
Ani druhá přímá volba prezidenta v his-
torii České republiky nebyla žádná nuda. 
Voliči Mikroregionu Telčsko a především 
správního obvodu Telče dokázali, že mají 
vlastní hlavu. Celostátní a celokrajské ví-
tězství dvojice Zeman - Drahoš v prvním 
kole respektovali jen ve 32 obcích. V dal-
ších 19 pak volili jinak. V pěti obcích si 
přáli ve druhém kole opačné pořadí obou 
favoritů, v dalších pak k jednomu či dru-
hému přiřadili jiného kandidáta. Kdyby 
bylo na voličích Kališť, Sedlatic, Svojko-
vic a Volevčic, tak bychom „přišli“ o druhé 
kolo voleb. Miloš Zeman zde získal hned 
v tom prvním více než 50 procent hlasů. Ji-
ří Drahoš se k podobnému výsledku blížil 
nejvíce v Olšanech, kde ho volilo 47,50% 
voličů. Volební účast byla v mikroregionu 
67%. Ve Volevčicích dokonce atakovala 
90% procentní hranici, 87,88%.
Druhé kolo přineslo vítězství Miloši Ze-
manovi. Jeho úspěch si přáli voliči ve 23 
obcích správního obvodu Telče, ve 22 ob-
cích zvítězil Jiří Drahoš. Staronový pre-
zident zaznamenal nejlepší výsledek 
ve Svojkovicích (80,64%), Jiří Drahoš 
v Olší (77,27%).   K jeho celkovému vítěz-
ství ve správním obvodu pomohl výsledek 
volby v Telči a v obou Říších, kde zvítě-
zil. Ve druhém kole byla volební účast re-
kordní. Ve správním obvodu Telče dosáh-
la 71.32%, v Telči samé pak  téměř 70 % 
(69,99). Výsledek volby v jednotlivých 
obcích mikroregionu uvádíme přehledně 
na druhé straně tohoto vydání.                 /z/
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U nás velmi 
vyrovnanéMiloš Zeman Jiří Drahoš

Telč – město 44,69 55,30
Správní obvod III - Telč 48,38 51,61
Kraj Vysočina 55, 84 44,15
ČR 51,36 48,63

Prezidentem je opět Miloš Zeman 

Přílohy: Kalendárium 2017 ● Sběrový kalendář 2018

Prezidentské volby po druhéDruhé kolo prezidentských voleb v číslech

1. kolo voleb. Telč, ORP, kraj a republika 
Zeman Drahoš Fischer Horáček Hilšer Topolánek Hynek Hannig Kulhánek 

Telč 33,88 29,23 15,20 7,67 9,25 3,06 0.77 0.28 0,63
Správní obvod 
ORP Telč 35,79 26,66 15,15 7,22 10,54 2,55 1,03 0.51 0,50

Kraj Vysočina 42,21 24,53 11,80 7,01 9,00 3,18 1,19 0,58 0,45
ČR 38,56 26,60 10,23 9,18 8,83 4,30 1,23 0,56 0,47

25. června 2015. Potkali se. Miloš Zeman a Zachariáš z Hradce alias Jan Kaleta.
Foto: Ondřej Rázl
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Zasedání zastupitelstva města
pondělí 19. února v 16 hodin, Zasedací sál Státního zámku Telč

75. schůze - 15. listopadu
 - RM schválila financování novoročního 
ohňostroje 2018.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 6 
ke smlouvě o dílo s tiskárnou RAIN Jin-
dřichův Hradec, jejímž předmětem je tisk 
měsíčníku Telčské listy na rok 2018.
 - RM města schválila uzavření smlou-
vy o veřejných službách se společností 
ICOM transport na rok 2018.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření pro zajištění financování od-
padového motivačního systému města 
ve výši 100 tis. Kč.
 - RM jmenovala členy správní rady Česko-
-francouzské akademie Telč, o.p.s., Vác-
lava Jehličku, Miloše Drdáckého, Mar-
tinu Indrovou, Vladimíra Bukače, Jana 
Talicha, Michala Kaňku, Lubomíra Zadi-
nu, Josefa Plucara a Romana Fabeše.
 - RM jmenovala členy dozorčí rady Čes-
ko-francouzské akademie Telč, o.p.s., 
Lenku Komůrkovou, Věru Peichlovou 
a Pavla Komína.
 - RM schválila zrušení výběrové řízení 
na veřejnou zakázku „Cyklostezka ko-
lem Belpské lávky“ a schválila vyhláše-
ní nového výběrového řízení na tuto akci.

76. schůze - 29. listopadu
 - RM schválila zveřejnění záměru výpůjč-
ky dřevěného skladu v areálu sportovišť 
v Tyršově ulici.
 - RM schválila zveřejnění záměru prode-
je bytových jednotek č. 246/1 - 8 v do-
mě č.p. 246 Telč-Staré Město, ul. Špitál-
ní na pozemku parc.č. st. 1018 stávajícím 
nájemcům.
 - RM schválila provedení rozpočtové-
ho opatření na zajištění realizace šatny 
v prostorách zimního stadionu v rozsahu 
90 tis. Kč.
 - RM schválila zrušení veřejné zakázky 
Cyklostezka Telč – Lipky (část odpočí-
vadla a mobiliář) a vyhlášení nové veřej-
né zakázky na tuto akci.
 - RM na základě vyhodnocení veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Re-
konstrukce bytu č. 2, čp. 137, ul. Sla-
vatovská“ schválila dodavatele stavby 
STARKON Bohuslavice 10 a schválila 
uzavření smlouvy s touto společností.
 - RM vzala na vědomí informaci o skuteč-
ně vynaložených nákladech na poplatní-
ka za sběr a svoz netříděného komunál-

Z jednání rady města
ního odpadu. Rada města schválila nové 
znění přílohy č. 1 k obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2015 „O místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů“.
 - RM schválila cenovou přílohu ke smlou-
vě o zajištění provozu Sběrného dvo-
ra nebezpečných odpadů v Telči pro rok 
2018.
 - RM jmenovala Ing. Pavla Chromého 
do funkce vedoucího odboru dopravy 
Městského úřadu Telč s účinností od 1. 1. 
2018 na dobu neurčitou.

77. schůze - 13. prosince
 - RM schválila předávací protokol majet-
ku do majetku Základní škole Telč, Hra-
decká ul. 
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 70 tis. Kč na úhradu nákladů spojených 
s havárií topení v objektu MŠ Nerudova 
a opravou systému rekuperace vzduchu 
v objektu MŠ Komenského.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření ve výši 150 tis. Kč pro zajištění 
financování projektu „Předcházení vzni-
ku odpadu prostřednictvím domovního 
kompostování“. 
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení.
 - RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 50 tis. Kč společnosti Po-
liklinika Telč na dovybavení oddělení re-
habilitace na poliklinice. 
 - RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu pozemku p. č. 7305/1 v k.ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru pro-
pachtovat část pozemku parc. č. 3792/4 
zahrada, díl č. 18 o celkové vým. 396 m2, 
jehož součástí je parc. č. st. 1970 o vým. 
18 m2 v zahrádkářské osadě Třešňovka 
a část pozemku parc. č. 3792/7 zahrada, 
díl č. 22 o vým. 384 m2, jehož součástí je 
parc. č. st. 2391 o vým. 18 m2 v zahrád-
kářské osadě Markovo humno.

Konzultační den
rady města

středa 21. 2. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Jak volil prezidenta 
mikroregion  

Výsledky druhého kola 
prezidentských voleb

M. Zeman J. Drahoš
Bohuslavice 32,18 67,81
Borovná 62,00 38,00
Černíč 35.48 64,51
Dolní Vilímeč 58,49 41,50
Doupě 74,60 25,39
Dyjice 55,43 44,56
Hodice* 51,29 48,70
H. Myslová 51,06 48,93
Hostětice 56,94 43,05
Jindřichovice 63,49 36,50
Kaliště* 71,27 28,72
Klatovec 58,00 42,00
Knínice 35,08 64,91
K. Myslová 45,45 54,54
Krahulčí 56.32 43,67
Krasonice 52,06 47,93
Lhotka 60,86 39,13
Markvartice 64,06 35,93
Mrákotín 59,02 40,97
Mysletice 47,14 52,85
Mysliboř 37,28 62,71
Nevcehle 60,83 39,16
Nová Říše 49,07 50,92
Olšany 35,55 64,44
Olší 22,72 77,27
Ořechov 62,79 37,20
P. Rozsíčka* 61,29 38,70
P. Dubenky 73,33 26,66
Pavlov* 53,04 46,95
Radkov 41,25 58,74
Rozseč 44,00 56,00
Růžená 55,39 44,60
Řásná 44,36 55,63
Řídelov 45,00 55,00
Sedlatice 60,00 40,00
Sedlejov 48,02 51,97
Stará Říše 49,58 50,41
Strachoňovice 53,06 46,93
Svojkovice 80,64 19,35
Telč 44,69 55,30
Třeštice* 51,61 48,38
Urbanov 28,08 71,91
Vanov 57,69 42,30
Vanůvek 75,00 25,00
Vápovice 43,33 56,66
Volevčice 65,11 34,88
Vystrčenovice 41,53 58,46
Zadní Vydří 48,00 52,00
Zdeňkov 62,16 37,83
Zvolenovice 27,58 72,41
Žatec 36,48 63,51

* označené obce nepatří do správního ob-
vodu Telče
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Ohlédnutí za loňským rokem
Asi všichni jsme se při silvestrovské noci 
vrátili trochu nazpět časem a připomenuli 
si, jaký vlastně ten uplynulý rok byl. Po-
kud bych ho měl hodnotit z pohledu měs-
ta, řekl bych, že byl mimořádně úspěš-
ný. Samozřejmě je to dáno tím, že žijeme 
v bezpečné zemi, které se daří i ekono-
micky. V našem městě je to ale ještě pod-
pořeno fungující spoluprací. Za to patří 

velké poděkování vám obyvatelům, pod-
nikatelům a živnostníkům, spolkům a or-
ganizacím a také zastupitelům a pracov-
níkům městského úřadu. Třeba dobře 
fungující nový systém nakládání s odpa-
dy by bez toho nemohl vzniknout. A i vý-
sledná podoba dokončených ulic Mládko-
va, Tyršova a náměstí Hrdinů či Jihlavské 
ulice ukazuje, že se vždy dá najít přijatel-
ný kompromis. Když už jsem u investic, 
jsem rád, že se nám daří i nadále získávat 
jak státní, tak i evropské dotace. Věž sv. 
Ducha září opravenou střechou a novou 
stezku v Lipkách už využila řada zájem-
ců. A nesmím zapomenout na probíhající 
rekonstrukci Štěpnického rybníka. Těch 
akcí bylo podstatně víc, a tak jen souhrn-
ně uvedu, že v součtu jsme loni inves-
tovali kolem 80 milionů korun. Loňský 
rok také znamenal další nárůst návštěv-
nosti našeho města. Připomenutí 25 let 
od zápisu do UNESCO, vznik Národní-
ho geoparku Vysočina a řada kulturních, 
společenských a sportovních akcí láka-
la do Telče jak domácí, tak i zahraniční 

Radosti a starosti telčského starosty
turisty. Určitě se nehoníme za čísly, ale 
že telčský zámek zase po letech překo-
nal návštěvnost 100 tisíc, uvádím rád. To 
všechno má samozřejmě pozitivní dopad 
i na zaměstnanost ve městě a v regionu. 
Nedostatek pracovních příležitostí byl 
v minulých letech zdaleka největším pro-
blémem. Situace se ale radikálně změni-
la k lepšímu tak, že se v posledních mě-
sících pohybujeme kolem 3,5%. A nyní 

se řeší zcela opačný problém - jak najít 
kuchaře a číšníky do místních restaurací 
a pracovníky pro místní firmy. Bohužel 
se ale koncem loňského roku vyskytl ji-
ný problém. Tím je ukončení činnosti ně-
kolika lékařů. A sehnat za ně náhradu je 
velmi složitě řešitelné. Zda v tom pomo-
hou vypsaná výběrová řízení, to uvidíme 
v únoru.

Schválen i Fond projektů
Jedním ze strategických dokumentů na-
šeho města je Fond projektů. Je to struč-
ně řečeno takový seznam aktuálních ne-
bo dlouhodobějších projektů a záměrů 
v různých fázích realizace či přípravy. 
Tento dokument se každoročně doplňuje 
o nové akce a vypadávají z něho ty, kte-
ré už byly dokončené. Bez této strategie 
bychom určitě nebyli tak úspěšní v získá-
vání dotací. A co nás čeká v roce 2018? 
Je toho spousta, a tak uvedu jen některé 
z akcí. Dalšími etapami budou pokračo-
vat některé akce z loňského roku. V břez-
nu bude dokončena rekonstrukce Štěpnic-

kého rybníka. A věřím, že ho voda z v té 
době vypouštěného Roštejna rychle zapl-
ní. Ve věži sv. Ducha bude do turistické 
sezóny instalována zajímavá interaktiv-
ní expozice historického vývoje našeho 
města. Cyklostezka v Lipkách dostane 
novou zeleň a mobiliář a také pokračová-
ní po hrázi rybníka Roštejna a kolem zdi 
Panského dvora. A taky lávku přes Na-
dymák do Beringerovy ulice. Dobrovolní 
hasiči získají nové zázemí přístavbou bu-
dovy v areálu HZS. Proběhnout by mě-
la také celková rekonstrukce sportovišť 
v areálu škol v Hradecké ulici. Netrpě-
livě také čekáme na rozhodnutí o žádos-
tech o evropské peníze na obě základní 
školy a budovu radnice a DDM. Do dal-
ších fází vstupují přípravy revitalizací 
sídlišť. Budeme usilovat o získání dota-
ce na Markova humna, u sídlišť U Štěp-
nického rybníka a Radkovská budou pro-
bíhat další stupně projektové přípravy. 
Pokračovat budeme i v přípravě obytné 
zóny Dačická. A přestože to není investi-
ce města, ale společnosti Senior Holding, 
důležitá bude výstavba nového domova 
pro seniory na Batelovské ulici.

V Telči se čas nezastavil
Proč nejdou hodiny na věži sv. Ducha? 
To se v Telči zastavil čas? Podobných do-
tazů jsem dostal poslední dobou několik. 
Takže vězte, čas se nezastavil. Jen v rám-
ci projektu rekonstrukce střechy věže do-
chází i k celkové opravě starého hodino-
vého stroje odbornou firmou. A v rámci 
instalace nové expozice se časový stroj 
do věže opět vrátí. Navíc se na něj bu-
dou moci návštěvníci i podívat, což do-
posud nebylo možné. Tak prosím vydrž-
te zhruba do května, kdy se hodiny opět 
rozběhnou.

Ohlédnutí za Vánocemi
Ani jsme se nenadáli a adventní a vánoč-
ní čas je minulostí. Doufám, že vám všem 
přinesl to, na co jste se těšili a co jste oče-
kávali. A že k dobré pohodě přispěl i bo-
hatý program připravený společně odbo-
rem kultury a místními školami a spolky. 
Chtěl bych za to všem poděkovat. Mys-
lím, že se líbilo i nové vánoční osvětlení 
na náměstí. Ale bohužel i v tomto sváteč-
ním čase stálo někomu za to rozbíjet no-
vé ozdoby a trhat šňůry světel. Je mi z to-
ho vážně smutno...

Protože se jedná o první letošní číslo 
Telčských listů, dovolte mi, abych vám 
popřál hodně štěstí a zdraví v novém 
roce.

