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SeniorCentrum Telč se představuje
V  současné  době  není  určitě  větší  téma, 
které „hýbe“ nejen městem, ale  celým  re-
gionem, než  je stavba nového domova pro 
seniory  v  Batelovské  ulici  v  areálu  býva-

lé  hospodyňské  školy.  Oprávněně.  Vždyť 
od doby, kdy byl postaven současný domov 
pro seniory, vlastně městský „špitál“, uply-
nulo neuvěřitelných pět století. Občasné in-
formace, které jsme zatím o stavbě toho no-
vého přinesli, neodpověděly na řadu otázek, 
které na toto téma je slyšet. Ani následující 
rozhovor asi neodpoví na všechny, ale... TL 
v něm odpovídá ten nejpovolanější, Pantelis 
Larcou, jednatel společnosti SeneCura pro 
Českou republiku.
Pane Larcou, představte prosím na úvod 
společnost SeneCura.
SeneCura je s více než 6 800 lůžky a s té-
měř 80 zařízeními předním poskytovate-
lem péče o seniory v Rakousku. Několik 
posledních roků také expandujeme do Čes-

ka. Na konci toho minulého jsme zde provo-
zovali již 12 domovů rozmístěných po ce-
lé republice. A další připravujeme. Od roku 
2015 jsme součástí francouzské skupiny 

ORPEA, evropského lídra v oblasti péče 
o seniory. ORPEA a SeneCura společně sdí-
lejí svoji profesionalitu, zkušenosti a osvěd-
čené postupy a nabízejí tak seniorům ty nej-
lepší služby a péči.
Zatím jsem zaznamenal různé názvy 
vašeho telčského zařízení. Jaký je ten 
správný?
SeneCura SeniorCentrum Telč
Podobně se objevily různé informace 
o jeho kapacitě. Jaká je ta aktuální?
62 lůžek pro klienty Domova pro seniory, 
dříve Domov důchodců, 60 lůžek v sekci 
Domova zvláštního režimu, 22 malometráž-
ních bytů (13 1+kk a 9 2+kk). Dále počítá-
me s 8 místy v tzv. denním stacionáři a s 8 
lůžky pro odlehčovací službu.

Můžete ty kategorie podrobněji popsat?
Sekce Domov zvláštního režimu je urče-
na pro osoby postižené demencí, nejčastěji 
způsobenou Alzheimerovou nemocí. Denní 
stacionář je určen klientům, kteří zde budou 
v době, kdy jejich rodiny, které o ně peču-
jí, jsou v práci. A lůžka odlehčovací služ-
by využijí ti senioři, které nám svěří jejich 
rodina např. po dobu své dovolené či jiné 
dlouhodobější nepřítomnosti. Malometráž-
ní byty budou určeny pro aktivní seniory či 
manželské páry. Všichni budou moci samo-
zřejmě využívat služeb centra.
V předchozích informacích zaujaly ta-
ké zmínky o prostorovém řešení Domova 
pro seniory.
Zde vytváříme tzv. domácnosti, které ma-
jí společný obývací pokoj s jídelním kou-
tem a samostatnými pokoji. „Domácnosti“ 
jsou v našich centrech různě velké a vy-
chází z dispozičního řešení daného zaříze-
ní. Jednotlivé pokoje jsou buď jedno, nebo 
dvoulůžkové. Každý s vlastním sociálním 
zázemím.
Počítáte s tím, že budete spolupracovat se 
stávajícími sociálními službami ve městě, 
např. Charitou nebo Sdílením?
Ano. SeniorCentrum bude otevřeno všem 
občanům na různé aktivity včetně dětské 
skupiny, specializovaného fitness cent-
ra, přednáškového sálu, kaple, animačních 
prostor a samozřejmě terapeutické zahrady, 
která bude běžně otevřena pro širokou ve-
řejnost včetně kavárny v přízemí domova.

(Pokračování na straně 4)

Zasedání 
zastupitelstva města

23. dubna v 16 hodin 
Zasedací sál Státního zámku Telč 

Vizualizace archiv SeneCura
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Personální změny na
radnici 
V únorovém vydání Telčských listů byla 
veřejnost informována o vyhlášených vý-
běrových řízeních na tři pracovní místa. 
Následně výběrová komise provedla výbě-
rová řízení, jejichž výsledkem je, že na pra-
covní pozici na odboru dopravy byl vybrán 
Pavel Cakl, na pracovní pozici na finanč-
ním odboru (pokladna) byla vybrána 
Ing. Jitka Jiráčková (za Ing. Martinu Bed-
nářovou) a na pracovní pozici na finančním 
odboru (školská agenda) byla vybrána Ja-
roslava Pavlů (za Mgr. Evu Cupákovou).

