 
Studené, Nové Bystřice a Gmündu. V prvních 
dvou kolech se zatím telčským nedařilo.
Nová Bystřice – Telč 77:52
Telč – Gmünd 51:61

Více http://basket-telc.sweb.cz

Florbal
Turnaj kategorie elévů
27. kolo Ligy Vysočiny 
Neděle 5. března, začátek v 11: 30
za účasti mužstev Florbal Telč, Snipers Tře-
bíč, Pacovští Honzíci, FBŠ Jihlava.

28. ledna přišlo do telčské hokejové arény 
v rámci projektu Pojď hrát hokej 50 zá-
jemců o tento sport. Akci pořádal oddíl led-
ního hokeje SK Telč.
„Přišlo  neuvěřitelných  50  dětí,  což  z  or-
ganizátorů  nikdo  nečekal.  Potvrdilo  se, 
že o lední hokej  je v Telči a okolí oprav-
du velký zájem,“ okomentoval zájem dě-
tí a jejich rodičů Miloš Novák. Po zaregis-
trování  dostalo  každé  dítě  drobné  dárky 
– reprezentační dres, omalovánky, odzná-
ček akce...
Pak přišlo to hlavní. HOKEJ! Kluci z telč-
ské přípravy ukázali rodičům krátké mode-
lové utkání minihokeje. Nejmenší děti zís-
kávaly první zkušenosti s ledem za pomoci 
hrazdiček, kterých se přidržovaly. Pro zdat-

nější  bruslaře  byly  připraveny  různé  pře-
kážkové  dráhy  s  plněním  lehkých  úkolů. 
Na nejzdatnější čekali dva gólmani telčské 
přípravky, na které si mohli zastřílet a dát 
tak své první góly opravdovému brankaři. 
Po asi hodinovém programu se děti společ-
ně vyfotily  a  zvoláním „Pojď hrát  hokej“ 
odešly nové zážitky vstřebat do tepla svých 
domovů. „Akce se nadmíru vydařila. Bylo 
úžasné  vidět  na  ledě  v  pohybu  tolik mlá-
dí - 50 ,hokejových jedniček´. Tohle číslo 
měli totiž všichni na prvním dresu své bu-
doucí hokejové kariéry. Účastí jsme ,před-
stihli´ i mnohem větší města. Všem, kdo se 
na zdařilém odpoledni podíleli, patří velký 
dík,“ zdůraznil Miloš Novák.

Podle textu na www.sktelc.cz

Týden hokeje. 50 reprezentantů!

PODRŽEL NÁS BRANKÁŘ. I tak hodnotil trenér Veselí nad Lužnicí David Šošovica 
vítězství svého týmu v sobotu 4. února na telčském ledě. Jeho slova také vysvětlují těs-
nou porážku domácího SK v boji o účast v play – off Jihočeské hokejové ligy. Popiska by 
také mohla znít: Neprostupný český val (v modrém).                               Foto: Ladislav Jonák

Foto: Ladislav Jonák
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Kulturní kalendář
Akce
25. 3.  9 - 14
Den otevřených dveří na Meteorologické 
stanici Kostelní Myslová

25. 3.  9.00  zámek
Zpěváček, krajské kolo soutěže

25. 3.  9.00 – 12.00         sál hotelu Antoň
Jarní telčský bazárek dětského  ošacení, 
hraček a potřeb pro děti

30. 3.  10.00  Konírna státního zámku
Konference UNESCO
Slavnostní  setkání  a  představení  aktivit 
v roce 2017 k 45. výročí podpisu Úmluvy 
o  ochraně  světového  dědictví  kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO a k 25. vý-
ročí zápisu Telče na Seznam UNESCO

1. 4.  9.30 a 10.30  radnice
Vítání dětí

Koncerty
17. 3.  17.00  sál DPS
Čaj o páté
akordeonové  oddělení  ZUŠ  Telč  a  ZUŠ 
Třešť

22. 3.  19.00  NPÚ (Lannerův dům)
Koncert tria Musica dolce vita
Daniela Demuthová – mezzosoprán, 
Žofie Vokálková – flétna 
a Zbyňka Šolcová – harfa

Výstavy
1. – 31. 3.  vstupní síň radnice
Sudý svět, Tajemství
Výstava fotografií  třebíčské básnířky a fo-
tografky Mirky Hedbávné
Na vernisáži ve středu 1. 3. v 16 hod. za-
zpívá  jazzová zpěvačka Jana Koubková 
v doprovodu Ondřeje Kabrny

2. – 31. 3.  MG Hasičský dům
Česká republika 
- památky UNESCO
Výstava velkoformátových fotografií 
Libora Sváčka
Vernisáž  výstavy  ve  čtvrtek  2.  3.  v  16.00 
hod. s hudebním vystoupením ZUŠ Telč

3. 4. – 30. 9.
Knihovna Univerzitního centra
Ukrytá vzpomínka
Kresby studentů Zemské vyšší reálky 
v Telči z let 1904 – 1932
Vernisáž v pátek 31. 3. v 17 hod.