Roman Fabeš

Zahájení nového roku. Letos i s mistrem světa Davidem Lupačem.                   Foto: Ilona Jeníčková
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Rozpočet města 2018 
schválen
V pondělí 18. prosince se v zasedacím sá-
le na telčském zámku uskutečnilo další za-
sedání zastupitelstva města. Zúčastnilo se 
ho 19 členů, byli omluveni Mgr. Ludmila 
Švarcová a RNDr. Miloš Vystrčil.
Zastupitelé na něm schválili rozpočet měs-
ta na rok 2018 s příjmy ve výši cca 111,9 
mil. Kč a výdaji ve výši cca 116,6 mil. Kč 
s tím, že schodek cca 4,7 mil. Kč je kryt 
financováním. K rozpočtu se podrobně-
ji vrací starosta města ve svém příspěvku 
v těchto TL. V rámci bloku nabytí a pře-
vodů vlastnického práva k nemovitostem 
byl schválen prodej části pozemku parc. č. 
1331/3 o výměře cca 5 m2 v ulici 28. říj-
na, prodej části pozemku parc. č. 7374/1 
o výměře cca 22 m2 a části pozemku parc. 
č. 7558/1 o výměře cca 35 m2 v ulici 
Mlýnská, odkoupení části pozemku parc. 
č. 2317 v plánované budoucí obytné zó-
ně v ulici Dačická o výměře 1006 m2. Ná-
sledně byl schválen dodatek č. 1 ke smlou-
vě o zápůjčce uzavřené se společností 
Služby Telč. Zápůjčku ve výši 2 mil. Kč 
na úhradu kupní ceny a souvisejících ná-
kladů za budovu bývalé tiskárny č.p. 41 
na Starém Městě schválili zastupitelé 27. 
dubna 2015. Dodatek řeší prodloužení ter-
mínu splatnosti zápůjčky do 31. 12. 2019.
Jelikož od 1. ledna nabývá účinnosti no-
vé nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních sa-
mosprávných celků, byly v dalším bodu 
programu schváleny výše odměn neuvol-
něných členů zastupitelstva města. V po-
sledním bodu programu před závěreč-
nou rozpravou bylo schváleno prohlášení 
vlastníka bytového domu č.p. 246 v uli-
ci Špitální, jímž byla budova rozdělena 
na jednotlivé bytové jednotky, které budou 
převedeny stávajícím nájemcům bytů. Ofi-
ciální zápis ze zasedání zastupitelstva měs-
ta je zveřejněn na úřední desce v podlou-
bí radnice, internetových stránkách města 
a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

21. zasedání zastupitelstva Změny na odboru 
dopravy
Od ledna letošního roku došlo na odbo-
ru dopravy k personální změně, kdy se 
novým vedoucím odboru po výběrovém 
řízení stal Ing. Pavel Chromý, který 
na tomto odboru dosud vykonával agendu 
silničního správního úřadu a zkušebního 
komisaře. V loňském roce došlo na tomto 
odboru k mimořádnému nárůstu agendy 
na úseku registru vozidel, neboť od čer-
vence minulého roku si mohou přihlásit 
své vozidlo do registru i občané s trvalým 
pobytem mimo správní obvod obce s roz-
šířenou působností Telč, tedy prakticky 
z celé České republiky. Abychom nárůst 
agendy s tím spojené zvládli, bylo nutné 
přijmout nové zaměstnance. Od března 
letošního roku tak náš pracovní tým posí-
lí Bc. Radomír Budař (dosavadní vedou-
cí oddělení Policie ČR v Třešti), který byl 
vybrán ve výběrovém řízení. V současné 
době je vyhlášeno ještě jedno výběrové 
řízení, o kterém píši na jiném místě. Změ-
na, o které jsem psal výše, není na odbo-
ru dopravy jediná. Další přijde od 1. čer-
vence letošního roku na úseku registru 
řidičů, kdy zde také dojde k rozvolnění 
místní příslušnosti a o řidičský průkaz 
si budou u nás moci žádat občané z celé 
České republiky. Fotografie na řidičský 
průkaz se budou pořizovat přímo na mís-
tě. I na tuto výraznou změnu se budeme 
muset připravit.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení 
na nové zaměstnance
V současné době jsou na úřední desce uve-
řejněna tři oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení, a to na obsazení pracovní pozi-
ce na odboru dopravy na úseku registru 
silničních vozidel (lhůta pro podávání při-
hlášek na toto místo je stanovena do 14. 
2. 2018 do 17 hod.), na obsazení pracov-
ní pozice na finančním odboru - vedení 
pokladny, agenda místních poplatků, 
evidence pohledávek (lhůta pro podává-
ní přihlášek na toto místo je také stanove-
na do 14. 2. 2018 do 17 hod.) a na obsaze-
ní pracovní pozice na finančním odboru 
- školská agenda (lhůta pro podávání při-
hlášek na toto místo je stanovena do 7. 2. 
2018 do 17 hod.). Bližší podmínky a poža-
davky jsou uvedeny na úřední desce, kte-
rá je přístupná i na internetových strán-
kách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Vyhlášeny dotace 
na památky
Upozorňujeme vlastníky památek, že 
v současné době jsou vyhlášeny dva pro-
gramy na obnovu památek. Jde jednak 
o dotaci přes obce s rozšířenou působnos-
tí (podání žádostí do 28. 2.) a dále dotace 
přes Kraj Vysočina (podání žádostí do 15. 
2.). Informace o dotačních programech na-
leznete na internetových stránkách města 
Telče, rovněž na úřední desce města. Do-
poručujeme pro zajištění vyšší dotace spo-
jit oba dotační tituly v rámci jedné akce 
obnovy. Vlastník památky tak získá vyšší 
podporu a zároveň v rámci přerozdělová-
ní dotací přes obce s rozšířenou působností 
jsou tyto akce (které mají ještě jiný dotační 
zdroj) upřednostňovány. Vzhledem k vý-
ši alokace v dotačním programu přes obce 
s rozšířenou působností není možné doto-
vat obnovu památek vyšší částkou. Spoje-
ním s dotací z Kraje Vysočina lze realizo-
vat obnovu památky s 80% dotací ve výši 
až několik stovek tisíc.
Kontaktní osoby: Bc. Vladimír Švec 
(vladimir.svec@telc.eu, 567 112 421),
Ing. arch. Ivana Krejčová 
(ivana.krejcova@telc.eu, 567 112 426).

Budeme mít 
SENIOR TAXI
Výzva k podávání nabídky na veřejnou 
zakázku s názvem Provozování služby 
SENIOR TAXI v Telči, která se objevila 
v polovině ledna na úřední desce radni-
ce, vzbudila okamžitě zájem jak u even-
tuálních poskytovatelů, tak samozřejmě 
u samotných seniorů. Chvályhodný zá-
měr města vysvětlil pro TL místostaros-
ta Pavel Komín: „Chceme naším starším 
spoluobčanům nabídnout službu, která 
již existuje v některých větších městech. 
Do 14. února mohou zájemci o provozo-
vání SENIOR TAXI podávat své nabíd-
ky. Po jejich vyhodnocení předpokládá-
me, že by služba mohla začít fungovat 
od 1. března. V březnovém vydání TL pak 
budeme moci zveřejnit přesné podmínky, 
za jakých budou moci senioři službu vyu-
žívat. Na otázku, komu bude určena, pak 
odpověděl: „Občanům s trvalým pobytem 
na území města Telče starším 65 let a ta-
ké těm, kteří jsou držiteli platného prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P.“ Oprávnění obča-
né budou moci SENIOR TAXI využívat 
na celém území města vč. Studnic přede-
vším k návštěvám lékaře, úřadů, ale také 
třeba kulturních akcí. Více o této novince 
v příštích TL.                                          /z/

Od 1. července
pořídí fotografii 
na řidičský průkaz přímo
odbor dopravy!

Aktualita
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4800 lidí vystoupalo poslední den loňské-
ho roku na nejvyšší vrchol Vysočiny, Ja-
vořici (837 m n.m.). Počet účastníků potvr-
dil TL jeden z organizátorů, předseda KČT 
Telč Vladimír Mazal. Dvacátému roční-
ku již tradiční akce zprvu nepřálo poča-
sí, později se příchozí dočkali na Javořici 
i sluníčka. Nepatrně menší počet účastníků 
proti předešlým letům vysvětlil V. Mazal 
nejen zmíněným počasím, ale také vzrůs-
tajícím počtem silvestrovských a novoroč-
ních výstupů v regionu. Javořice prostě 

táhne. Nejen jako atraktivní cíl, ale také ja-
ko příklad. Chodí se na Jelenici u Hodic, 
Homolku u Sedlejova, z Třeštice se „do-
bývá“ hrad Roštejn, vystupuje se na Bábu 
u Jersic, ale také se třeba chodí k Františku 
u Jindřichovic. „Z počtu následovníků má-
me opravdu radost,“ zdůraznil dlouholetý 
šéf turistů V. Mazal. Ten byl také spokoje-
ný s výtěžkem humanitární akce Novoroč-
ní čtyřlístek na podporu handicapovaných 
občanů, ve které se na vrcholu Javořice vy-
bralo více než 20 tis. Kč.                        /z/

Javořice táhne. I jako vzor

Růžek nebude památkou
Neutěšený stav budovy hotelu Na Růžku vy-
volává řadu diskusí. Jediný, kdo ale může situ-
aci budovy řešit, je její vlastník. Stavební úřad 
MěÚ s ním nyní vede správní řízení ve věci 
zabezpečení budovy a chodníku kolem. Kon-
cem ledna Ministerstvo kultury ukončilo říze-
ní o zapamátnění budovy a rozhodlo, že Růžek 
památkou nebude. Je tedy pravděpodobné, že 
se opět rozběhne projekt využití této lokality 
pro obchodní účely.                 Roman Fabeš

UC má nového ředitele
Univerzitní centrum Telč má od 1. ledna 2018 
nového ředitele. Telčské pracoviště Masaryko-
vy univerzity vede po Ing. Josefu Plucarovi, 
který odešel do důchodu, Mgr. Jaroslav Ma-
kovec, dlouholetý manažer, politolog a marke-
tingový specialista. Nového ředitele představí-
me v některém z nejbližších vydání TL. Již při 
prvním setkání nás požádal o zveřejnění své-
ho pracovního telefonního čísla 777 119 220 
a mailové adresy jaroslav.makovec@mail.mu-
ni.cz. Tento neběžný požadavek pak odůvod-
nil: „Chtěl bych Univerzitní centrum co nejví-
ce otevřít veřejnosti. Tak, aby lidé v Telči mohli 
více vnímat jeho přítomnost. Velmi si místních 
lidí vážím a spoléhám na jejich pomoc. Určitě 
se rád setkám s každým, kdo bude mít zájem 
o spolupráci nebo o naše pracoviště.“           /z/

M. Vystrčil obhájil
Na volebním kongresu ODS, který se ko-
nal 13. a 14. ledna v Ostravě, obhájil sená-
tor Miloš Vystrčil post místopředsedy strany. 
Sportovní terminologií dosáhl na mimořádný 
úspěch. Ze 459 hlasujících mu dalo svůj hlas 
428 spolustraníků. V „kategorii“ pěti místo-
předsedů to byl nejlepší výsledek!

NEJMENŠÍ ROZDÁVALI RADOST.
V domově pro seniory Senior Home ve Štěpnici udělal před Vánoci radost jeho klientům 
pěvecký sbor ze Základní školy v Masarykově ulici a dvacet vánočních skřítků z telčské 
mateřské školy. Chtěla bych jim za to oběma poděkovat, napsala TL Zdeňka Škarková, 
ved. sociálního úseku Senior Home.

Foto: Tomáš Jeníček

Zaznamenali jsme

Po uzávěrce

Zámek rekordně 
Návštěvnost památek v majetku státu na Vy-
sočině byla vloni rekordní. Telčský zámek do-
konce překonal magickou hranici sta tisíc ná-
vštěvníků a dostal se tak do elitní první desítky 
nejnavštěvovanějších památek v republice.
  2016 2017
Jaroměřice n. R. 34 545 38 328
Lipnice  25 665 27 688
Náměšť n. O. 16 843 17 198
Telč  93 350 109 425
Státní zámek Telč prosí občany o zapůjčení 
jakékoliv fotografie nebo podkladů z natá-
čení filmu Až přijde kocour pro připravo-
vanou výstavu. Kontakt: kastelan@zamek-
-telc.cz nebo tel. 602 793 963.

Památky táhly
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Tři klíče k poznání měst
Zimní období s sebou nepřináší jen Vá-
noce, Silvestr, někdy sníh, ale také krat-
ší den a brzy tmu. Měl bych pro Vás tip, 
jak si zkrátit čekání na léto. Zkuste si sou-
těž Tři klíče k poznání měst, kterou orga-
nizuje Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, jehož je Telč členem. 
Název soutěže mluví za vše. V časovém 
intervalu podle postupně odkrývajících se 
indicií správně uhádnout město v České 
republice. Soutěž probíhá do 15. červen-
ce. Ale nezoufejte, hodnotí se každý mě-
síc zvlášť, pokud tedy získáte v měsíci nej-
více bodů ze všech, tak vyhrajete. Záleží 
hlavně na rychlosti odpovědi. Pro začátek 
dám dobrou radu. Jakmile se objeví otáz-
ka „město UNESCO?“, na nic nečekejte 
a odpovídejte „Telč“ - je to správně, mám 
to vyzkoušené. Tak hurá na to! A pokud 
máte doma mladého zapáleného fotogra-
fa, tak přesně pro něj je akce Mladí foto-
grafují památky. Pěkných památek v Telči 
pár máme, tak šance uspět je velká. Více 
o obou soutěžích najdete na www.histo-
rickasidla.cz. Těším se, až se o telčském 
výherci dočteme v některých dalších Telč- 
ských listech.

Pavel Komín, místostarosta

Soutěž, která propaguje Telč

Památky Vysočiny 2016
Telčské pracoviště Národního památkového 
ústavu vydalo v závěru roku novou publika-
ci ze série Památky Vysočiny, která mapu-
je události z oblasti památkové péče v roce 
2016. „Témata příspěvků jsou velmi růz-
norodá, od kulturněhistorických studií přes 
terénní průzkumy až 
po zhodnocení obnovy 
regionálních památek,“ 
konstatuje v předmluvě 
ředitel telčského NPÚ 
Pavel Macků. Čtenáře 
TL určitě zaujmou pří-
spěvky Romana Svo-
body Historie Lidové 
malírny v Telči a Lenky 
Brychtové Sochařská výzdoba v Telči. V zá-
věrečné části sborníku, ve Zprávách, pak na-
jdou informaci o projektu Telč, jezuité, řád 
a jeho mecenáši, na němž se telčské praco-
viště Národního památkového ústavu podílí. 
Knihu je možné zakoupit v sídle památkářů 
v Lannerově domě, v IC na telčské radnici 
nebo ji objednat na dobírku na e-mailové ad-
rese ampapova.ilona@npu.cz.

Podle TZ

Památkáři vydali novou publikaci

ZÁMEK S MNOHA PŘÍZVISKY. „Houbový“ patří k podzimnímu snímku úrody hub v kruhu 
Lucie Norkové, „tajemný“ k zimnímu snímku záhadného kruhu ve sněhu Ilony Jeníčkové.

V závěru roku se dočkal nové střešní krytiny a opravy krovu také kostel sv. Ducha. In-
vestici za cca 1,5 mil. Kč jsme financovali z mnoha zdrojů a za pomoci města. Všem, kdo 
jakkoliv pomohli, patří velké poděkování, uvedl pro TL farář Českobratrské církve evan-
gelické v Telči Petr Melmuk. Náročnou práci na obnově jedné z nejstarších památek 
ve městě provedla firma Střechy Svoboda a syn z Nové Říše.                         Foto: Ilona Jeníčková
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Na prosincovém zasedání schválili zastupi-
telé rozpočet města na rok 2018. Je posta-
ven v příjmové a výdajové části na částku 
123,8 mil. korun. Příjmová část je tvoře-
na daňovými příjmy ve výši 86,7 mil. Kč 
a dotacemi na výkon státní správy a další 
činnosti ve výši 15,1 mil. korun. Zbývající 
část ve výši 10,1 mil. Kč je tvořena nedaňo-
vými a kapitálovými příjmy. Do rozpočtu 
města je zapojena i část zůstatku hospo-
daření z minulého roku ve výši 11,9 mil. 
Kč. Jedná se převážně o schválené finance 
na investiční akce zahájené loni a dokon-
čované v letošním roce. Výdajová část roz-
počtu je tvořena náklady na činnost státní 
správy a samosprávy ve výši 34,7 mil. Kč. 
Částka 27,3 mil. korun je určena na územ-
ní plánování, památkovou péči a opravy 
a investice do majetku města. K tomu je 

třeba ještě přičíst 14,9 mil. korun na po-
hřebnictví, údržbu veřejných prostranství, 
zeleně, veřejného osvětlení a systém naklá-
dání s odpady. Financování školských zaří-
zení, Domova pro seniory a Domu s pečo-
vatelskou službou si vyžádá cca 10,5 mil. 
Kč. Na propagaci, kulturu a sport je urče-
no 27,3 mil. Kč. Z toho je 12 milionů další 
splátka nového zimního stadionu a 9 mili-
onů podíl na rekonstrukci sportovního are-
álu Hradecká. Zhruba 9,1 milionu korun je 
v rozpočtu města určeno na splátky úvě-
rů a úroky z nich, na DPH a další platby. 
Zatím ještě není jasné, jakým přebytkem 
skončí hospodaření roku 2017. Po určení 
jeho definitivní výše bude ta část, která ne-
ní zapracovaná do letošního rozpočtu, pře-
sunuta do rozpočtové rezervy.

Roman Fabeš

Starosta o rozpočtu 2018
Klíč k radosti nemusí 
být jen jeden!
Úvodem bych se chtěl ještě přenést 
do konce loňského roku a podělit se s vá-
mi o vánoční atmosféru a radost co s se-
bou konec roku přináší. Před Vánoci jsme 
s panem starostou rádi přijali pozvání pa-
ní Pejšové, která společně se zaměstnanci 
Domova s pečovatelskou službou uspořá-
dala pro své klienty příjemně prožité od-
poledne, kde nechybělo nic z vánočních 
tradic. Zpívaly se koledy, vonělo cukroví, 

rozsvítil se stromeček. Ale co mi udělalo 
opravdu radost, je projekt Českého rozhla-
su Ježíškova vnoučata, jehož pomocí bylo 
možné splnit vánoční přání lidem v domo-
vech pro seniory. No a když se dají do-
hromady skvělí lidé, kteří toto podpoří, ře-
ditelka Domova pro seniory paní Marika 
Krejčí, novinářka Olga Štrejbalová, spo-
lečnost MEYRA a sponzor Lucie Bílá, 
tak je úžasný výsledek. Tři elektrické sk-
útry typu EL-GO/M 1273-4. Myšlenka to-
hoto daru byla iniciována prosbou jedno-
ho klienta domova, který si „Ježíškovým 
vnoučatům“ napsal o rukavice, které ně-
kolikatery ročně prodře při jízdě na inva-
lidním vozíku. A kouzlo Vánoc se proje-
vilo – místo rukavic el. skútr, který může 
do běžného silničního provozu. Je s ním 
možno jezdit nejenom po chodníku, stez-
kách, cyklostezkách. pěšinkách a vozov-
ce. Předpokládaný dojezd 20 km. Tak ať se 
i vám splní to, co si přejete. Jak jste si pře-
četli, všechno je možné.

Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Odpadový motivační 
systém - odměny
Město Telč v roce 2017 spustilo motivační 
systém v oblasti odpadového hospodářství. 
Jeho cílem je zajistit efektivní odpadové 
hospodářství, posilovat zájem občanů o tří-
dění a minimalizovat množství sváženého 
směsného komunálního odpadu.  Bez aktiv-
ního zapojení občanů to samozřejmě nelze. 
Již při samotné registraci do motivačního 
systému měli občané možnost si vyzved-
nout zdarma tašky na tříděný odpad. Nyní 
jako poděkování do systému třídění odpa-
du obdrží občané, kteří se přihlásili k moti-
vačnímu systému do 31. 12. 2017, dárko-
vý poukaz v hodnotě 50 Kč. Ten lze uplatnit 
v celé řadě prodejen a u poskytovatelů slu-
žeb v Telči i v celé ČR (obdoba stravenky). 
Dárkové poukazy je možné si vyzvednout 
do 28. února 2018. Informace zaregistrova-
ní občané obdrželi v měsíci lednu e-mailem, 
případně dopisem. Rovněž je informace 
uvedena na internetových stránkách města. 
Do motivačního systému se přihlásilo v ro-
ce 2017 přes 1500 občanů města. Samozřej-
mě je možné hlásit se i nyní. Formulář je 
k dispozici k vyplnění a následnému odeslá-
ní na internetových stránkách města.