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

80. schůze - 7. února
 - RM schválila rozpočtové opatření z re-
zervy rozpočtu města ve výši 59 tis. Kč 
na navýšení dotace pro kulturní organiza-
ce na rok 2018.
 - RM schválila návrh komise pro kulturu 
a cestovní ruch na rozdělení dotace pro 
kulturní organizace na rok 2018 v celko-
vé výši 297 tis. Kč.
 - RM schválila rozpočtové opatření z re-
zervy rozpočtu města ve výši 177 tis. Kč 
na navýšení dotace pro sportovní organi-
zovanou mládež do 18 let na rok 2018.
 - RM schválila návrh komise pro sport 
a volný čas na rozdělení dotace pro spor-
tovní organizace na rok 2018 na provoz 
a na sportovní akce v celkové výši 187 
tis. Kč.
 - RM schválila za zřizovatele tyto členy 
školských rad: ZŠ Hradecká - Mgr. Jiří 
Liška, ZŠ Masarykova - Jaroslav Švec, 
MŠ Telč - Mgr. Ludmila Švarcová.
 - RM schválila podání žádosti o dotaci 
v rámci dotačního programu „Zásady pro 
poskytování dotací na obnovu kulturních 
památek v Kraji Vysočina“.
 - RM schválila zveřejnění záměru pro-
pachtovat pozemek parc. č. 3792/4, díl č. 
31 o vým. 341 m2 v zahrádkářské osadě 
Třešňovka.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene umístění regulační 
stanice na pozemku parc. č. 7305/1 v k.ú. 
Telč v celkovém rozsahu 11 m2 se spo-
lečností GasNet, s.r.o., za cenu 5500 Kč 
bez DPH.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 7 k ná-
jemní smlouvě a smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní uzavřené mezi pronají-
matelem a budoucím prodávajícím Měs-
tem Telč a nájemci a budoucími kupující-
mi společnostmi Panský dvůr Telč, s.r.o., 
a PDT, s.r.o.

81. schůze - 21. února
 - RM schválila záměr podání žádosti o po-
skytnutí dotace dle Zásad Zastupitel-
stva Kraje Vysočina – Podpora památek 
UNESCO v roce 2018 a na podporu tu-
ristických informačních center v Kraji 
Vysočina.
 - RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu části pozemku parc.č. 639/1 o výmě-
ře cca 100 m2 v k.ú. Studnice u Telče.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádek určených k po-
skytování hostinských služeb pro letní tu-
ristickou sezonu v roce 2018 za podmí-
nek schválených v roce 2017.
 - RM schválila podání žádosti v rámci pro-
gramu „Podpora obnovy kulturních pa-

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 18. 4. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Nezaměstnanost v únoru
ČR - únor 3,7% (leden 3,9%)
Kraj Vysočina - únor 3,7% (leden 3,8%)
Správní obvod Telče - únor 5,3% (leden 
5,5%)
Telč - únor 5,1% (leden 5,2%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměst-
naností nad 5% hranicí na konci února: 
Borovná, Doupě, Dyjice, Hostětice, Jin-
dřichovice, Mrákotín, Olšany, Olší, Roz-
seč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Stará Říše, 
Telč, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Vystrče-
novice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Žatec

Zdroj: Statistiky ÚP

Bude Den senátora

O zdravotnictví, 
sociálních službách. 
Ale i o poslancích
Jak  informujeme  na  jiném  místě,  v  pondělí 
23. dubna se od 18:30 uskuteční v Café Telč 
Na Můstku další pravidelné setkání senátora 
Miloše Vystrčila s veřejností. V předstihu jsme 
M. Vystrčilovi položili dvě otázky:
Jaké téma byste si přál, aby občané na se-
tkání otevřeli?
Nejvíce si přeji, aby lidé do salonku Café Telč 
přišli a na to, co je zajímá, se zeptali. Z témat, 
která se bezprostředně týkají obyvatel Telče 
a celého Telčska, se v poslední době hodně vě-
nuji podpoře pokud možno kvalitního zajiště-
ní sociální a lékařské péče. Jsem v intenziv-
ním kontaktu s jednatelem telčské polikliniky 
MUDr. Janem Řičánkem, starostou Romanem 
Fabešem nebo ředitelkou Sdílení Michaelou 
Čeřovskou. Zatímco situace v oblasti zajištění 
odborných, praktických nebo dětských lékařů 
není jednoduchá, lékařů je nedostatek, a když 
se objeví zájemce, jsou jednání na VZP obtíž-
ná, mám radost, že se nedávno podařilo pro 
Telčsko získat zdravotní pojišťovnou financo-
vané zajištění domácí ošetřovatelské péče za-
městnanci Sdílení.
Jaké téma byste naopak raději pominul?
Pominout nemohu a nechci žádné téma, 
ale pokud se budou přítomní ptát například 
na chybějící poslance demokratických stran 
při hlasování o předsedovi komise pro kontro-
lu GIBS Zdeňku Ondráčkovi, nebude se mi to 
ani jako senátorovi vysvětlovat lehce.
Za odpovědi poděkoval                                  /z/