Přednášky, beseda
20. 3.  17.00  radnice
20 let na hradě Roštejn
Muzeum  Vysočiny  Jihlava,  pobočka  Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na besedu se 
Zdenou Vaníčkovou

22. 3.  18.00  Univerzitní centrum
Panelová sídliště. 
Prostá skutečnost, možné perspektivy
V  rámci  přednáškového  cyklu  NPÚ  Telč 
Rodinné stříbro - Památky kolem nás
Přednáší Mgr. Jiří Neubert

Panský dvůr
4. 3.  19.00  Divadlo atd.
Duchařská komedie Seance aneb Je přítom-
nost ducha prokazatelná?
4. 3. - 30. 4.
Výstava obrazů Bernadety Klabníkové 
„Z příběhů“
Vernisáž v sobotu 4. 3. v 17.00 hod.
26. 3.  14.00 - 17.00
Karneval ve dvoře
Klauni, soutěže, pohádka, malování 
na obličej, dílničky. Občerstvení zajištěno.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
3. 3.  15.00 – 18.00
„To neřeš!“
Divadelní dílna nabídne řešení zajímavých 
životních situací.
4. 3.  19.00
Budovatelé říše aneb V předpeklí může 
být pěkně veselo
ZASTÁVka Telč a DS Žlučové mýdlo Pra-
ha zvou veřejnost na divadelní představení 
hry Borise Viana.
20. 3.  14.00 – 18.00
Vítáme jaro
Výtvarné tvoření

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, 
www.facebook.com/centrumkrtecek
Otevřeno každý pátek od 9 do 12 hod. Pří-
jemné  posezení  v  herničce,  hravé  tvoření 
a cvičení.

Klub důchodců
4. 3.  14.00  v budově polikliniky
Vietnam a Kambodža, 
videoprojekce Ing. Josefa Ambrože
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek  šikovných  rukou  ●  Biblický  kroužek 

● Trénink paměti ● Rekondiční  cvičení ● 
Pěvecko-dramatický  kroužek  ●  Turistický 
kroužek ● Více informací v klubu

Do odvolání jsou zrušeny výměnné 
trhy drobného zvířectva chovatelů.

1. 4. – 31. 12.

Pyšná princezna 
v Zámecké galerii
Výstava  originálních  kostýmů  a  rekvi-
zit  z pohádky, která  se natáčela na zámku 
v Telči, letos oslaví 65 let. V roce 1952 byla 
natočena režisérem Bořivojem Zemanem.

Telčské podzemí
Interaktivní  zábavně-naučná  expozice  se 
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka  je  možná  pouze  po  objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu

Bezobav Dyjice
25. 3. TALENT TRANSPORT
Slovenské  trio  skvělých muzikantů  balan-
cuje  mezi  jazzem,  alternativou  a  popem. 
Začátek ve 20:00 hod.

Sběrový kalendář
Kovový odpad 13. 3.
Sběr je prováděn na celém území města.

Objemný odpad
I. - II.  6. 3.  IV.  8. 3.
III.  7. 3.  V. - VI.  9. 3.

Biologický odpad
I. - II.  20. 3.  IV.  22. 3.
III.  21. 3.  V. - VI.  23. 3.

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

Jarní bazárek 
dětského ošacení

Pro maminky:

V  sobotu  25.  března  se  od  9  do  12  ho-
din  uskuteční  v  konferenčním  sále  hotelu  
ANTOŇ ve Slavatovské ulici tradiční bazar 
dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti.
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HRADEC KRÁLOVÉ
10. - 11. 3. - Veletrh Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
CHEB
1. - 31. 3. - Retromuseum představuje:
pana Vajíčko - legendární kreslenou postavu, 
která ohraničovala reklamní bloky a liberec-
ký PLASTIMAT, jehož výrobky nechyběly 
za socialismu v žádné domácnosti.
JINDŘICHŮV HRADEC
19. 3. – Festival Jeden svět
na  téma  ekologie  a  zodpovědné  spotřeby 
„Co se nenosí“ 
18.00 hodin, evangelický kostel
KUTNÁ HORA
20. 3. - Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Společné pozorování putování paprsku za-
padajícího  slunce  presbytářem  katedrály 
spojené s hudebním zážitkem.
LITOMYŠL
do 3. 9. – Imaginárium v Litomyšli
Regionální muzeum v Litomyšli
Živá výstava divadelních, loutkových a vý-
tvarných  ostrostřelců. Výstava  oživuje  vý-
tvarné objekty,  loutky, obrázky a divadelní 
dekorace. Do této výstavy smíte vstoupit ja-
ko do výtvarné herny.
POLIČKA
do 16. 4. - Od doby kamenné do doby slo-
vanských hradišť. Interaktivní výstava o pra-
věku v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
TELČ
2. – 31. 3. - Česká republika - památky 
UNESCO
Výstava velkoformátových fotografií Libora 
Sváčka v MG Hasičský dům se koná u pří-
ležitosti 25. výročí zápisu města Telče na Se-
znam světového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO. Vernisáž výstavy se koná 2. 
3. v 16.00 hod. s vystoupením žáků ZUŠ Telč.
TŘEBOŇ
29. a 31. 3. – Filmový festival Expediční 
kamera 2017
18:30 - Dům Štěpánka Netolického 
Nejlepší  cestovatelské  a  outdoorové  filmy 
sezóny.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
4. 3. so 17.00 Jména Ježíš
5. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
11. 3. so 17.00 Jména Ježíš
12. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
18. 3. so 17.00 Jména Ježíš
19. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
25. 3. so 8.00 Matka Boží
  17.00 Jména Ježíš
26. 3. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