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Kompostéry pro občany 
za výhodných podmínek
Město Telč ve spolupráci s Mikroregio-
nem Telčsko opět získalo evropskou dotaci 
na pořízení kompostérů pro občany měs-
ta. Občané budou moci získat velmi kva-
litní kompostéry o velikosti 900l za částku 
750 Kč. Pořizovací cena kompostérů pře-
sahuje 4 tis. Kč. Výdej kompostérů bude 
probíhat od poloviny března. Podrobnější 
informace k možnostem vyzvednutí budou 
zveřejněny v následujícím čísle Telčských 
listů.

Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Nezaměstnanost 
v listopadu a v prosinci
ČR
listopad 3,5%; prosinec 3,8% (říjen 3,6%)
Kraj Vysočina
listopad 3,3%; prosinec 3,8% (říjen 3,3%)
Správní obvod Telče
listopad 3,2%; prosinec 4,9%, (říjen 3,1%)
Telč
listopad 3,1%; prosinec 4,4% (říjen 3,2%)

Obce správního obvodu Telč s nezaměst-
naností nad 5% hranicí na konci roku 2017: 
Bohuslavice (5,3), Borovná (8,7), Hostěti-
ce (7,1), Mrákotín (11,2), Olší (7,7), Roz-
seč (6,5), Řásná (8,3), Řídelov (8,3), Va-
nůvek (11,5), Vápovice (7,4), Zdeňkov 
(11,8), Zvolenovice (5,4), Žatec (6,1)

Zdroj: Statistiky ÚP

Dokumentární filmy z festivalu Jeden svět
Pátek 23. února - 17:00 Epidemie svobody; 19:00 Život začíná po stovce
Sobota 24. února - 15:00 Co se nenosí; 17:00 Slyšet očima; 19:30 Závěrečný večírek

23. – 24. 2. Dokumenty v Panském dvoře
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BURIAN Leopold 
katol., ženatý rolník v Urbanově,  
* 1885 v Dolních Dvorcích; od 1914 
u 81. pěš. pl. ● v únoru 1915 zajat 
v Rusku ● +2. 4. 1915 v Taškentě
KUČERA Antonín 
katol., ženatý rolník v Urbanově,  
* 1888v Dolních Dvorcích; od 1914 
u 81. pěš. pl. ● + uplavicí 22. 10. 1914 
v Tarnově (Halič)
KUČERA Rudolf
katol., svob. rol. syn v Dolních Dvor-
cích, * tam r. 1892; od 1916 u 4. děl. 
pl. ●onemocněl na rus. boj. srdeční va-
dou ● + 8. 3. 1921 v Telči, pochován 
u sv. Anny 
BUDEK František
katol., svob. dělník v Doupí, *1897 ve Va-
nově; od 1916 u 81. pěš. pl., ● + padl 5. 
10. 1916 u lesa Lysonia u Břežan (Halič)
DOLEŽAL Josef
katol., svob. dělník v Doupí, * tam 
1896; od 1914 u 2. pl. hor. děl. ● 
na ruském bojišti onemocněl ● + r. 
1915 v Kovelu
KŘEN Jakub
katol., ženatý kočí v Doupí, * 1890 
v Radkově; od 1914 u 81.pěš. pl., ● 
1915 zajat v Rusku; ●+ v červnu 1916 
v Trojickém táboře, gub. Samarska
BÁRTŮ Jan
katol., svob. rol. syn v Dyjici, *1899 
v Dyjici; od 1917 u vozatajského sbo-
ru ● + uplavicí 28. 9. 1917 na italské 
frontě, poch. v Dolní Idrii (Krajina)
JANOUŠEK Josef
katol., svob. rol. syn v Dyjici, * tam 
1882; od 1915 81. pěš. pl., ● 7. 9. 1915 
zajat v Rusku ● + 14. 1. 1916 v Trojic-
kém táboře
TUŠER Josef
katol., ženatý zedník v Dyjici, * tam 
1886; od 1914 u 42. pěš. pl., 7. 6. 1916 
zajat v Rusku ●  + 12. 3. 19xx zánětem 
pohrudnice v Moskvě
TUŠER Václav
katol., svob. zedník v Dyjici, * tam 
1882; od 1912 u 42. pěš. pl., ● + 
po útrapách válečných 10. 5. 1916 
v Dyjici, poch. sv. Anny v Telči
VONDRÁČEK František
katol., ženatý nád. v Rosičkách, *1875 
v Dyjici; od 1915 u 81. pěš. pl., ●5. 8. 
1916 zraněn a zajat v Rusku; +30. 10. 
1916 při explozi nemocnice v Nižním 
Novgorodu
CECH Josef
katol., ženatý chalupník v Hostěticích, 
*1874 v Dolní Vilímči; od 1914 u 81. 
pěš. pl., ● + 10. 4. 1918 skvrnitým ty-
fem ve Lvově

Pokračování příště

Způsobů, jak připomenout letošní sté vý-
ročí vzniku Československé republiky, je 
jistě celá řada. My jsme zvolili jeden ne-
tradiční a také nepříliš radostný. Postup-
ně připomeneme stručnými životopisnými 
údaji všechny muže z Telče a okolí, kteří 
v průběhu I. světové války, která bezpro-
středně předcházela vzniku samostatného 
státu, padli či zemřeli. Určitě si zaslouží, 
abychom na ně nezapomněli. Při vzpomín-
ce na ně se můžeme jen dohadovat, o co 
bychom byli bohatší, kdyby jim bylo do-
přáno založit rodiny, rozvinout svá nadá-
ní nebo předat nám své zkušenosti. A ta-
ké kolik bolesti způsobila zpráva o jejich 
oběti mezi jejich blízkými. V každém čís-
le TL najdete pod tímto nadpisem více než 
desítku jmen tak, abychom v říjnu mohli 

tento smutný seriál ukončit. Všechny pad-
lé a zemřelé si můžete po celý rok připo-
menout tichou vzpomínkou u pamětních 
desek v předsíni farního kostela sv. Jaku-
ba, ze kterých údaje čerpáme. Až na jed-
nu výjimku. Jaroslav Krupička se narodil 
v Telči v roce 1885. Vystudoval zde reál-
ku a po vysokoškolských studiích se stal 
profesorem na reálce v Kroměříži. Ani je-
ho neminul v roce 1914 povolávací rozkaz 
do války. Nevrátil se z ní. Jeho maminka 
Matylda Krupičková stále věřila, že se jí 
jediný syn po utišení válečných zmatků 
vrátí domů a nenechala ho na pamětní des-
ky napsat. A tak jeho tragický osud, padl 
v roce 1916 na ruské frontě, najdeme jen 
na pomníku rodinného hrobu na hřbitově 
u sv. Anny... I takové příběhy se staly.     /z/

1918  ►100◄  2018

Foto: Bohumil Bína

Rok 2018 se ponese ve znamení osmič-
kových výročí spojených s připomínkami 
významných, často zlomových historic-
kých událostí. Také telčští památkáři by 
rádi zdejšímu kultury-chtivému publiku 
přiblížili některé důležité mezníky čes-
koslovenských a českých dějin, a proto 
ve spolupráci s pozvanými hosty připra-
vili v rámci cyklu „Rodinné stříbro – pa-
mátky kolem nás“ sérii přednášek, které 
se váží k „osudovým“ osmičkám. Je to 
vzácná příležitost setkat se v Telči se zají-
mavými hosty, které vždy potěší početné 
publikum a jeho ochota naslouchat. Těší-
me se na Vaši podporu a Vaši účast, která 
je pro nás a zvláště pro přednášející tou 
největší odměnou!

7. února
1968: Rok 1968 a Slovensko
PhDr. Miroslav Londák, DrSc.
21. března
1918 – 1938: Moderní architektura v době 
první republiky
Mgr. Jiří Neubert
11. dubna
1278: Přemysl Otakar II. a bitva na Mo-
ravském poli
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
16. května
1868: Národní divadlo
Pavel Jerie
Přednášky se konají v bývalé jezuitské kole-
ji, Univerzitním centru MU, nám. Zachariáše 
z Hradce 2.     Miloslav Záškoda, NPÚ v Telči

Osudové osmičky podle památkářů
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Body pro městskou 
knihovnu 
Sedím v čekárně u lékaře. V poslední do-
bě docela často. Obvyklé ticho a soustře-
děnost potenciálních i skutečných nemoc-
ných tentokrát narušuje rozhovor dvou 
seniorů. Oba znám. Celý život jsem je vi-
děl v montérkách. Prostě, živili se rukama. 
Nejde neposlouchat. Tak to většinou cho-
dí. Starší muži, aby se slyšeli, mluví na-
hlas. Rozhovor? Nic tajného. S čím tady 
jsi, potkal jsem... A pak to přijde. Zbyst-
řím: Ty v..e, ráno jsem byl v knihovně a tam 
byla fronta jako za socializmu na banány. 
Slyším i odpověď: Já tam byl předevčírem 
a bylo tam také lidí jako v Tescu. Cizí ho-
vory se nemají poslouchat, natož roztru-
šovat. Ale o tento jsem se musel s vámi 
podělit. Kvůli „naší“ (městské) knihovně 
a knihovnicím. No řekněte, nemohlo se 
jim dostat lepší hodnocení než to „odpo-
slechnuté“?                                              /z/

Pozvánka na cestovatelskou přednášku
od městské knihovny
Viktorka Hlaváčková

PĚŠKY PŘES KARPATSKÝ 
OBLOUK – z ČR do Banátu

Středa 21. února v 17:30
Obřadní síň radnice

Půlroční dobrodružství v Karpatech, horách, 
v nichž největšími pány jsou medvědi, vlci 
a rysi, kde lidé mnohdy žijí mimo naše stole-
tí, a jejichž každé pohoří má svůj osobitý neo-
pakovatelný ráz. Viktorka Hlaváčková sbalila 
batoh a vyrazila pěšky ze Zlína přes sloven-
ské, ukrajinské a rumunské hory do Gerni-
ku, malé české vesnice v Banátu na jihu Ru-
munska. Tam se na čas usadila a pracovala 
u místních za stravu a nocleh…

Lenka Zamazalová

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Rich: Benátský proces; Murakami: 
Birthday Girl; Patterson: Citlivé místo; 
Alexander: Dívky od svaté Magdalény; 
Macmillan: Dokonalá; Mintová: Faleš-
ný román; Ferrante: Geniální přítelkyně; 
Coben: Chybíš mi; Moore: Irská kráska; 
Whitton: Kněžna Ludmila; Moyes: Kra-
sojezdkyně; Leisure: Láska v Provence; 
Chroust: Miloslav Stingl; Soukupová: 
Nejlepší pro všechny; Mankell: O krok 
pozadu; Marsons: Otevřený hrob; Vo-
týpka: Sedm životů; Kubátová: Síťovky
Naučná
Sundance: 101 psích triků; Motl: Pek-
lo pod španělským nebem; Památky Vy-
sočiny; Šimánek: Z Kanady na Aljašku; 
Toušlová: Toulavá kamera
Dětská
Corderoy: Abrakababra: strašlivě straši-
delný večírek; Ščerba: Časodějové. Srd-
ce času; Wilson: Čtyřlístek pro štěstí; 
Pritchett: Fredy. Největší strašpytel krá-
lem džungle; Šrut: Hlemýžď Čilišnek; 
Sodomka: Jak postavit železnici; Broo-
ke: Jezdecká akademie; Zahradníková: 
Kryštofovy nebetyčné maléry; Válková: 
Svatý Václav; Nesbö: Zachrání doktor 
Proktor Vánoce?

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
David Frej: Zdravé střevo; Alena Křížo-
vá: Dámský salon; Jan Pelikán: Státy zá-
padního Balkánu v uplynulém čtvrtsto-
letí a perspektivy jejich vývoje; Blaine 
Taylor: Hitlerovi inženýři; Pavel Juřík: 
Šternberkové; Jan Pokorný: Lingvistic-
ká antropologie; Clarisa Pinkola Estés: 
Ženy, které běhaly s vlky; Peter Wohlle-
ben: Tajný život stromů; Ondřej Slanina: 
Výkladový slovník exotických materiá-
lů používaných v uměleckém řemesle;
Památky Vysočiny 2016; Jindřich 
Dejmek: František Josef I.; Jana Kapou-
nová: Bakalářská a diplomová práce 
od zadání po obhajobu; Lada Skulilová: 
Šťastný domov pomocí Feng šuej; Kon-
stantina Hlaváčková: Móda za železnou 
oponou; Václav Havel: Prosím stručně; 
Pavel Juřík: Encyklopedie šlechtických 
rodů; Karl Richter: Hranice placená kr-
ví; Pavel Vlček: Český Krumlov: histo-
rické centrum; Jana Stejskalová: Archi-
tektura moderních zahrad

Pro TL připravuje Ilona Martinů

440 roků
6. února 1578 zemřel v Olomouci (?) Jan 
Mezoun (*1542, Telč). Díky svému nadání 
absolvoval vyšší studia v Krakově, Olomou-
ci, Bologni a Řezně, kde byl v roce 1575 vy-
svěcen na kněze. Rok nato, 13. května 1576, 
byl zvolen olomouckým biskupem a násled-
ně v této funkci potvrzen papežem. V březnu 
1577 měl hlavní pohřební řeč na pohřbu cí-
saře Maxmiliána v Praze. Bohužel rok nato 
za záhadných okolností zemřel.

90 roků 
5. února 1928 se v Brně narodil Hanuš 
Henry Hahn (+ 7. 6. 2007, Fairfax, USA). 
Celé dětství prožil v Telči, kde v roce 1939 
začal studovat na zdejším gymnáziu. Rodi-
ně se podařilo před holocaustem emigrovat 
do USA. Po úspěšném absolvování Massa-
chusettské vysoké školy (MIT) se vypraco-
val na uznávaného metalurga. Působil u zná-
mé firmy Curtis Wright a ve výzkumném 
ústavu Melpar ve Washingtonu, kde mimo 
jiné pracoval v oblasti kosmického výzku-
mu. Filatelista světového významu, autor 
práce Vývoj poštovnictví v Telči a okolí. 
Po roce 1990 se svými přednáškami na Uni-
verzitě Karlově zasloužil o rychlé zavedení 
moderních kloubních a zubních implantátů 
v Česku. Donátor obnovy kulturních pamá-
tek v Telči, čestný občan města (1993).

40 roků 
25. února 1978 zemřel v Telči Antonín 
Caha (*11. 5. 1906, Citonice u Znojma). 
Od 30. let minulého století nepřehlédnutel-
ný a obětavý iniciátor a organizátor nejen 
nejrůznějších veřejných akcí telčských spol-
ků Sokola, PS Smetany a Klubu turistů, ale 
také akcí města. V roce 1946 hlavní organi-
zátor velkolepého uvítání prezidenta Edvar-
da Beneše v Telči.

Připomínáme si

Praktická elektronika o Zdeňku Neumannovi
Praktický elektronika – Amatérské RA-
DIO je odborný měsíčník s více než šedesá-
tiletou tradicí. Ve dvanáctém čísle loňského 
ročníku přinesl v rubrice RÁDIO „HISTO-
RIE“ životopisný medailon telčského radio-
amatéra MUDr. Zdeňka Neumanna (*16. 
6. 1905, Telč - +1943, v neznámém koncen-
tračním táboře). Zásluhu na tom má radio-
amatér – historik Laco Polák. Ten umožnil 
zmíněnému časopisu postupně publikovat 
jeho práci Radioamatéři - oběti okupace 
v letech 1939 až 1945. Příspěvek dopro-
vází fotografie Zdeňka Neumanna a sním-

Přečetli jsme za vás

ky dvou jeho QSL lístků s místem vysílá-
ní TELČ I – 39. Lékař Zdeněk Neumann 
byl v roce 1930 jedním z šesti radioamatérů, 
kteří jako první získali koncese pro amatér-
ské vysílání v Československu. Vysílal ale 
již předtím. Historie československého ra-
dioamatérského vysílání zná i datum jeho 
prvního rádiového spojení. Podařilo se 21. 
června 1926. Protějškem mu byl přítel La-
dislav Vydra v domě čp. 67 na náměstí. His-
torie našeho náměstí má tak mnoho podob. 
Svou vlastní, moderní filmovou, a také málo 
známou radioamatérskou...                         z/
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Policie ČR Telč informuje
Pomoc seniorce
Ve středu 15. listopadu zajistili policisté po-
moc sedmaosmdesátileté seniorce v obci 
na Telčsku, která předchozí den v bytě, který 
obývá sama, upadla a nemohla se zvednout. 
Společně s nimi zasahovali na místě i hasiči, 
kteří vzhledem k obavám o život ženy byt ote-
vřeli, a zdravotníci, kteří ženu převezli do jih-
lavské nemocnice.