Zápisy do škol
Zápisy dětí do základních škol ve správ-
ním obvodu Telče 6. a 7. dubna.
Zápisy do mateřských škol ve správním 
obvodu Telče 11. a 12. května.

mátek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“.
 - RM schválila převod hmotného inves-
tičního majetku do správy s právem hos-
podaření Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko na akci Výstavba kanalizace 
a vodovodu v ulici Mládkova, Tyršova 
a nám. Hrdinů.

82. schůze - 7. března
 - RM vzala na vědomí informaci o koná-
ní Velikonočního jarmarku Sdílení, o.p.s., 
31. 3. 2018 na SZ Telč a v prostoru před 
zámeckou zdí.
 - RM schválila podání žádosti do granto-
vého programu Fondu Vysočiny „Cyklo-
doprava a cykloturistika 2018“ na Odpo-
činkové místo na cyklostezce v Lipkách.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce střechy a krovu věže sv. 
Ducha – vnitřní instalace“ a složení ko-
mise pro otevírání, posouzení a hodnoce-
ní nabídek.
 - RM schválila účetní závěrky za rok 
2017 ZŠ Masarykova, Hradecká, Mateř-
ská škola, ZUŠ, DDM a DpS a finanč-
ní ukazatele těchto organizací na rok 
2018. Podrobněji na http://www.telc.eu/
mesto_a_samosprava/samosprava/rada_
mesta
 - RM schválila zveřejnění záměru darovat 
část pozemku parc. č. 7080/3 v k.ú. Telč 
zastavěného silnicí z vlastnictví města 
Telče do vlastnictví Kraje Vysočina.
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Budou pokračovat opravy silnic
Už v loňském roce se v okolí Telče opravovalo několik úseků sil-
nic. A vyvolalo to řadu diskusí nad koordinací a délkou prací a ve-
dením objížděk. Ale nakonec snad byl každý řidič rád za opravené 
vozovky. Abychom alespoň částečně předešli loňským problémům, 
proběhla komunikace s Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dál-
nic a také koordinační schůzka s Krajskou správou a údržbou silnic. 
Telče se i letos dotkne několik investičních akcí a bude třeba počí-
tat s dopravními omezeními.  Už od dubna bude pokračovat za plné 
uzavírky rekonstrukce silnice na Dačice, a to v úseku Telč - Myslův-
ka. A od dubna by měla za plné uzavírky začít i rekonstrukce silnice 
z Telče do Zvolenovic. Obě akce budou probíhat zhruba do konce 
září a objízdná trasa bude z Dačic přes Novou a Starou Říši do Telče. 
Zhruba v období od července do října by měla za plné uzavírky pro-
bíhat rekonstrukce silnice mezi Telčí a Studnicemi. Objízdná trasa 
do Telče povede přes Třeštici a Vanůvek. Od dubna do července bu-
de po několika úsecích probíhat i oprava silnice mezi Horní Cerekví 
a Telčí. Úseky ale budou částečně průjezdné. Stejným způsobem, te-
dy na semafory, by měla proběhnout i oprava části silnice mezi Oře-
chovem a Olšany, termín ale ještě není přesně stanoven. V průběhu 
roku budou ještě probíhat rekonstrukce tří mostů, a to v Doupí, Rad-
kově a Černíči. I zde bude třeba počítat s uzavírkami a objízdnými 
trasami. Jak už jsem ale uvedl výše, podstatný je příslib všech inves-
torů, že všechny tyto akce budou vzájemně koordinovány. Ještě dvě 
velké akce se dotknou dopravy v našem regionu. Po řadě let příprav 
se konečně začne stavět kruhový objezd na Kasárnách. I zde bude 
třeba počítat s omezením dopravy. A další kruhový objezd by měl le-
tos vzniknout i na křižovatce u Kostelce směrem na Dolní Cerekev. 
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webu města. 
Přímo ve městě by se letos měl dělat na podzim jen povrch Dačické 
ulice. Ale o to víc bude probíhat příprava na další roky. Letos se bu-
dou projektovat silnice a chodníky v Radkovské a Hornomyslovské 
ulici, silnice v Jihlavské včetně řešení křižovatky na Batelov a chod-
ník ve Slavíčkově ulici. Co z těchto akcí se zrealizuje už v příštím 
roce, bude záležet na financích.