Adventisté
každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden 
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Agáta Lakatos, Staré Město
Václav Vyskočil, Podolí
Ema Čechová, Staré Město
Karel Jandáček, Štěpnice
Jakub Fic, Staré Město
Tereza Kvasničková, Staré Město
Tomáš Vodička, Staré Město
Gabriela Lacinová, Staré Město
Karolína Lisová, Staré Město
Opustili nás
Marie Tomšů, Staré Město  85 let
Vlasta Severová, Staré Město  85 let
Milan Bulička, Podolí  64 let
Růžena Budková, Doupě  86 let
Marie Skálová, Štěpnice  95 let
Jaroslav Horáček, Staré Město  70 let
Jan Kvasnička, Stará Říše  98 let
Lubomír Marek, Štěpnice  77 let
Ing. Martin Hák, Tursko (rodák)  50 let
Vojtěch Burian, Mysliboř  24 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naroze-
ných dětí na základě písemného souhlasu obou 
rodičů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
17. března 2017

Telčské listy 3/2017 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané 
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje prá-
vo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

Poděkování
Děkujeme všem za slova útěchy a projevy 
soustrasti  při  úmrtí mého manžela Lubo-
míra Marka.      Marie Marková s rodinou

20 let na hradě
Přednáška Zdeny Vaníčkové
Obřadní síň telčské radnice

20. března v 17 hodin
Pořádá Muzeum Telč 

a Muzejní spolek v Telči 

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, zve na výstavu 

Dráteníci
Výstava bude instalovaná 
v expozici telčského muzea 
od 1. dubna do 31. října 

Připravujeme 
v městské galerii

Výstava dřevěných soch Petra Eschlera
Od 6. dubna 
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AGÁTA JE PRVNÍ. 6. února přijali na radnici starosta Roman 
Fabeš a místostarosta Pavel Komín první miminko letošního roku 
Agátu Lakatos s rodiči.                                         Foto: Roman Pokorný

ZPĚVÁČEK 2017. Horácké folklorní sdružení Jihlava ve spolupráci 
se státním zámkem a Univerzitním centrem v Telči pořádají v sobotu 
25. března od 9 hodin 18. ročník krajského kola soutěže Zpěváček 2017. 
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve třech věkových kategoriích, nejlepší 
postupují do národního kola. „To se bude konat 13. května v Telči,“ uve-
dl Jaroslav Novák, předseda Horáckého folklórního sdružení.

Nabitý SCOOL. Na počátku ledna vyšlo druhé číslo obnoveného 
školního časopisu GOB a SOŠ SCOOL. Je „nabité“ celou řadou 
zajímavých informací. To, že na GOB chovají v teráriu dvě agamy 
vodní, by určitě zajímalo  i čtenáře TL. Žákyně gymnázia repre-
zentovaly  školu  v  basketbalu  a  há-
zené,  chlapci  hráli  hokej.  Na  Dnu 
otevřených  dveří  přivítaly  zájem-
ce  při  vstupu  do  školy  také  výtisky 
SCOOL. A pak je v laboratořích če-
kala jen samá překvapení... O fiktiv-
ní  firmě  píšeme  pravidelně  i  v  TL. 
Představení Top 3 knih na zimní ve-
čery od Justýny Přechové je pouta-
vé. Dívku ve vlaku  si určitě přečtu. 
A Dějepisnou minutku přetiskujeme. 
Vznik  renesance  vtipně  vysvětluje 
v komiksové podobě.                           /z/ 

PREMIÉRA. Komiks se za 28 roků existence TL na jejich strán-
ky nedostal. Přitom to je médium, jehož obliba stále stoupá. A tak 
dnes má premiéru. Příběhy DANIELA ve druhé Dějepisné minutce 
časopisu SCOOL nás zaujaly tak, že je se svolením autorek Elišky 
Rezkové a Magdaleny Adamové přetiskujeme. Navíc  renesance...  
Ta je v Telči přece doma.

Na stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku  
hlasujte  v  anketě  Zlatá  jeřabina  2016  pro  obnovené  sousoší  
Sv. rodiny ve Svatoanenské ulici.                         Foto: Ilona Jeníčková