Řídil, i když nesmí
Před půlnocí v sobotu 18. listopadu zastavili 
policisté v Hradecké ulici automobil Peugeot. 
Řídil ho čtyřiatřicetiletý muž, který v dubnu 
o řidičské oprávnění přišel na základě rozhod-
nutí městského úřadu. Zákaz řízení všech mo-
torových vozidel má až do letošního srpna. 
Navíc policisté zjistili, že majitelem vozidla, 
které muž řídil, je jeho blízká příbuzná. Žena 
ale nevěděla, že muž vozidlo užívá, a ani mu 
k tomu nedala souhlas. Dechová zkouška by-
la u řidiče negativní. Policisté muže zadrželi 
a odvezli ho na obvodní oddělení k provedení 
nezbytných úkonů.
Dopadli distributora drog
Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvace-
tiletého muže z Jihlavska, který byl obviněn 
ze spáchání přečinu nedovolené výroby a ji-

ného nakládání s omamnými a psychotrop-
ními látkami. Marihuanu a pervitin předá-
val mladým lidem ve věku kolem dvaceti let. 
Drogy distribuoval v Třešti a jejím okolí a ta-
ké na Telčsku. Kriminalisté muže na základě 
velmi dobré operativní činnosti vypátrali a je-
ho drogovou trestnou činnost ukončili.
Krádež nafty
Policisté pátrají po pachateli, který v Černí-
či odcizil v noci z úterý 12. prosince na stře-
du z pásového bagru zaparkovaného u hráze 
tamního rybníka přibližně sto litrů motorové 
nafty a odcizil dvě autobaterie. Krádeží vznik-
la předběžně škoda 11 tis. Kč. Další škodu 
ve výši 5 tis. Kč způsobil zatím neznámý pa-
chatel poškozením palivové nádrže bagru.
Tragická nehoda
Od nedělního rána 14. ledna vyšetřuje policie 
tragickou nehodu mezi Dobrou Vodou a Kra-
hulčím. Záchranáři zde z Hamerského rybní-
ka vytáhli osobní automobil, ve kterém nalezli 
18letého muže bez známek života.
Střet na přechodu
17. ledna odpoledne došlo na přechodu pro 
chodce v Hradecké ulici ke střetu osobní 
Mazdy jedoucí od Krahulčí, kterou řídil osm-
desátiletý řidič, se sedmatřicetiletou ženou 

a čtyřletým chlapcem. Záchranáři převezli 
oba chodce na vyšetření do jihlavské nemoc-
nice. Ani jeden z nich neměl viditelná zranění. 
Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Po-
licisté nehodu dále vyšetřují.

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

Bpv?
Stavařům to je jasné, mladí si to najdou na in-
ternetu. Ale co starší čtenáři? Hned několik 
pozorných se nás zeptalo, co znamenají tři 
písmena (Bpv) u výškového zaměření věže 
sv. Ducha v minulém vydání TL. To podle 
ohlasů hodně zaujalo. Balt(ský) po vyrov-
nání (zkratkou Bpv) se označuje geodetický 
výškový systém používaný v Českosloven-
sku od roku 1957. Bodem s nulovou nadmoř-
skou výškou je pro něj nula stupnice vodočtu, 
která je umístěna na břehu Baltského moře 
v Kronštadtu u Petrohradu. Předtím se použí-
valo, jako „dědictví“ z Rakouska – Uherska, 
nulové zaměření k hladině Jaderského moře 
u Terstu. Systém Bpv je na území Česka nižší 
proti jadranskému o 35 až 42 cm. 

Podle Wikipedie
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Sloupek nejen pro muže píše 
Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Pohádky a domov. 
Téma ve vánoční galerii
Strávil jsem konec roku minulého a začá-
tek tohoto v Městské galerii. Výstava loutek 
Kašpárci celého světa potěšila nejen malé ca-
party. Malí i velcí se procházeli před vitrína-
mi a s úsměvem vzpomínali na zážitky dáv-
né i nedávné. Na okouzlení fantazií fiktivního 
světa pohádek, boje dobra se zlem, kde vždy 
vítězí to dobro. V reálném světě to totiž - při-
znejme si - tak vždy nebývá. Proto taky, pohy-
bujíce se uprostřed agresívního světa, máme 
pohádky tak rádi. Ještě se v té galerii opakoval 
jeden stejný moment. Na otázku neznámým 
návštěvníkům „odkud jste“ nebo „copak vy 
tady…“ jsem často slyšel obdobnou odpo-
věď. „My jezdíme do Telče pravidelně. Jen 
se tak pokochat procházkami po městě a oko-
lí.“ A z dalšího povídání jsem se dozvídal, že 
jde nejen o lidi, co mají někde zde kořeny ne-
bo příbuzné, i když toto je častější. A podobné 
obdivné věty slýchávám od kamarádů, kteří 
za námi přijíždějí z různých koutů naší ze-
mě. Tak si vždy znovu říkám, jak málo vní-
máme výjimečnost našeho města a okolí my, 
kteří jsme tu každodenně. Jistě, máme i běžné 
starosti, nemůžeme se jen procházet a koulet 
očima na onu krásu. Ale mohli bychom si do-
přávat těchto pozastavení častěji? Jistěže ano. 
Pravděpodobně by to přispělo i k naší větší 
duševní vyrovnanosti a pohodě.

Rádi jsme zaznamenali

Rodák z Telče M. Peichl 
pomohl...
Snad všechny české deníky a zpravodaj-
ské servery přinesly v polovině ledna zprá-
vu o tom, že telčský rodák žijící v Houstonu, 
restaurátor Michal Peichl, pomohl odhalit pa-
dělek mapy, jež je „rodným listem“ Ameriky. 
Mapa z počátku 16. století, jejíž cena se od-
hadovala na více než milion dolarů, se mě-
la stát unikátní položkou prosincové londýn-
ské aukce Christie‘s. Ještě před dražbou se ale 
ukázalo, že je to důmyslný padělek. Kardinál-
ní důkaz o padělku přinesl právě Michal Pe-
ichl a zachránil tak světoznámý aukční dům 
Christie‘s od blamáže.

Jarní telčský bazárek
dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti

10. března od 9:00 do 12:00
v konferenčním sále hotelu Antoň v Telči

Do rekordní stovky svatebních obřadů chy-
běly telčské matrice v loňském roce pou-
hé čtyři svatby. I 96 uzavřených manželství 
potvrzuje, že Telč je stále vyhledávaným 

„městem šťastných lásek“. O zajímavé úda-
je svatební statistiky se s TL podělily matri-
kářky Renáta Koníčková a Marie Němeč-
ková. Podle druhu obřadů bylo 79 svateb 
občanských a 17 církevních. Těch prvních 
se nejvíce uskutečnilo v prostorách zám-
ku – 36. 17 pak v obřadní síni radnice a 15 
na hradě Roštejně. Přehled svateb na jiných 
místech je velmi pestrý. Konaly se již tra-
dičně v hotelu Antoň, na Šiškově mlýně, ale 
také třeba ve Vanůveckém dvoře a na ost-
rově návesního rybníka v Mysliboři. Obli-
bu novomanželů si stále více získávají lou-
ky. Svatby se tak konaly na louce u kostela 
sv. Jana Nep., u rybníka Hamřík v Doupí, 
Za Sosním v Klatovci. A také v Olšovém 
háji u Myslůvky. V Mysleticích postači-
la novomanželům pro slavnostní obřad za-
hrada u domu. Pro církevní svatby si zvolili 
novomanželé s výjimkou kaple ve Štěpni-
ci a asi logicky i sv. Anny všechny koste-
ly, které v Telči máme. Včetně sv. Ducha, 
kde se konala jediná evangelická svatba. 

A také kostely v Radkově a Urbanově. Z té-
měř stovky svateb měl jen u 13 alespoň je-
den z novomanželů trvalé bydliště v Telči. 
Nejmladší nevěstě bylo 19 let, ženichovi 22 

let. Před oddávající předstoupila také 75le-
tá nevěsta a o tři roky starší ženich. Mezi 
novomanžely bylo vloni pět cizinců. Dva 
z Ukrajiny a po jednom z Ruska, Nizozem-

ska a Slovenska. Matrikářky vedou také 
jednu neradostnou statistiku. Od okresních 
soudů dostaly 69 (!) oznámení o rozvodech 
párů, které v předchozích letech uzavřely 
sňatek na telčské matrice. Deset z nich pak 
bylo takových, kdy jeden z rozvádějících 
měl trvalý pobyt v Telči.                           /z/

Svatby. Do stovky chyběly jen čtyři

SVATEBNÍ FOTO. To první může být časem hádankou: Kde to je? Druhé zapřít nelze. 
Větrný park v Pavlově zná každý. Autorkou obou snímků je Jana Kordíková.
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PF. Ty s telčským motivem jsou vždy milé. Děkujeme za všechny včetně těch, které jsme z prostorových důvodů nezařadili.
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Poděkování z Blanska
Při letní dovolené ve vašem kraji jsme „uvíz-
li“ v Kostelci, odkud byl další spoj do cíle na-
ší cesty, Telče, až za několik hodin. Ujali se 
nás zde vaši spoluobčané, mimořádně ochotní 
manželé Mokří, kteří nás do Telče nejen do-
vezli, ale krásnou Telčí i zasvěceně provedli. 
Moc jim za to děkujeme. A že děkujeme s ta-
kovým zpožděním? Lístek s jejich jménem 
a adresou od té doby marně hledáme. Téměř 
detektivním postupem se nám je podařilo až 
nedávno identifikovat. Takže i omluva za dlou-
hou prodlevu v naší reakci. 

Manželé Němcovi, Blansko

Od 1. července loňského roku stojí v čele 
telčského pracoviště Národního památko-
vého ústavu Mgr. Pavel Macků. Čtenářům 
TL je dobře znám. Před časem jsme ho před-
stavili jeho hlavní profesí, jako archeologa 
zdejších památká-
řů. Mimořádně za-
ujal, když připravil 
v rámci přednáš-
kového cyklu se-
minář o středověké 
gastronomii. A vý-
stava jím postave-
ných modelů vojen-
ských letadel našla 
obdivovatele nejen 
mezi pamětníky vá-
lečných událostí, ale zaujala i nejmladší ge-
neraci modelářů. Tentokrát představujeme 
Pavla Macků v jeho nové, a jak sám říká, 
zatím nejnáročnější roli. 
Začnu obvyklými otázkami v podob-
ných situacích. Ve funkci ředitele jste již 
více než šest měsíců. Co Vás v nich nejví-
ce, kladně i záporně, překvapilo?
Mám štěstí, že převažují kladné zážitky. 
Z nich na prvním místě musím zmínit mé 
spolupracovníky, především jejich odbor-
nou samostatnost. To mně nástup do nové 
funkce velmi usnadnilo. Tím záporným po-
hledem, se kterým jsem ale musel počítat, 
je to, že práce ředitele je především o per-
sonalistice a financích. Odborná práce je až 
na druhém místě.
Takže Vaše odborná činnost jde stra-
nou?
V pracovní době tomu tak z větší části za-
tím je. Samozřejmě se jí nechci vzdát, stej-
ně jako koníčků, které jste zmínil v úvodu 
(a kterých je mnohem více). Jejich čas při-
chází ale v době, kdy jsem dříve již spal.
Setkáváme se v okamžiku, kdy váš ústav 
vydal novinku, sborník Památky Vysoči-
ny 2016. Kterou stať čtenářům TL do-
poručíte?
Asi čekáte, že to bude práce Romana Svo-
body o telčské Malírně či Lenky Brychtové 
Sochařská výzdoba v Telči. Obě si to za-
slouží a jsem přesvědčen, že hlavně v Tel-
či najdou hodně čtenářů. Navíc bych rád 
upozornil na studii Ivana Mináře a Marka 
Pešky Zanikající venkovský dům v Oso-
vém u Velkého Meziříčí. Je to velmi aktu-
ální práce. I na Telčsku najdeme památky 
podobného typu, které si zaslouží stejnou 
pozornost. Proto také připravujeme v nej-
bližší době vydání celé dizertační práce I. 
Mináře na toto téma. 

Posílíte tak vydavatelskou činnost ústavu?
Ano i ne. Záleží to hlavně na finančních 
možnostech. Reálně uvažujeme o tom, 
že oblíbený sborník bychom vydávali 
ve dvouletém cyklu a v roce, kdy by ne-
vycházel, bychom vydali jednu odbornou 
práci, jako je třeba zmíněná práce I. Miná-
ře v předchozí odpovědi. Navíc bych chtěl 
propojit vydavatelskou činnost našeho pra-
coviště s dalšími odbornými organizacemi 
působícími v kraji a spolupodílet se na vy-
dávání dalších regionálních sborníků.
Prozradíte nějaké novinky, změny, 
o kterých po svém nástupu na ředitel-
ský post uvažujete nebo které byste rád 
realizoval?
Z mnoha zmíním dvě. V mém profesním 
oboru, archeologii, se podařilo naše praco-
viště zapojit do projektu, který se zabývá 
relativně novým fenoménem v práci arche-
ologů, tzv. nedestruktivní archeologií. Ta 
využívá k poznání naší minulosti mj. bez-
pilotní letadla, tzv. drony, ve spojení s mo-
derní fototechnikou. Ve druhém případě 
bych nehovořil o změně či novince. Telč 
je určitě výjimečná tím, že při její velikosti 
zde sídlí naše pracoviště, tedy památkový 
ústav s působností pro celý Kraj Vysočina, 
Univerzitní centrum Masarykovy univerzi-
ty, unikátní pracoviště Akademie věd ČR, 
a také středisko Českého učení technického 
v Praze. Propojit jejich činnost, zlepšit je-
jich vzájemnou komunikaci je to, co si kla-
du za svůj cíl. Již teď nacházím pochopení 
u nového ředitele UC a ředitele Centra Ex-
celence Telč a věřím, že tomu podobně bu-
de i u ostatních subjektů. Myslím, že by to 
prospělo všem zmíněným a nakonec i měs-
tu samému.
Na závěr trochu „úředně“. Kolik za-
městnanců v současné době řídíte? Ne-
bo jinak. Kolik lidí pracuje v Lannero-
vě domě?
Máme 30 stálých zaměstnanců a 10 pra-
covníků v projektech vědy a výzkumu. 
Najednou byste je ale všechny v Lannero-
vě domě málokdy našel. Např. garanti úze-
mí mají těžiště své práce ve správních ob-
vodech obcí s rozšířenou působností, další 
specialisté pak přímo v terénu, co nejblíže 
kulturním památkám a památkově chráně-
ných celků. Navíc poskytujeme pracovní 
zázemí pracovníkům detašovaných praco-
višť Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích, v jejichž gesci jsou agendy 
spojené se správou nemovitých kulturních 
památek ve vlastnictví státu v Kraji Vy-
sočina a dalším z Generálního ředitelství 

Archeolog, modelář, gastronom. A teď i ředitel
Představujeme ředitele NPÚ Telč

NPÚ v Praze. A když jste položil otázku, 
kolik lidí pracuje v Lannerově domě, tak 
nesmím zapomenout na pracovníky územ-
ních pracovišť Finančního a Katastrální-
ho úřadu. Ti samozřejmě k nám „památká-
řům“ nepatří.
A trochu osobně. 
Doma jsem v Jindřichově Hradci, kde 
na mě každý den čekají vedle manželky 
dvě jmenovkyně českých Přemysloven. 
Dvouletá Anežka a čtyřletá Eliška.         /z/

Orel Telč 
Společenský klub Prostor

přednášky v orlovně
pátek 16. února v 17 hodin
Expedice NABONA 2017
Cestovatelská přednáška Národní parky 
Namibie & Botswany Jiřího Pykala
Fotky a video

neděle 18. února v 17 hodin
Spojené arabské emiráty 
Cestopisná beseda a videoprojekce s Marií 
Gregorovou

neděle 25. února v 17 hodin
Naše cesta do Santiaga
vypráví  P. Petr Balát

Orlovna v Jihlavské ulici (bývalé kino)

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Čeští jezuité 
v Latinské Americe

doc. PhDr. Oldřich Kašpar
22. února v 18 hodin 

Knihovna Univerzitního centra MU v Telči
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V minulém vydání TL jsme informova-
li o tom, že o.p.s. Sdílení bude od 1. ledna 
2018 nabízet domácí ošetřovatelskou péči pl-
ně hrazenou ze zdravotního pojištění. O této 
významné pozitivní změně nejen pro seniory 
jsme hovořili s ředitelkou Sdílení Bc. Micha-
elou Čeřovskou a vedoucí zdravotní sestrou 
Mgr. Annou Svobodovou.
Na otázku, proč se Sdílení rozhodlo tuto 
službu poskytovat, odpověděla M. Čeřov-

ská: „Snažíme se rodi-
nám, které doma pečují 
o svého blízkého, nabízet 
co nejkomplexnější péči. 
Od dobré rady přes zapůj-
čení pomůcek a pravidel-
né návštěvy pečovatelek 

až po specializovanou nepřetržitě dostupnou 
paliativní péči. V této nabídce nám ale chy-
běla možnost pomoci lidem, kteří potřebu-
jí běžnou domácí ošetřovatelskou péči. Po-
ptávka po této službě natolik vzrostla, že jsme 
s ní chtěli začít již více než před rokem, ale 
narazili jsme na finanční problém. Díky na-
šim štědrým dárcům dokážeme ufinancovat 
provoz mobilního hospice, ale zajistit tím-
to způsobem další službu není reálné. Proto 
jsme usilovali o zajištění hrazení nákladů této 
služby získáním smlouvy s Všeobecnou zdra-

votní pojišťovnou a nakonec jsme byli úspěš-
ní.“ A. Svobodová pak vysvětlila, komu je 
domácí ošetřovatelská péče určena: „Nejvíce 
ji využijí pacienti po propuštění z nemocnice, 
u kterých je nutná následná léčba, chronic-
ky nemocní, pacienti po úrazech a operacích 
apod. Domácí ošetřovatelskou péči předepi-
suje praktický lékař nebo lékař v nemocni-
ci při propuštění a je plně hrazena zdravot-
ní pojišťovnou. Naše kvalifikované zdravotní 

sestry navštěvují pacien-
ty doma a zajišťují jim na-
příklad převazy a ošetření 
ran, odběry, aplikaci injek-
cí a inzulinů, péči o stomie, 
rehabilitaci, péči o perma-
nentní močové katetry atd. 

K tomu nad rámec bezplatné péče můžeme 
díky speciálnímu certifikátu v domácím pro-
středí katetrizovat i muže - na tento jediný vý-
kon si ale pacient přispívá, protože ho pojiš-
ťovna nehradí.“ Na asi nejaktuálnější otázku, 
jak postupovat pro objednání této služby, od-
pověděla A. Svobodová: „Je potřeba požá-
dat svého praktického lékaře o předepsání 
domácí ošetřovatelské péče a následně nás 
kontaktovat na telefonním čísle 737 012 037. 
Bližší informace najdete i na našich webo-
vých stránkách www.sdileni-telc.cz“

Nabízí i ošetřovatelskou péči
Sdílení rozšiřuje své služby TL chválí

Vánoce byly 
pro Sdílení štědré
Na provoz mobilního hospice Sdílení při-
spěli dárci ve vánoční sbírce 97 600 Kč. 
Nečekaná pomoc pak přišla z Dyji-
ce, ve které tamní obecní úřad uspořádal 
v místní kapličce koncert ve prospěch Sdí-
lení. Ten vynesl neuvěřitelných 8 750 Kč. 
A radost nám udělaly i děti ze Základní 
školy v Masarykově ulici. Vyrobily drobné 
dárky, které s paní učitelkou Lucií Svobo-
dovou Kretovou prodávaly na Adventním 
jarmaku. Utržily za ně 500 Kč, které nám 
poté přinesly do kasičky na poliklinice, na-
psala TL Jana Bělíková ze Sdílení.   

Podle TZ

Sdílení, o.p.s., nabízí
● Domácí hospicovou péči
● Terénní odlehčovací službu
● Domácí ošetřovatelskou péči
● Půjčovnu kompenzačních pomůcek 
● Poradenství v sociálních 
    a zdravotních službách

Masarykova 330, budova polikliniky
www.sdileni-telc.cz

DS Stonařov zve do Panského dvora

Deskový statek. S Lubomírem Zadinou
Jen úspěchy sklízí od minulého prosince stonařovští ochotníci s hrou Václava Šte-
cha Deskový statek. I proto, že v recenzích se ozývá: Malá česká realit(k)a. Ko-
medie o politice, která nápadně připomíná současnost. I když divadelní hra oslaví 
letos své osmdesáté narozeniny, neztratila nic na aktuálnosti. V Telči ji uvidíme 17. 
února v 19 hodin na divadelní scéně Panského dvora. Již tradiční výborné jmé-
no stonařovských divadelníků dostalo tentokrát telčskou stopu. Hudbu ke hře slo-
žil ředitel zdejší ZUŠ Lubomír Zadina. A také ji v alternaci sám doprovází na akor-
deon. Na otázku TL, zda se diváci mohou 17. února těšit na to, že představení 
osobně doprovodí, odpověděl: Předpokládám, že ano. Jednak proto, že to bude 
v Telči, a také proto, že se druhý harmonikář se svojí „rolí“ teprve seznamuje.    /z/

DIVADLA V PANSKÉM DVOŘE 2017 - 2018
17. února v 19 hodin - Deskový statek aneb Seznamte se
Komedie se zpěvy Václava Štecha, DS Stonařov, Vstupenky nejsou na místa, 
rezervace na Informačním centru Panského dvora, E: info@panskydvurtelc.cz, 
T: 564 403 780, prodej vstupenek začne vždy 1 hodinu před představením.

Ples města. Dvakrát poprvé
V minulém vydání TL jsme připomínali tradiční Ples města a Mikroregionu 
Telčsko 26. ledna v sokolovně. Technické důvody ale vedly tomu, že se ples 
poprvé ve své historii uskutečnil v Panském dvoře. A byl to také historicky 
první ples v tomto zařízení. Za vstřícný přístup k zajištění plesu v nových pro-
storách děkuji manažerce Panského dvora Telč Haně Plaché a jejím kolegům, 
stejně jako Petru Haasovi, který zde operativně zajistil občerstvení, a všem 
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly.                                     Věra Peichlová
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Srdcař a optimista. I proto otevírá v letošním ro-
ce naši tradiční rubriku. Mgr. Milan Opravil, 

absolvent telčského gym-
názia, kam se po studiu Pe-
dagogické fakulty Masary-
kovy univerzity vrátil jako 
učitel. V roce 2005 se stává 
ředitelem Dětského domo-
va v Telči. Přes dvacet let je 
starostou Dyjice. Je ženatý, 

manželka učí na základní škole, dcera Dagmar 
rovněž absolvovala pedagogické studium. Vel-
kou radost mu přináší vnuk Ondřej.
Jaké byly Vánoce?
Předvánoční shon byl dynamický. Vánoč-
ní klid mi přinesly adventní koncerty v Tel-
či a Dyjici. Štědrý večer a dárky na domově 
i s rodinou. Na Hod boží přijela dcera s man-
želem a devítiměsíčním vnukem. Tradiční byl 
také výšlap na potápěče do Řídelova a zasta-
vení na Vanůvku.
Který vánoční dárek Vás nejvíc potěšil?
V mládí sportovní dárky, v současné době jsem 
rád, když se všichni sejdeme a jsme zdraví. 
Vždy byla u nás pod stromečkem kniha a může 
být i „měkouš“, např. moje nová zimní bunda.
Část dětství jste prožil v dětském domově. 
Jak na to vzpomínáte?
Velice rád, nepřinášelo mi to žádné trauma. To-
to období pro mne bylo vyplněno hlavně spor-
tem a studiem. Mnoho lidí mi pomohlo, asi nej-
více pan Barták.
Dnes jste ve stejném domově ředitelem. S ja-
kými pocity a předsevzetími jste před dva-
nácti lety nastupoval?
Po 18 letech na gymnáziu v Telči to byla výraz-
ná změna v šíři záběru a musel jsem se zorien-
tovat ve financování. Měl jsem to štěstí, že jsem 
měl na co navazovat a v práci pana ředitele Bar-
táka mohl jen pokračovat. I když jdete do zná-
mého prostředí, vždy vás mohou některé situa-
ce překvapit. 
Co se změnilo od Vašeho nástupu?
Změn je velké množství, zvýšila se adminis-
trativa a legislativní nejistota. Co se nemění, je 
OPS „Čtyřlístek“. Pomáhá zajišťovat finance 
pro volnočasové aktivity dětí, které nelze hra-
dit ze státního rozpočtu. Někteří sponzoři od-
cházejí, jiní přicházejí. Máme však i celou řadu 
dlouhodobých sponzorů. Nemusí jít vždy o vel-
ké částky, např. rybáři nám dávají léta vánoční 
kapry a Lesy ČR vánoční stromky, za což všem 
sponzorům děkuji.
Často dnes slyšíme, že některé děti nejen 
ve školách jsou nevychované, příliš sebevě-
domé, drzé atd. Jak to vidíte Vy? Jsou jiné 
než před dvanácti lety, kdy jste nastoupil?
Nevím, zda to byl Platón či Aristoteles, který 

Milan Opravil: Pomocná ruka? Na konci našeho ramene
charakterizoval puberťáky přibližně takto: Jsou 
příliš hluční, nechtějí nic dělat, o všem diskutují 
a tyranizují své učitele a i tehdy platilo, že 2+ 2 
= 4 stejně jako dnes. V současné době mají více 
informací, ve kterých se nemohou vyznat, a je 
na nás dospělých, abychom je nenuceně pro-
vedli tímto obdobím.
Jak tráví volný čas? Co jim nabízíte?
Snažím se o to, aby dětský domov byl „ote-
vřený“, tzn. nejenže děti mají klíče od vrat, ale 
aby se co nejvíce zapojily do veřejného živo-
ta. Navštěvují sportovní, kulturní a jiné kroužky 
a akce ve městě. V domově máme keramickou 
pec, malou tělocvičnu s posilovnou, vybavení 
na zimní a letní rekreaci i hudební nástroje. Je 
na dětech a vychovatelích, jestli se budou nudit, 
nebo se zapojí do volnočasových aktivit. 
Je jasné, že sociální sítě vítězí nad knihami. 
Přesto se zeptám, jsou u vás také čtenáři?
Děti mají přístup do sociálních sítí a upozorňu-
jeme je i na toto nebezpečí. V dětském domo-
vě je na každé rodinné skupině knihovnička, 
ve které si mohou vybrat dle zájmu. Děti mo-
hou chodit také do městské knihovny, poměrně 
velkým čtenářem je Eliška a i malý Tonda chodí 
s knihou dinosaurů.
Čím jste se mohl v loňském roce pochlubit? 
Radosti i starosti jsou jak v dětském domově, 
tak v Dyjici i u Opravilů. V loňském roce se 
nám narodil v březnu první vnouček – to bylo 
radosti („až mi špatně bylo“). V obci je poměr-
ně čilý společenský život, i v dětském domo-
vě se střídají úspěchy a neúspěchy jako v běž-
né rodině.
Současný trend spíše upřednostňuje pěs-
tounskou péči před dětskými domovy. Co Vy 
na to?
To je otázka na dvoje vydání Telčských listů. 
Domnívám se, že oboje má právo na existen-
ci. Pokud pěstouni pomáhají, je to jen dobře, 
a i když je dnes pro mnohé slovo dětský domov 
bráno spíše pejorativně, pro mnohé je to jedna 
z posledních šancí. Pěstounů nikdy nebude dost 
a kritizovat dětské domovy jako poslední šan-
ci, se mi zdá nelogické. Rozumím tomu, že pěs-
touni chtějí především malou, chytrou, zdravou, 
blonďatou holčičku.
Jaké mají Vaši svěřenci startovací podmín-
ky? Jak se uplatňují v reálném životě? 
Stejně jako děti v běžných rodinách různé. Ne-
ní pravda, že v osmnácti letech musí opustit 
dětský domov. Pak s nimi uzavíráme dohodu 
o tzv. „dobrovolném pobytu“, který je limito-
vaný ukončením přípravy na budoucí povolání. 
Mají možnost se vrá-
tit do původní rodiny, 
odejít do rodiny partne-
ra. Existují i Domovy 
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na půl cesty, kde mohou být maximálně dva roky 
– je to jistá forma osamostatnění připomínající 
studentské koleje. Ideální ale je najít si po vyuče-
ní práci a nájemné bydlení. S tím dětem pomá-
háme a někteří žijí mezi námi. V některých pří-
padech je ještě krátký časový úsek na hodnocení. 
Někdy se „děti“ přijdou pochlubit sami, o někte-
rých nevíme a někdy se objeví i exekutor. Klad-
ným příkladem může být Mirek, po odchodu 
z DD pracoval po celou dobu jako důlní zámeč-
ník, nerozvedený a dnes díky celoživotní práci 
v dolech je již v důchodu.
V TL jsme Vás představili také jako úspěš-
ného starostu. Teď připomenu Kulturní 
klub Bezobav, známý v celé republice, který 
finančně podporujete. Jaké koncerty v letoš-
ním roce byste doporučil našim čtenářům?
V Dyjici starostuji od roku 1994 a uvidíme, jak 
se bude situace vyvíjet na podzim. Spolek Bezo-
bav není vyloženě záležitost obce a funguje pod 
různými jmény již dlouho (Pastičky). Paní Re-
nata zve různé muzikanty, obec poskytne kul-
turáček a určitou finanční podporu. V Dyjici je 
každoroční adventní koncert v kapličce na návsi. 
Během roku máme osm koncertů, více se může-
te dozvědět na stránkách bezobavdyjice.cz. 
A Vaše zájmy? Jak vypadá volný víkend 
u Opravilů?
S přechodem na nové zaměstnání jsem „obě-
toval“ fotbal v SK Telč. Radost i starosti dnes 
mám v zaměstnání, na obci i v rodině. Každý 
den se manželka nebo já objevujeme v oko-
lí Dyjice a Zvolenovic s mírně rozmazleným 
labradorem Jeffem. Dovolenou trávíme vět-
šinou v České republice. O víkendu je práce 
i okolo domu.
Co Vám udělá největší radost?
Radost by mi udělala spolupráce s rodiči našich 
dětí, která je velice problematická. Na obci sní-
žení administrativy a doma mi udělá radost ne-
dělní oběd, pokud je podle mých představ. Tě-
ším se na návštěvy dcery s manželem a malým 
vnukem Ondrou, kdy si užívám roli dědečka. Se 
zájmem sleduji vývojovou psychologii a aktivi-
ty „mrňouse“. 
Jaké přání v letošním roce byste si chtěl 
splnit?
Žádné speciální přání nemám. Přeji sobě i čte-
nářům zdraví a spokojenost, i když ve volebním 
roce nemohou být všichni spokojeni. Snažím 
se děti učit, že pomocnou ruku mají na kon-
ci svého ramene, a proto bude záležet hlavně 
na nás a našich přátelích, jaký bude rok 2018.

Marta Horáková
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Letošní tříkrálové koledování provázelo sko-
ro jarní počasí. V Telči získalo 18 skupinek 
Tří králů, posílených o koledníky ze Studnic 
a Nové Říše, od dárců rekordních 116 549 Kč. 
To je o 18 tisíc více než vloni. „Nejúspěšněj-
ší“ byla skupinka rodiny Adámkovy, kte-
rá koledovala na náměstí a přilehlých uli-
cích. Od štědrých dárců získali 10 270 Kč, 
když jim přispěli i náhodní turisté. O oblibě 

TKS, ale hlavně o štědrosti obyvatel regio-
nu, svědčí také vyšší dary i v ostatních ob-
cích. Děkujeme všem koledníkům a dárcům. 
Z vybraných peněz poskytne Oblastní charita 
Jihlava mimo jiné i pomoc manželům Bíno-
vým z Řídelova, kterým na konci roku shořel 
dům. Jsme rádi, že začínáme úspěšně 25. rok 
činnosti Farní charity v Telči.

Jaroslav Kadlec, vedoucí farní charity

Štědrý mikroregion
Tříkrálová sbírka 2018

Mikroregionální střípky

Hodice
10. 2. - Masopustní průvod
17. 2. - Hasičský bál v KD, od 20 hod. 
Mrákotín
3. 2. - Karneval v KD 
Nová Říše
10. 2. - Školní ples v KD, od 20 hod. 
Masopust
24. 2. - Hasičský ples v KD
Třeštice
3. 2. - Masopust, sraz masek ve 12:30 v KD
Dyjice
24. února ve 20 hodin
NOcA – vsetínská kapela doveze folk 
s příchutí folklóru BEZOBAV Dyjice

Ve středu 17. ledna byl ukončen příjem žá-
dostí v prvních výzvách operačního progra-
mu Zaměstnanost. MAS Telčsko děkuje 
všem žadatelům, kteří se do těchto výzev při-
hlásili a zaslali své žádosti. 
Do výzvy Sociální služby na území MAS 
Telčsko přišla jedna žádost, do výzvy Za-
městnanost dvě žádosti a do výzvy Proro-
dinná opatření se sešly celkem tři žádosti. 
Nyní bude probíhat administrativní hodno-
cení a poté žádosti přejdou k hodnocení věc-

nému. Úspěšné projekty budou pak zaslány 
na řídící orgán operačního programu Zaměst-
nanost. MAS Telčsko nyní pracuje na vy-
hlášení výzev v Programu rozvoje venkova 
a integrovaném regionálním operačním pro-
gramu. Tyto výzvy by měly být vyhlášeny bě-
hem února tohoto roku. Více informací o při-
jatých projektových žádostech v ukončených 
výzvách a aktuální informace o připravova-
ných výzvách najdete na www.telcsko.cz/mas

Magda Pojerová

MAS Telčsko informuje

Rády bychom touto cestou vyjádřily vděk 
za nezištnou pomoc, které se nám dosta-
lo při předem naplánované cestě na exkurzi 
do Ekotechnického centra v Třebíči - Alter-
nátoru. 30. listopadu 2017 jsme se společně 
s dětmi druhých tříd vydaly na exkurzi. Po-
časí nám ale nebylo nakloněno, chumelilo 
a na silnici to klouzalo. Při míjení protijedou-
cího kamionu, kousek před Starou Říší, jsme 
s autobusem sjeli z vozovky. Tím naše cesta 
skončila a my jsme zůstaly s dětmi na poli. 
Nezbývalo nám než počkat na náhradní au-
tobus. Než jsme stačily cokoli vyjednat, ujali 
se nás laskaví lidé z již jmenované obce. Prv-
ním, jehož jméno se nám nepodařilo zjistit, 
byl muž, který projížděl kolem a telefonicky 

informoval pana starostu Zdeňka Svobodu. 
Ten za námi ihned přijel nabídnout prostor 
pro přečkání. Zajistil příjezd členů Hasičské-
ho sboru - pana Josefa Volfšice a pana To-
máše Kvasničky. Ti zařídili bezpečný převoz 
nás všech do prostor místní školy, kde již paní 
Radka Jahodová a paní Jana Padrnosová va-
řily pro naše děti čaj a pohostily je i sladkost-
mi. Zde jsme v suchu a v teple vyčkali příjez-
du náhradního autobusu. Do Třebíče jsme již 
nedojeli, ale přesto jsme se nazpět vrátili obo-
haceni o spoustu pozitivních zážitků.
Spolu s dětmi z II. B ze ZŠ Telč, Masarykova 
141 a s dětmi z II. ročníku ZŠ Dolní Cerekev 
děkují všem vstřícným lidem Mgr. Ludmila 
Šmikmátorová a Mgr. Veronika Svobodová.

Poděkování do Staré Říše

Telč 116 549
Stará Říše, Markvartice,
Olšany, Sedlatice* 34 105
Nová Říše* 30 694
Mrákotín 21 062
Sedlejov 10 600
Mysliboř 10 315
Krasonice* 9 357
Urbanov 9 105
Vystrčenovice* 8 512
Nevcehle 7 800
Bohuslavice* 7 763
Radkov 7 628
Rozseč 7 233
Knínice* 6 605
Řásná 6 148
Černíč 6 078
Dolní Vilímeč* 5 775
Zadní Vydří 5 675
Ořechov  4 923
Vápovice* 4 770
Krahulčí 4 600
Žatec 4 403
Zdeňkov 3 943
Dobrá Voda 3 710
Olší 3 619
Jindřichovice* 3 360
Mysletice 3 277
Studnice 3 200
Řídelov 3 200
Lhotka 3 050
Myslůvka 2 837
Borovná 2 210
Volevčice  2 072
Kostelní Myslová 1 975
Doupě 1 871
Dolní Dvorce 1 860
Slaviboř 1 630
Dyjice 1 234
Dyjička + Rozsičky 1 158
Stranná 1 048

* v označených obcích nezajišťovala TKS 
Farní charita Telč
** údaje dle www.jihlava.charita.cz 
k 19. lednu
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Jedno za osmnáct, druhé bez dvou za dva-
cet. Tak asi odpoví na úvahy historiků 
a politologů o únorových událostech před 
sedmdesáti lety většina současníků. Ná-
sledující text si nedělá ambice, že k je-
jich hodnocení přispěje něčím novým. Je 
jen jejich faktografickým sledem v malém 
městě na Vysočině. 
Úterý 24. února 1948 prožili naši předci 
ještě jako běžný den v relativně demokra-
tickém státě. Alespoň někteří, v Telči vět-
šina. Svátek měl Matěj, slunce vyšlo 10 
minut před sedmou hodinou. Mrzlo. Ráno 
ukazoval teploměr -10°C, o den později 
dokonce  -21°C. O aktuální politické krizi 
v Praze věděli z tisku a rozhlasu. Protože 
ale byli bez televize a internetu, tak v tom 
nebyli tak on-line, jako my dnes. Navíc. 
Na stálé turbulence na politické scéně byli 
od léta 1945 zvyklí. Druhý den, ve středu 
25. večer, ale bylo vše jinak. Měli ustláno 
na Rudém náměstí v Moskvě... V dalších 
dnech se pak děly věci... 
Ani v Telči jsme nezůstali pozadu. Ne-
musíme pátrat v archivních pramenech, 
kterých se mnoho nedochovalo, protože 
později byly dobře „uklizeny“. Stačí lis-
tovat městskou kronikou. Ze zápisů kro-
nikáře Jaroslava Zapletala mrazí i po se-
dmdesáti letech. Současně také varují. 
Jak rychlostí, tak komplexností „revo-
lučních“ změn. Navíc máme štěstí. J. Za-
pletal nám zanechal návod, jak zápisům 
z oné doby rozumět, když za čas napsal: 
„Byl jsem poslán na školení kronikářů. 
Dostalo se nám praktických politických 
pokynů ve smyslu nynější doby. Dřívější 
zásada vylíčení událostí kronikářem ,bez 
hněvu a stranickostiʼ musí být nahrazena 
v duchu hesla „stranickost ve vědě a umě-
ní“, které musí být vůdčí myšlenkou i kro-
nikářství...“
Akční výbor Národní fronty
Již 27. února se v Telči ustanovil nikým 
nevolený orgán, tzv. akční výbor Národ-
ní fronty. Patnáct občanů v čele s Jarosla-
vem Kratochvílem začalo hned „akčně 
pracovat“. Výbor se jednomyslně usnesl, 
že členství v Místním národním výboru se 
zbavují Jan Partl (předseda), PhMr. Ka-
rel Paclík, František Mátl, František Ku-
beš, Antonín Svoboda, Ferdinand Háva, 
Josef Komín, František Kopal a Rudolf 
Tománek. Vůbec nevadilo, že všichni by-
li před necelým rokem a půl řádně obča-
ny města zvolení... Výbor také vzal na vě-
domí, že Zemský národní výbor v Brně 
zavedl národní správu v následujících 

podnicích ve městě - Rolnické mlékár-
ně, Hospodářském družstvu a Hospodář-
ské záložně. A iniciativně doporučil, aby 
byla ihned také zavedena národní správa 
v dalších dvou firmách, Bohumil Norek, 
výroba likérů a ve strojírně Josef Vystr-
čil a syn.

Politické strany. Lidovci končí, socia-
listé rozchod a vstup do KSČ, sociální 
demokraté sloučení s KSČ
Bylo nařízeno, že akční výbory musí být 
všude ustanoveny. Žádná politická stra-
na nebo jiná organizace nesmí zahájit 
činnost, dokud její akční výbor nebude 
schválen nadřízeným akčním výborem...
18. března: Okresní organizace strany li-
dové se pokoušela sestavit akční výbor, 
ale marně. Proto se funkcionáři strany 
rozhodli svoji činnost ukončit.
17. dubna: Československá strana národ-
ně sociální: Navrhujeme „dobrovolný“ 
rozchod a všem bývalým členům doporu-
čujeme vstup do KSČ.
17. července bylo v Telči provedeno slou-
čení sociálně demokratické strany se 
stranou komunistickou.
30. května. „Volby“ do Národního shro-
máždění podle nových pořádků
Aby se předešlo při předvolební agita-
ci nechutným osobním urážkám na jed-
notlivé kandidáty, „dohodly“ se politické 
strany NF na společné kandidátní listině. 
Volič tak dostal jen dva lístky, s jednot-
nou kandidátkou a prázdný lístek. V Tel-
či mohlo volit 2999 osob. 34 zakázal ná-
rodní výbor volit, protože je akční výbor 
„vyřadil“ z veřejného a politického živo-

Vítězný únor. Převrat, nebo puč?
70 roků

ta, 226 jich nepřišlo k volbám, 302 jich 
„volilo“ prázdným lístkem a 199 ode-
vzdaných hlasů bylo neplatných, protože 
si voliči „dovolili“ lístek s jednotnou kan-
didátkou upravit. 74% hlasů pro ni byl tak 
jeden z nejhorších výsledků v kraji. Nejít 
do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku 
bylo uvědomělé. Ten byl navíc umístěn 
v odlehlém koutě volební místnosti. Kdo 
ho využil, neušel tak pozornosti členů vo-
lební komise.
Škatule, hejbejte se
Zatímco na začátku roku stál v čele měs-
ta v roce 1946 řádně zvolený Jan Par-
tl (ČSL), od února jsou změny ve vedení 
města téměř na denním pořádku. 3. břez-
na bylo z národního výboru vyloučeno 
dalších 8 osob. 12. března byl ustanoven 
nový národní výbor s předsedou Josefem 
Runou (KSČ). 7. dubna nahradil na mís-
tě předsedy místního akčního výboru Ja-
roslava Kratochvíla Zdeněk Vojta. Prvně 
jmenovaný se totiž stal předsedou toho-
to pochybného orgánu v celém okrese. 
15. června se stal předsedou národního 
výboru František Kočí (KSČ). Do konce 
roku pak výbor prodělal ještě několik dal-
ších dílčích změn.
Trest za volby. Okres Třešť
Na 25 stranách (!) pak kronikář zazname-
nal kroky, které byly od října do prosince 
učiněny pro zřízení okresního národního 
výboru v Telči. Důvod? Alibi pro hlav-
ní vyjednávače v této věci, Zdeňka Voj-
tu a Františka Stříbrného, kteří jako jediní 
z Telče měli přístup k tehdejším špičkám 
KSČ. Aby snad příští generace nevinily 
městskou správu z nečinnosti, zazname-
návám... napsal J. Zapletal v úvodu. A zá-
věr: Vše bylo marné pro politickou situaci 
v Telči (viz volby ad.). Komunikace a hos-
podářská stránka mluvily pro Telč, ale to 
bylo vedlejší... Od počátku roku budeme 
patřit okresem do Třeště.
Stranickost i do sociálních služeb
Z Telče byly odstěhovány jeptišky, kte-
ré bydlely na Starém Městě. Náležely 
do Kongregace sester Těšitelek. Vyko-
návaly ošetřovatelskou službu u nemoc-
ných.
Hodně černý humor
V sále katolického domu (orlovna) se ko-
nala městská konference KSČ. Radnice 
byla ozdobena praporem a nápisem Zdra-
víme městskou konferenci KSČ. A za ně-
kolik měsíců: Pro nedostatek skladištních 
prostor bylo obilí uskladněno v sále kato-
lického domu...                                                     /z/

Tato výzdoba nemohla v sokolovně a v ka-
tolickém domě po únoru 1948 na žádné ak-
ci chybět.
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Vzpomínky na minulé století jsou nostalgické, někdy obdivné, často kruté a občas i úsměvné. 
Dnešní snímek nostalgicky připomíná předkamionovou dobu, kdy veškeré vytěžené dříví z le-
sů v okolí putovalo do světa z telčského nádraží prostřednictvím tzv. manipulace. Obdivuhod-
ný je kmen na snímku a úsměv vyvolá to, jak tento kapitální kus „oslavili“ pracovníci zmíněné 
manipulace.

Za poskytnutí snímku děkujeme panu Ladislavu Kešnarovi

Vzpomínáme na 20. století Bude opět mezinárodní zimní škola

Synagoga podle studentů
V týdnu od 5. do 9. února se v Telči pra-
covně setkají v tzv. „zimní škole“ studen-
ti několika českých a rakouských univer-
zit. Jejich úkolem bude vypracovat návrh 
obnovy bývalé synagogy Na Parkaně. Své 
práce následně představí veřejnosti v pro-
storách Univerzitního centra na náměstí.
O významné akci informovali TL jak 
mluvčí zdejších památkářů Ilona Ampapo-
vá, tak ředitel Univerzitního centra Jaro-
slav Makovec. Obě instituce se totiž na po-
řádání vzdělávací akce podílí. „Program 
zimní školy se skládá z přednášek odborní-
ků, ukázek terénní práce a zejména samo-
statné práce studentských týmů. Součástí 
programu bude rovněž podrobná prohlíd-
ka historického centra města Telče,“ uved-
la v tiskové zprávě I. Ampapová. „Jsem 
velmi rád, že se Telč opět stane hlavním 

městem mladých památkářů,“ hodnotí 
chystané pracovní setkání budoucích ar-
chitektů a památkářů nový ředitel Univer-
zitního centra Jaroslav Makovec. A navíc 
dodal: „Zimní škola je největší vzdělávací 
akcí, která se na začátku roku v UC koná. 
Ale není jedinou. Hned v prvním lednovém 
týdnu zde proběhl mezinárodní seminář, 
který organizovala Pedagogická fakul-
ta Masarykovy univerzity. Problematice 
strategických investic do vzdělávání se 
pak věnovali účastníci další akce na me-
zifakultním semináři univerzity. A samo-
zřejmě průběžně zde pokračuje program 
Univerzity třetího věku.“ Vedle telčských 
památkářů a Univerzitního centra se na or-
ganizaci Scoly Telcz 2018 podílí ČVUT 
v Praze, Masarykova univerzita Brno, Du-
najská univerzita v Kremži, Centrum Ex-
celence Telč ÚTAM AV ČR.                  /z/

HORA PNEUMATIK.
Nepřehlédnutelnou dominantou je hora starých pneumatik u Pneuservisu Vladimíra Máci 
u Zlámaného Jána. Nejsou zde jen ty, co pracovníci servisu vyměnili. Daleko více jich pochá-
zí ze „sběru“ ve městě a jeho okolí, který ze své vlastní iniciativy provedli. Navíc bude možné 
na tuto horu další pneumatiky i nadále zdarma přidávat. Novodobou horu pak průběžně čeká 
likvidace v režii servisu. Takže. Nejen TL chválí.

Text o mezinárodní zimní škole studentů 
vysokých škol, která se bude věnovat pro-
jektu obnovy synagogy, jste si jistě se zá-
jmem přečetli. Nepoužili jsme v něm ale 
její oficiální název – Interdisciplinární 
workshop. Ten najdete v Kulturním ka-

lendáři. Důvod? Nepovažujeme za šťast-
né, abyste Telčské listy museli číst se slov-
níkem cizích slov v ruce. Jsme obyčejný 
český zpravodaj, který se „promyšleným“, 
dnes občas módně „sofistikovaným“, vý-
razům vyhýbá.                                         /z/

Interdisciplinární workshop
Glosa TL
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POSEIDON PO 44. Klub sportovních potápěčů POSEIDON TELČ uspořádal poslední den 
roku 2017 již 44. ročník Silvestrovského potápění pod ledem v zatopeném lomu u Řídelova, 
kde má svou základnu. Nestor a předseda klubu v jedné osobě Jaroslav Petrů prozradil, že s vý-
jimkou dvou ročníků žádný nevynechal. „Ty pro nás byly pracovní. Vytahovali jsme tehdy trak-
tor ze zamrzlého rybníka u Jemnice a Avii ze zatopené pískovny u Jindřichova Hradce.“ Při-
pomněl tak aktivní pomoc členů klubu při různých haváriích a neštěstích, při kterých je pomoc 
potápěčů nezbytná. Klub má v současné době 17 členů. Dvanáct z nich má náročné potápěčské 
zkoušky P2, ostatní se na ně připravují. Členem klubu je také Martin Petrů, který je daleko širo-
ko jediným profesionálním potápěčem. „Mimo jiné se podílí na kontrolách a opravách vodního 
díla Střekov v Ústí nad Labem nebo na nedaleké Vranovské přehradě,“ připomněl J. Petrů.   /z/ 

PŘÍPITEK PO SILVESTROVSKÉM PONORU. Kdo jiný ho mohl připravit než ve-
doucí klubu Jaroslav Petrů. Na druhém snímku jsou dlouholetí členové klubu Dušan Gre-
gor a Martin Petrů (vlevo).                                                                    Foto: Dušan a Luděk Bouškovi

Pejsek za to nemůže, ale páníček by za-
sloužil... Taková popiska se nabízí ke snímku 
nechtěného dárku, který 24. prosince zachytil 
na podstavci kříže před hřbitovem sv. Anny 
čtenář Pavel Kaupa.

KDE TO JE? KDO TO JE? Na obě otázky 
odpoví v příštích TL autor obou fotografií ar-
cheolog David Zimola.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku
PhDr. Kateřiny Rozinkové, kastelánky hradu Roštejn

Co se děje na hradě?
Obřadní síň telčské radnice na náměstí Zachariáše z Hradce, pondělí 19. února 2018 v 17 hodin
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Rádi uveřejňujeme

Je to i tvůj příběh. Na ZASTÁVce
Kampaň Je to i tvůj příběh vznikla v roce 
2016 z popudu Státního zdravotního ústa-
vu. Jejím smyslem je rozvíjet a podporovat 
nejrůznější pohybové aktivity u dětí a mlá-
deže, obzvláště pak u těch, které žijí ve ztí-
žených sociálních podmínkách, a z toho 
důvodu nemají dostatek finančních pro-
středků k tomu, aby mohly navštěvovat 
sportovní kluby či jiné zájmové kroužky. 
V loňském roce bylo osloveno i telčské 
nízkoprahové zařízení ZASTÁVka s tím, 
aby se do kampaně zapojilo. Jaký byl úkol 
našich klientů? Napsat příběh nebo nato-

Studenti GOB a SOŠ 
přivezli dvě zlaté medaile
23. až 25. listopadu se zúčastnili dva na-
ši studenti 25. mistrovství ČR OPEN 2017 
ve zpracování textů. Oba, Jiří Kuče-
ra (sexta) a Tereza Kupcová (4. A), kte-
ří mají za sebou i úspěšnou účast na čer-
vencovém mistrovství světa v Berlíně, si 
opět vedli skvěle. Z Litovle, dějiště koná-
ní mistrovství republiky, přivezli dvě zla-
té medaile! Jirka soutěžil ve věkové ka-
tegorii „žáci“ a zapojil se úspěšně do pěti 
soutěžních disciplín. Při slavnostním vy-
hlášení výsledků vystoupil ale na stupně 
vítězů 6krát. Poslední medaile byla za dru-
hé místo v kombinaci (všestrannost - počet 
a úspěšnost absolvovaných disciplín). Pat- 
řil k ní i velký pohár. Tereza soutěžila již 
ve starší věkové kategorii „junioři“ a zapo-
jila se rovněž do pěti soutěžních disciplín. 
Zlatou medaili získala v soutěži „protoko-
lování“. Za výborné a vyrovnané výko-
ny ve všech disciplínách převzala pohár 
za třetí místo v kombinaci.
Ladislav Novák, GOB (redakčně kráceno)

Pozvání na výstavu

Modely historických  
sídel v Klubu důchodců
Od 18. do 23. února se v Klubu důchodců 
v přízemí polikliniky v Masarykově ulici 
uskuteční výstava lepených papírových mo-
delů historických sídel a objektů. Výstava 
bude v uvedené dny přístupná od 9 do 16 
hodin. „Výstava prací pana Jiřího Marka 
se u nás před časem již konala. Měla vel-
ký úspěch. Proto jsme se rozhodli představit 
jeho další pozoruhodné práce. Vnímáme ji 
také jako poděkování a malou poctu skrom-
nému autorovi, kterým nedávno zemřelý Jiří 
Marek  byl,“ zdůraznila vedoucí klubu Lud-
mila Bartošková.

Vítězný příběh 
klientky ZASTÁVky
Je mi 12 let a chodím do 7. třídy. Mám brat- 
ra, kterýmu je 23 let. Sport mě začal ba-
vit asi před rokem, z toho důvodu, že mě 
už doma nebavilo sedět jako bedna. Řekla 
jsem si, že musím začít se sebou něco dělat. 
Začít sportovat, věnovat 
se různým koníčkům a za-
čla jsem chodit do NZDM 
ZASTÁVka Telč. Což mě 
nakoplo k tomu, ještě víc 
sportovat. A když je ven-
ku špatné počasí, tak jdu 
do ZASTÁVky. A tancuju 
v sále, různě cvičím gym-
nastiku. Hlavně rondaty, 
araby a provazy, přeme-
ty a různý saltíčka. ZA-
STÁVka je super v tom, 
že tu můžu trénovat, po-
kecat s novýma a sympa-
tickýma lidma, taky najít 
spoustu nových kámošů. 
Pracovníci mi můžou pomoct z problémů 
se školou, ale taky pomohou vyhledat ně-
jaká místa, kde můžu jezdit na koloběžce. 
Moc, moc, moc bych si přála tuto koloběž-
ku, protože, když mi ji poprvně půjčil ka-
marád, tak jsem se do toho vžila a sjela 
svou první rampu společně s přáteli. A řek-
li mi, že jsem dobrá a že bych si měla ko-
loběžku pořídit a freestylovat s nimi. Jenže 
nemám moc peněz, tak si ji nemůžu dovolit. 
Znamenalo by to pro mě vše.

Příběh ohodnocený 
speciální cenou
Ahoj, jsem kluk a je mi 17 let. Chodím 
na učňák do druhého ročníku na kuchařské 
práce. Mám 6 sourozenců. Lidé v mém vě-
ku většinou kouří nebo pijí alkohol. Já mám 
ale raději sport. Mám staršího bráchu. Ten 

se věnoval na škole atle-
tice, na kterou má talent. 
Když jsem viděl, jak mu 
to jde, tak jsem si řekl, že 
to zkusím taky. V 8 letech 
jsem byl za školu na at-
letických závodech, kde 
jsem soutěžil v čtyřboji. 
Ten se skládal ze sprin-
tu, běhu na 1500 metrů, 
skoku dalekého a hodu 
do dálky. Dále jsem hrál 
rok fotbal. S tím jsem ale 
skončil, protože mě ome-
zovala moje vrozená po-
rucha v nedoslýchavosti. 
Ve 14 letech jsme se s ro-

dinou přestěhovali do jiného města. V nové 
škole jsem se opět zúčastnil atletických zá-
vodů, kde jsem reprezentoval Kraj Vysoči-
na. Náš kraj zvítězil a já byl navíc nejlepší 
ze všech sportovců. Nyní bych rád chodil 
na atletický kroužek do Jihlavy. Sport mám 
ze všech činností nejraději. I proto chodím 
na ZASTÁVku hlavně za sportovním vyži-
tím. Byl bych rád, kdybych byl dobrým vzo-
rem svým mladším sourozencům, stejně ja-
ko byl vzorem mě můj starší brácha.

Masopust v KD
V neděli 11. února od 14 hodin se v Klubu důchodců v přízemí polikliniky v Masarykově 
ulici koná tradiční masopust. „Připomeneme si masopustní zvyky, písničky. Prostě vše, co 
k masopustu našich předků patřilo. Program je určen široké veřejnosti,“ připomněla ve-
doucí klubu Ludmila Bartošková.

čit video o tom, jak sportují, proč se sportu 
věnují, co pro ně sport znamená a co jsou 
schopni a ochotni mu obětovat. K psaní pří-
běhu se nakonec odhodlalo pět našich kli-
entů. S velikým potěšením můžeme ozná-
mit zisk prvního místa, a tedy koloběžky 
pro naši klientku, což je v celorepubliko-
vé účasti velký úspěch. Jiný příběh jednoho 
z našich „pěti odvážných“ se sice nevešel 
mezi tři nejlepší, přesto ale zaujal natolik, 
že mu byla udělena speciální cena.

Martin Lacina, pracovník v sociálních 
službách NZDM ZASTÁVka Telč

Úspěšní reprezentanti. Tereza Kupcová 
a Jiří Kučera.                                  Foto autor
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného 
nábytku 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. Učebna v Telči na Mysliboř-
ské ulici, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

Malý oznamovatel

Nabídka volného bytu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro nájem bytů 
ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu 
následující byt v Domě s pečovatelskou službou:
Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město

Byt č. 22 (2+KK), I. kategorie
situovaný ve 2. podlaží
Celková plocha: 77,76 m2

Nájemné celkem: 4 256 Kč
Byt je vhodný pro manželský pár a spadá do energetické třídy C.

Termín pro přijetí žádostí: 
do 23. února 2018
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného by-
tu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách 
města (www.telc.eu).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování, 
Iva Slatinská, tel.: 567 112 425, e-mail: iva.slatinska@telc.eu

Domov pro seniory Telč, Špitální ulice 46, Staré Město
hledá do hlavního pracovního poměru

všeobecnou zdravotní sestru do směnného provozu.
Bližší informace:

Zdeňka Malečková - T: 567 243 566, M: 775 527 289.

Zámek hledá lavice.
Pro kocoura
Státní zámek Telč hledá pro připravovanou 
výstavu o natáčení filmu Až přijde kocour 
k zapůjčení školní lavice a další dokumen-
ty, které si ve filmu „zahrály“. Prosíme také 
o zapůjčení fotografií z natáčení. Rádi za-
znamenáme vaše vzpomínky na natáčení.
Bohumil Norek, kastelán zámku 
Kontakt: 
kastelan@zamek-telc.cz; tel. 602 793 963 
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 11. 2017 do 18. 1. 2018.

Zima s mnoha vrtochy

Průměrná teplota:  3,1°C
Průměrný tlak:  1017,3 hPa
Srážky:   31,6 mm
Maximální teplota:  14,7°C, 2. 11. ve 12,49 hod.
Minimální teplota:  -2,3°C, 15. 11. v 7,59 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 28,8 km/h, 11. 11.

Listopad v číslech

Průměrná teplota: 0,1°C
Průměrný tlak:  1016,8 hPa
Srážky:   16,4 mm
Maximální teplota: 11,1°C, 31. 12. ve 14,09 hod.
Minimální teplota:  -11,2°C, 19. 12. ve 4,39 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 40 km/h, 14. 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

Obnova Romantiky
Pojďte s námi obnovit polozapomenutou vy-
cházkovou lokalitu v Romantice. Zprůchod-
níme původní cesty, odstraníme nálet a spadlé 
stromy, proklestíme přerostlé větve a křoviny. 
S sebou si vezměte pracovní rukavice, teplé 
oblečení, svačinu a nápoj. Sejdeme se v so-
botu 17. února v 10:00 hod. na železniční 
zastávce Telč-Staré Město a odtud půjdeme 
společně po směru Telčského potoka až k hrá-
zi rybníka. Práce odhadujeme asi na 2 až 3 ho-
diny. Na tuto dobrovolnickou akci Vás srdečně 
zvou pořádající členové sdružení „Společně 
pro Telč – Piráti a Zelení“. Pro více informa-
cí nás kontaktujte mailem na telc@zeleniapi-
rati.cz nebo telefonicky na 602 725 509 (Ji-
ří Pykal) nebo 721 684 323 (Hana Hajnová). 
Společně uděláme dobrý skutek nejen pro pří-
rodu, ale i pro své sousedy a děti a odměnou 
nám bude krásná cesta třeba pro nedělní vy-
cházky. Těšíme se na Vás! 

Pavel Dvořák a Jiří Pykal

Pozvánka na 17. února

Během celého listopadu převažovala vel-
ká oblačnost až zataženo s častými, většinou 
slabými srážkami. Sluníčka jsme si užili jen 
málo. Často se vyskytovaly i mlhy nebo níz-
ká oblačnost, která se jen někdy, většinou až 
odpoledne, protrhávala. Začátkem měsíce 
bylo ještě několik teplejších dnů s denními 
maximy nad 10°C, ale později už jen do 5°C. 
Přibližně do poloviny měsíce zůstávala mi-
nima nad nulou, ve druhé polovině už klesala 
pod nulu do -2°C, při zemi do -5°C. Kolem 
poloviny měsíce se objevily smíšené a sně-
hové srážky. Nejprve padal sníh tající, ale 19. 
11. ráno ležely na zemi 2 cm sněhu, do které-
ho se opět rozpršelo, a tak vydržel jen do 21. 
11. Od 26. 11. padal znovu sníh a od 28. 11. 
zůstával na zemi ležet. V dalších dnech ješ-
tě připadl, a tak 30. 11. ráno byla výška sně-
hové pokrývky 4 cm. Měsíc hodnotíme jako 
teplotně i srážkově v mezích normálu.
I v prosinci převládalo hodně oblačnos-
ti s častými srážkami, tentokrát už většinou 
sněhovými. Skupenství srážek se odvíjelo 
podle teplot. Maximální denní teploty byly 
většinou nad nulou do +8°C, ale spíše niž-
ší, pod nulou zůstaly jen v několika dnech. 
Minimální teploty většinou klesaly pod nulu 
do -5°C, ale vyskytlo se několik období vý-
razně chladnějších. Byl to začátek prosince 
od 1. do 3. 12., kdy minima klesala do -8°C, 
při zemi až do -11°C a maxima dosáhla 
jen do -1°C. Potom přišlo oteplení a znovu 
chladnější periody kolem 10. 12. a od 18. 

do 20. 12. Minima byla -3 až -10°C, při ze-
mi až -14°C. Počasí nás už vnadilo na bílé 
Vánoce, ale přišla obvyklá obleva. Maxima 
kolem +7°C a i minima nad nulou. Opět se 
ochladilo až 26. a 27. 12. Následovaly další 
teplotní manévry. 28. 12. oteplení, 29. a 30. 
12. ochlazení a znovu oteplení na Silvestra. 
Ten byl tentokrát výjimečný. Byl nejteplej-
ší od roku 1950 jak průměrnou, tak i maxi-
mální teplotou. Těmito výkyvy byla ovlivňo-
vána i sněhová pokrývka. Sníh ležel na zemi 
od 1. do 7. 12. Maximální výška byla 5. 12., 
a to 12 cm. To však byla výjimka, jinak jej 
bylo jen od poprašku do 4 cm. Potom by-
la slabá pokrývka od 18. do 21. 12. a 28. až 
30. 12. Po celý měsíc dost foukalo a v něko-
lika dnech byly maximální nárazy i kolem 
20m/s. Větší škody však nevznikly. Měsíc 
hodnotíme teplotně jako slabě nadnormální, 
srážkově v mezích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v listopadu a v prosinci 

Rekordní Silvestr
Tahle glosa nebude o počtu plesajících či alkoholem zmožených v poslední den minulého ro-
ku, případně o výjezdech hasičů nebo policistů. Pokud si pozorně přečtete zprávu našeho pra-
videlného zpravodaje o počasí, pana Josefa Fišera, dodatečně si uvědomíte, že jsme prožili nej-
teplejší Silvestr od začátku profesionálního meteorologického pozorování v Telči v roce 1950. 
A ti, co se narodili 1. ledna 1951 a později, vlastně za celý svůj život. Aniž bych se jich chtěl 
dotknout, není to vůbec krátká doba. 67 roků! Ráno, když jsme po sedmé hodině vstávali, bylo 
téměř +7°C, ve 13 hodin 10,9°C a večer, kdy (ne)začínaly TV zprávy, ještě +8°C.                 /z/
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PYTLÍK V EXTRALIZE! V pátek 19. ledna nastoupil poprvé 
v hokejové Tipsport extralize mužů v dresu HC RIDEIRA Vít-
kovice 17letý český reprezentant, žák GOB a SOŠ Telč, Jaromír 
Pytlík. Jeho ligovou premiéru v utkání Vítkovic s Olomoucí (5:2) 
zaznamenaly všechny sportovní zpravodajské servery i s glosou, 
že šikovná dvanáctka, číslo, se kterým Pytlík nastoupil, měla hned 
v sedmé minutě utkání velkou brankovou příležitost. A také ho 
okamžitě vyzpovídala iDnes. Jaromír zaujal skromným vystupo-
váním a vtipnou odpovědí na zvědavou otázku ohledně zápisného 
ve vítkovické kabině. Budu si na něj asi muset půjčit, byla slova 
nadějného hokejisty, který stabilně nastupuje za druholigový Žďár 
nad Sázavou.

SILÁK DAVID JE MISTR SVĚTA. O jeho úspěchu více 
na str. 27.                                                                         Foto: Archiv DL

POMOHLY DRESY? Na turnaji Ligy Vysočiny 13. ledna na-
stoupilo mužstvo Florbalu Telč v nových dresech. Že by pomoh-
ly ke skvělým výsledkům?                              Foto: Nella Šindelářová

KRASOBRUSLÍ SE. Nejen hokej, ale také krasobruslení je doma na zimním stadionu. Potvrzuje to snímek z Vánočního krasobrus-
lení. Pořádal Krasobruslařský klub, který vede Petr Procházka.                                                                                            Foto: Archiv Kk

I v zimě zajímavý cíl pro turisty.                                                                                                                                     Foto: Jana Kordíková
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Mezinárodní hokejové utkání 
HTA Telč : Itálie

pátek 16. února v 17 hod. a sobota 17. února ve 13 hod.

Mládežnický hokej na mezinárodní úrovni uvidí v únoru telčská hokejová aréna. Domácí 
tým Akademie prověří ve dvou zápasech oficiální reprezentační tým Itálie U16. „Mužstvo 
Akademie nastoupí v nových exkluzivních dresech s pohádkovým drakem na prsou,“ in-
formoval ředitel Hockey Talent Center Telč a trenér HTA v jedné osobě, Jaromír Pytlík, 
jako důkaz významu této prestižní sportovní události na Vysočině. 

Sport
Hokej
Utkání hokejistů SK na domácím ledě
3. 2. Telč – Jindřichův Hradec
10. 2. Telč – Milevsko
3. 3. Telč – Hluboká n. Vltavou
Začátky v 16:30. Bez záruky
Hrálo se v jihočeské Krajské lize
Český Krumlov – Telč 3 : 4 PP
Telč – Humpolec 4 : 0
Vimperk – Telč 5 : 4
Telč – Tábor B 2 : 8
Pelhřimov B – Telč 3 : 6
Telč – Soběslav 8 : 4
Radomyšl – Telč 7 : 6
Tabulka jihočeské Krajské ligy v době 
uzávěrky Tl
1 Radomyšl 19 103:73 42
2 Strakonice 19 120:69 40
3 Milevsko 19 76:54 35
4 Český Krumlov 18 92:58 34
5 Vimperk 19 89:78 34
6 Veselí nad Lužnicí 18 84:72 32
7 Humpolec 18 71:60 30
8 Tábor B 19 75:80 29
9 Jindřichův Hradec 18 87:84 27
10 Soběslav 18 88:85 26
11 Telč 19 77:94 17
12 Hluboká n. Vltavou 19 64:88 17
13 Pelhřimov B 19 57:188 0

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 14. kole
1. H. Brod 14 140:64 56
2. Pelhřimov 14 131:77 50
3. Žďár n. S. B 14 122:94 42
4. Jihlava 14 117:94 37
5. Polesí 14 107:106 35
6. Světlá n. S. 14 105:116 32
7. Chmelná 14 100:107 31
8. Třebíč 14 100:116 31
9. Bystřice n. Pernštejnem 14 95:120 28
10. Třešť 14 101:118 28
11. Telč 14 77:129 22
12. Chotěboř 14 75:129 19

Florbal
sobota 3. 2. - turnaj II. ligy dorostu 
- 9,00 - 16,00 hod.
neděle 18. 2. - turnaj nejmenších dětí 
- přípravky - 8letí
Od 9 hodin. Deset týmů!
Oba turnaje ve sportovní hale ZŠ Hradecká 
Turnaj Ligy Vysočiny 13. ledna v Telči
Telč - Žďár n.S. 11 : 3
Telč - Moravské Budějovice 14 : 3

Dětský karneval
V neděli 18. února v sokolovně od 14 hodin 
pořádá HIT Rádio Vysočina spolu se Soko-
lem Telč.

Představujeme Team Gym. 
S Nikolou Havlíkovou

Týmová gymnastika, nové odvětví jed-
noho z nejstarších sportů, si u nás, zís-
kává stále více příznivců. V TL ji mů-
žeme představit díky Nikole Havlíkové 
z Mysliboře, která je členkou úspěšné-
ho Gloxi clubu Sokola Bedřichov. Ten 
v současné době patří nejen mezi přední 
kluby v republice, ale jeho členky se pra-
videlně objevují i v české reprezentaci. 
Pro čtenáře TL Nikola Team Gym před-
stavila: „V týmu cvičí 6 až 12 gymnastek 
a gymnastů (podle nových pravidel 8 až 
10, pozn. red.) ve třech disciplínách, ak-
robacii, pódiové skladbě a na trampo-
líně.“ K zatím netradičnímu sportu se 
Nikola dostala přes moderní gymnasti-
ku, které se věnovala od pěti let pod ve-
dením Emilie Drdácké. Později přešla 
do zmíněného jihlavského klubu. Jako 
každý sport na vrcholové úrovni, kterou 
Gloxi club v Česku bezesporu zaujímá, 
je účast v jeho týmech náročnou řeholí. 

Nikola trénuje třikrát týdně v Jihlavě, jeden 
den v týdnu pak „doma“ v Telči a k tomu 
dojíždí jednou za měsíc na trénink v Pra-
ze, kde má k dispozici i nezbytnou „moli-
tanovou jámu“ pro nácvik nejobtížnějších 
prvků. I když je na počátku sportovní kari-
éry, tak se v loňském roce zúčastnila závo-
dů v bavorském Fürthu Bayern Open 2017, 
kde její tým zvítězil. Podobně dobře si ve-
dl v závěrečném závodu Českého poháru 
v listopadu v Trutnově, kde skončil dru-
hý. Přáním Nikoly, žákyně základní školy 
v Hradecké ulici, je dostat se do české ju-
niorské reprezentace, což při její houžev-
natosti a zapálení pro sport není nereálné. 
Přiznala, že by byla ráda, kdyby díky to-
muto článku našel Team Gym více zájem-
ců i na Telčsku. Věnovat se mu mohou jak 
ve zdejším DDM, tak v Sokole. Po malém 
zaváhání přiznala, že zde je jeho trenérkou 
její maminka Marie Havlíková.

/z, za spolupráce Evy Skálové/
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Sokolský slet
V letošním roce se u příležitosti 100. vý-
ročí založení samostatného státu - Česko-
slovenské republiky bude konat XVI. vše-
sokolský slet. Telčský Sokol se zúčastnil 
v září „Sletové štafety“ a nyní nacvičuje 4 
skladby: Rodiče a děti ve skladbě Méďo-
vé, předškolní děti ve skladbě Noty, mlad-
ší dívky v gymnastické skladbě se stuha-
mi V peřině a ženy ve skladbě Ženobraní. 
Všechny skladby předvedeme na župním 
sletu v Třebíči 26. května a dále v Telči 
na sportovní akademii.

Emilie Drdácká, náčelnice Sokola Telč

I Sokol Telč se připravuje

Pohyb, který léčí
Každé úterý od 18 do 19 hodin se může-
te zapojit v tělocvičně ZŠ v Masarykově uli-
ci do projektu Sokola Telč Pohyb, který léčí. 
Jedná se o všeobecné zdravotní cvičení nejen 
na bolavá záda s příjemnou hudbou. Cvičení 
vede fyzioterapeutka Zora Herzová.

Pavel Dvořák a Jiří Pykal

Sokol zve

Silák David je mistr. Světa!
Telč přišla o řízného hokejového obrán-
ce, zato Česko má mistra světa v silovém 
trojboji. Tak se dá stručně definovat spor-
tovní kariéra Davida Lupače. Na konci lis-
topadu přepsal David tuzemskou historii 
tohoto sportu. Na Mistrovství světa, které 
se konalo v Plzni, se stal prvním Čechem, 
který se v silovém trojboji stal absolutním 
mistrem světa. V kategorii nad 120 kg ne-
našel telčský silák, který v současné době 
žije v Praze, přemožitele. Navíc výkonem 
1127,5 kg a s 626,78 body vytvořil nový 
národní rekord. Bezprostředně po závodě 
pak TL popsal své dojmy: „Výkon a výsle-
dek musím hodnotit pouze pozitivně. By-
la to skvělá soutěž a moc jsem si to užil. 
Před závodem jsem měl obavy, abych ne-
zklamal všechny ty, co mi fandí a přijeli mě 
do Plzně podpořit. Moc jim děkuji. Podpo-
ra v hledišti byla velká a moc mi pomoh-
la.“ Jednalo se o velmi vyrovnaný závod, 
ve kterém David prokázal velkou bojov-
nost. Po druhé disciplíně, benčpresu, byl 
totiž druhý se ztrátou 17,5 kg na vedoucího 
Ukrajince Svitsunova. V mrtvém tahu ale 
ztrátu dokázal vyrovnat na shodný celkový 
výkon 1127,5 kg. „Ke zlatu mi tak pomoh-
la moje hmotnost, kterou jsem měl o 20 kg 

Davidovi plzeňští soupeři
1. David LUPAČ CZE 1 127,5 626,78
2. Volod. SVISTUNOV UKR 1 127,5 614,15
3. J. JOHANNSSON ISL 1 060 577,91
4. Jordy SNIJDERS NED 1 025 583,12
5. Jaroslav ŠOUKAL CZE 1 020 553,86
6. Ryan STINN CAN 985 548,15
7. Tobias ZINSERLING GER 960 530,40
8. Eita ITO JPN 855 471,62
9. Chai Chi FONG HKG 760 425,83
10. Kenneth SANDVIK FIN 710 396,04

nižší než soupeř,“ konstatoval lakonicky 
David. A speciálně TL pak prozradil svou 
přípravu před závodem: „Nemám žádný 
speciální rituál, snažím se být obklopen 
lidmi, kteří se o mě starají a dokážou mě 
správně nahecovat před každým pokusem. 
Držím nízkosacharidovou stravu a žena mi 
doma dobře vaří.“ O svých dalších cílech 
po světovém úspěchu pak skromně pro-
zradil: „Rád bych překonal český rekord 
v benčpresu. Chci si prostě užívat silový 
trojboj. Nadále se chci věnovat trénování 
lidí ve fitku a přípravě soutěžících na sou-
těže a sám se stále zlepšovat.“          /z/

Krasobruslaři se činí
9. prosince se na zimním stadionu v Havlíč-
kově Brodě konalo tradiční krasobruslařské 
klání Vánoční rolnička. Poprvé v dvanáctileté 
historii soutěže za účasti členů Krasobruslař-
ského klubu Telč. A hned úspěšně. Dětem se 
mimořádně dařilo, řada z nich si z Havlíčkova 
Brodu odvezla ocenění a diplomy, uvedl pro 
TL vedoucí klubu Petr Procházka. 18. a 20. 
prosince pak klub uspořádal na domácím le-
dě Vánoční krasobruslení s ukázkami volných 
jízd krasobruslařek a krasobruslařů. Malé kra-
sobruslaře potěšilo, že vedle kamarádů a rodi-
čů se na jejich výkony přišel podívat i starosta 
Roman Fabeš. Na 21. dubna pak klub připra-
vuje na zimním stadionu první krasobruslař-
ské závody s názvem Jezerní růže. Více o nich 
v příštím vydání TL.

Podle zprávy Petra Procházky

Volí se sportovec okresu

Dejte hlas Davidovi a Nele
Do 20. února je možné posílat hlasy nomi-
novaným sportovcům v anketě Sportovec 
okresu Jihlava na http://www.sportovecjih-
lavska.cz/3-jednotlivci.html. Z každé emailo-
vé adresy je možné hlasovat jen jednou, a to 
pro sportovce, kolektiv i trenéra. Mezi nomi-
novanými najdeme i dva telčské sportovce, 
„utajené“ pod názvy jihlavských klubů. No-
vopečený mistr světa v silovém trojboji Da-
vid Lupač startuje v současné době v bar-
vách Powerlifting Jihlava a Nela Šedová hájí 
barvy klubu Elvis Jihlava, rokenrolového fe-
noména Vysočiny. David se na domácím „pó-
diu“ představil tisícům přítomným na vítání 
nového roku 1. ledna na náměstí, Nela pak 
potěšila svým sportovním nasazením všech-
ny účastníky Plesu města a Mikroregionu 
Telčsko 26. ledna v Panském dvoře.

Nejrychlejší hokejové 
křídlo oslavilo 90!
V polovině prosince oslavil devadesáté 
narozeniny pan Zdeněk Chvátal. Jeden 
ze strůjců úspěchu telčských hokejových 
dorostenců na Hrách mládeže na pražské 
Štvanici v roce 1944. Ve své době pak nej-
rychlejší hokejista nejen domácího SK, ale 
určitě i regionu. A také. Mimořádně slušný 
hráč a vzácný člověk. K blahopřání jubi-
lantovi všeho dobrého se připojil i součas-
ný šéf hokejového SK František Čermák 
touto úvahou: Tradice telčského hokeje, 
a jeho současné výborné podmínky ve měs-
tě, stojí na základech, které položila prá-
vě generace pana Zdeňka Chvátala. Jsme 
a musíme jim být za to stále vděčni. K bla-
hopřání se připojují i Telčské listy.         /z/

Z. Martinů proti Japonsku
Ve středu 24. ledna odletěla s českým hoke-
jovým reprezentačním týmem žen ke dvě-
ma přátelským utkáním s Japonskem telč-
ská Zuzana Martinů. V nominaci na dvě 
mezistátní utkání, které se uskuteční v Dy-
do aréně v Tokiu, ji najdete jako hráčku ex-
traligové Slavie Praha.
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Kulturní kalendář
Akce
2. 2. 20.00 KD Krahulčí
Horácký bál Podjavořičanu

10. 2.  náměstí
Masopust 
s folklorním souborem Podjavořičan
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. Sraz masek Na Parkaně ve 13.45 hod.
Program vyvrcholí „pochováním basy“. 
O příjemnou atmosféru se postará hudba 
Antonína Kernstocka.

18. 2. 14.00  sokolovna
Dětský karneval
Zve Sokol Telč a Hitrádio Vysočina

Přednášky
5. - 9. 2.
Bývalá synagoga, hledání minulosti i bu-
doucnosti
Scola Telcz, interdisciplinární workshop

7. 2.  18.00 Univerzitní centrum
1968: Rok 1968 a Slovensko
Přednáší: PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

16. 2.  18.00 orlovna
Expedice NABONA 2017
Cestovatelská přednáška Národní parky 
Namibie & Botswany Jiřího Pykala 

18. 2. 17.00 orlovna
Spojené arabské emiráty
Orel Telč zve na cestopisnou besedu a vi-
deoprojekci s Marií Gregorovou.

19. 2. 17.00 radnice
Co se děje na hradě?
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku 
PhDr. Kateřiny Rozinkové, kastelánky hradu 
Roštejn

21. 2. 17.30 radnice
Pěšky přes Karpatský oblouk - z ČR 
do Banátu
Na cestovatelskou přednášku Viktorky 
Hlaváčkové zve městská knihovna

22. 2. 18.00  Knihovna UC
Čeští jezuité v Latinské Americe
Přednáší PhDr. Oldřich Kašpar

25. 2. 17.00 orlovna
Naše cesta do Santiaga - vypráví P. Petr Balát

Výstavy
5. 2. - 28. 2. vstupní síň radnice
Díla klientů NZDM ZASTÁVka Telč
Vernisáž výstavy v pondělí 5. 2. v 16 hod.

18. - 23. 2.         Klub důchodců, poliklinika
Výstava papírových modelů Jiřího Marka.
Denně od 9 do 16 hodin.

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na měsíc únor: Jde to i jinak

12. - 16. 2.
Týden offline
Alespoň na týden se vrátíme do dětství na-
šich rodičů a prarodičů. Vysedávání za mo-
nitory počítačů a u chytrých telefonů vy-
měníme za hraní deskových her, sportovní 
turnaje atd. 

28. 2. - 1. 3. od 19.00
Přespávačka
K jarním prázdninám na ZASTÁVce patří 
již tradiční přespávačka. Uživatelé se mo-
hou těšit na preventivní program a aktivity 
zaměřené na spolupráci.

Klub důchodců
11. 2. 14.00 v budově polikliniky
Masopust v klubu důchodců

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondě-
lí 9.00 hod. ● Kroužek ručních prací - úterý 
14.00 hod. ● Biblický kroužek - první středa 
v měsíci 14.00 hod. ● Trénink paměti - další 
středy v měsíci 14.00 hod. ● Rekondiční cvi-
čení - čtvrtek 9.00 hod. ● Pěvecko-dramatic-
ký kroužek - čtvrtek 14.00 hod. ● Turistický 
kroužek - pátek ● Více informací v klubu

Chovatelé
11. 2. 7 – 10 hod. reál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

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 každé úterý od 9 do 12 hod.
Příjemné posezení v herničce, 
hravé tvoření a cvičení.

Telčské podzemí
V únoru je prohlídka možná po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu

Pro koho byl šťastný 
knižní miniveletrh?
Jak jsme informovali v prosincovém čísle 
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci minivele-
trhu publikací o Telči některou knihu, mají 
naději na pěkný dárek z Informačního cen-
tra MěÚ. Po skončení miniveletrhu byly 
ze všech prodejních paragonů vylosovány 
tři, jejichž majitelé si mohou vybrat jednu 
z následujících publikací:

UNESCO je blízko / UNESCO is near
Telč - vyznání městu
Průvodce architekturou
Zmizelá Morava - Telč a okolí
Telč - Obrázky měšťanského života na pře-
lomu 19. a 20. století

Čísla šťastných paragonů:
17PH01592 z 12. 12. 2017
17PH01619 z 19. 12. 2017
17PH01646 z 29. 12. 2017

O výhru je nutné se přihlásit nejpozději 
do 28. února na Informačním centru měst-
ského úřadu.

Koncert KPH v březnu
Vokálně-instrumentální soubor Ensemble 
Serpens cantat se specializuje na barok-
ní hudbu italských a německých mistrů 
i autorů ovlivněných italskou a německou 
barokní hudební manýrou. Mezi stěžejní 
repertoár souboru patří skladby C. Mon-
teverdiho, A. Vivaldiho, G. F. Händla, G. 
P. Telemanna…
Koncert KPH se koná ve čtvrtek 8. 3. 
v 19 hod. v sále NPÚ (Lannerův dům)

Jarní telčský bazárek
dětského ošacení, hraček a potřeb pro dě-
ti se koná v sobotu 10. 3. od 9.00 do 12.00 
hod. v konferenčním sále hotelu Antoň.

10. února v 17 hod.

DISKUSNÍ KAVÁRNA
Téma: „Zapomenuté kouty v Telči a okolí 
a jak je oživit?“
Pojďme si popovídat o místech, která by si 
znovu zasloužila pozornost. Ovšem, může-
me také diskutovat o všem :-) 
Místo: Restaurant Zach (najdete nás vzadu 
v salonku u televize)
Pořádají členové sdružení „Společně pro 
Telč – Piráti a Zelení“
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HRADEC KRÁLOVÉ
11. 2. – Masopust na statku
Šrámkův statek Piletice - trh s nabídkou ma-
sopustních dobrot, ukázkou bourání prasát-
ka, prodejem zabijačkových pochutin a ob-
chůzkami masopustních maškar. V roubence 
ochutnáte tradiční královéhradeckou maso-
pustní pochoutku – Boží milosti. Pro děti 
jsou připraveny tvořivé dílničky.
CHEB
10. 2. - Chebský Masopust 2018
od 13.45 - letošní Chebský masopust bude 
patřit především šaškům, kašpárkům a tra-
dičním masopustním maskám, takovým ja-
ké známe z pohádek a Ladových obrázků.
JINDŘICHŮV HRADEC
11. 2. - Masopust
Od 13.00 hodin - masopustní průvod masek 
centrem města. Chybět nebude doprovodný 
program.
KUTNÁ HORA
24. 2. - Kaňkovský masopust
Kutná Hora - Kaňk - 9:30 – 15:00 hod.
Tradiční masopustní průvod s doprovodným 
programem.
LITOMYŠL
25. 2. - Dětský karneval
Zámecký pivovar od 14:30 hod.
Již 6. ročník oblíbeného dětského karneva-
lu. Zábavné odpoledne v maskách plné sou-
těží a her.
POLIČKA
3. 2. - 15. 4. – Zbyšek Sion – obrazy ze stu-
dentských let
Centrum Bohuslava Martinů. Výstava obra-
zů významného poličského rodáka.
TELČ
10. 2. - Masopust v Telči
Ve 14.00 hod přivítáme na náměstí průvod 
masek v čele s horáckým folklorním soubo-
rem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé 
vepřové hody.
TŘEBOŇ
22. 2. – Česká a světová operní dueta
Divadlo J. K. Tyla, 19:00 hod.
Kristýna Vylíčilová / soprán, Roman Ho-
za / bas, Zdeněk Klauda / klavírní dopro-
vod. Program: B. Smetana, A. Dvořák, L. 
Janáček

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
Sobotní mše sv. v únoru vždy
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
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
Adam Vonderka, Staré Město
Adam Jaromír Busta, Podolí
Sára Rohlíková, Staré Město
Karla Fišerová, Štěpnice
Matěj Pittner, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Jan Sedlák, Praha
a Olga Hrstková, Praha
Opustili nás
Jaroslav Horký, Vanov 88 let
František Musil, Volevčice 66 let
Jaroslav Čermák, Štěpnice 81 let
Ing. Jan Boček, Staré Město 69 let
Bohunka Komínová, Lhotka 82 let
Antonín Komín, Staré Město 91 let
František Kučera, Želetava 85 let
Květoslava Dušková, Štěpnice 82 let
Marie Vacková, Štěpnice 73 let
Kateřina Dvořáková, Mrákotín 91 let
Dušan Svoboda, Krahulčí 45 let
Jaroslava Mironiuková, Radkov 76 let
Marie Růžičková, Podolí 82 let
Anna Talpová, Podolí 81 let
Božena Lacinová, Podolí 59 let
Jaroslav Skala, Štěpnice 81 let
Jaroslav Křen, Vystrčenovice 79 let
Jiří Marek, Staré Město 72 let
Dezider Bulák, Staré Město 74 let
Milan Cvrček, Staré Město 73 let
Marie Hronková, Urbanov 89 let
Zdeněk Busta, Zdeňkov 66 let
Růžena Vítková, Staré Město 84 let
Karel Havránek, Žatec 83 let
Irena Stehlíková, Podolí 74 let
Josef Sejrek, Podolí 85 let
Jana Spíchalová, Podolí 67 let
Blažena Štěpánková, Vnitřní Město 94 let
MVDr. Zdeněk Tichý, Staré Město 86 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny 
u narozených dětí na základě písemného 

souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě 
písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
15. února 2018
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Poděkování za Izabelku
Mikulášská merenda pro Izabelku, která 
se konala 25. 11. 2017 v KD Vanov, pomoh-
la nemocné Izabelce částkou 41 117 Kč. 
Z celého srdce děkuji všem, kteří jakýmko-
liv způsobem přispěli. Zejména chci podě-
kovat starostce obce Vanov paní Ludmile 
Ťápalové za bezplatné pronajmutí kultur-
ního domu v obci Vanov, všem sponzorům 
a pořadatelům. S úctou k Vám děkuji.

Pavla Nosková

Poděkování
Děkujeme všem známým, přátelům a spo-
lužákům za květinové dary, projevy sou-
strasti a účast na rozloučení s panem Jaro-
slavem Čermákem. Upřímné poděkování 
paní Marii Drimlové. 

Manželka a děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 20. února si připomínáme 110. výro-
čí narození pana JUDr. Jindřicha Kaupy, 
nositele Československého válečného kří-
že z roku 1939 za odbojovou činnost proti 
německým okupantům za II. světové války, 
dlouholetého aktivního čle-
na i funkcionáře zejména 
tehdejšího SPB, Svazu za-
hrádkářů i Klubu důchod-
ců. 7. prosince 2017 uply-
nulo 24 let od jeho úmrtí.
S úctou na něj vzpomínají synové s rodinami. 
Kdo jste ho znal, vzpomeňte spolu s námi.
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Foto: Ilona Jeníčková

Z nabídky Informačního 
centra:
Historie poštovnictví v Telči a okolí - 
Henry Hahn ● Dějiny Malého Pěčína - 
Vítězslav Jindra ● CD Telčí hudba zní - 
Telčská dechovka ● Památky Vysočiny 
2016 – Sborník NPÚ

Pro TL připravuje Jana Nováková

K ZEMI. Bezpečnost návštěvníků hřbito-
va u sv. Anny a také ochrana tamních hro-
bů si vyžádaly pokácení další přerostlé lí-
py. Mimořádně náročnou a nebezpečnou 
práci provedl na počátku ledna Jindřich 
Bednář se svými kolegy. 

Foto: Daniel Janek

Jaký byl Dakar 2018?
Přímí účastníci, mechanici Jan Doležal 
a Petr Novák, pro TL

Připravujeme