Nová technologie utěsní kanály
V březnu bylo rušno nejenom na dně a hrázi Štěpnického rybníka, 
kde probíhaly dokončovací práce a následné zaměření nového sta-
vu dna i hráze. Čilý ruch panoval i v okolí rybníka. Ten je totiž do-

slova obklíčen kanalizačními sběrači. Ty jsou samozřejmě funkční 
a odvedou bez problému domovní odpady. Ale vzhledem k tomu, že 
se nachází pod úrovní hladiny napuštěného rybníka, objevil se jiný 

Radosti a starosti telčského starosty
problém. Odborně se tomu říká „nátok balastních vod“, laicky to pak 
znamená, že netěsnostmi do kanalizace prosakuje voda z rybníka. 
A její množství už bylo takové, že to způsobovalo problémy na čis-
tírně odpadních vod. Pokud se ptáte, proč kanály netěsnily, stačí se 
podívat na vedlejší obrázek. Tím, že se nedodržuje ochranné pásmo 
a v blízkosti kanalizace jsou vysázeny stromy, vidíte, co dokážou je-
jich kořeny. Práce na odstranění tohoto problému začaly už v pro-
sinci loňského roku a budou dokončeny nyní v dubnu. Problémová 
místa byla vyfrézována a utěsněna a následně byla celá kanaliza-
ce vyvložkována umělohmotným rukávcem. Investorem celé akce 
v hodnotě zhruba 10 milionů korun byl Svazek vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko a dodavatelem Vodárenská, a.s.

Hokejový turnaj bude i příští rok
Jak se dočtete na jiném místě Telčských listů, v polovině března 
skončil na zimním stadionu už 35. ročník hokejového turnaje O po-
hár města Telče. Je úctyhodné, že přežil tolik roků na starém zimním 
stadionu. A je s podivem, že po dvou ročnících na tom novém se ob-
jevila informace, že tento turnaj skončí. Nevím, kdo a za jakým úče-
lem tuto fámu nastartoval a nechci to ani dále rozebírat. Jen chci ujis-
tit všechna zapojená hokejová mužstva a jejich hráče a příznivce, že 
turnaj bude příští sezónu svým 36. ročníkem pokračovat. Na zákla-
dě dohody mezi SK Telč a provozovatelem zimního stadionu nedo-
jde ani k nijak podstatným změnám v organizaci turnaje. Vždyť by 
to byla i neúcta k těm, kteří po celá léta tento turnaj řídili a dovedli 
ho do dnešní podoby. V této souvislosti bych chtěl poděkovat hlavně 
Miloši Novákovi a Luďkovi Lupačovi, kteří se o bezproblémovou 
organizaci turnaje starali.

První krok ke kruhovému objezdu na Kasárnách. Vloni již „zmizela“ 
bývalá kovárna. Více v příspěvku starosty v odstavci o silnicích.

Foto: Archiv TL

Proč se kácely stromy?
Tak, jak je obvyklé na zahradách a v sadech, vždy v předjaří dochází 
k prořezání a někdy i kácení stromů. A logicky úplně stejně postupu-
je na plochách veřejné zeleně každoročně i město. Ve spolupráci od-
boru životního prostředí a odborné firmy proběhlo i letos posouzení 
zdravotního stavu stromů a u těch exponovanějších byly zpracovány 
i odborné posudky. Na základě nich pak došlo k zdravotnímu řezu, 
případně i pokácení poškozených a nemocných stromů. A to hlavně 
s důrazem na bezpečnost lidí, kteří pod nimi procházejí. Za pokáce-
né stromy bude samozřejmě provedena náhradní výsadba.

Roman Fabeš
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V Jihlavě pro Sdílení

Ples s dobročinnou aukcí
6. dubna se od 19 hodin uskuteční v jihlav-
ském DKO reprezentační ples Vysoké školy 
polytechnické Jihlava. Jeho součástí bude dob-
ročinná „tichá“ aukce na podporu telčského 
Sdílení. V tiché aukci se nabídky píšou na list 
papíru u vystavených dražených předmětů, 
na konci aukce vyhrává položku nejvyšší uve-
dená nabídka. Aukce je „tichá“ v tom smys-
lu, že není stanoven žádný vyvolávač. Cílem 
aukce je vybrat co největší částku ve prospěch 
podporované organizace. Dražené předmě-
ty darovali podporovatelé a příznivci Sdílení, 
kterým tímto Sdílení děkuje. Více informací 
naleznete na https://ples.vspj.cz/.

Podle TZ

Dokončení ze strany 1

SeniorCentrum Telč se představuje

Běh pro hospic. 
S novými tričky
Druhý ročník Běhu městem šťastných 
lásek se bude sice konat až 5. srpna, ale 
hlavní organizátor, o.p.s. Sdílení, jej při-
pravuje již teď. Již nyní nabízí ke kou-
pi běžecké oblečení s logem nezávodní-
ho běhu. Ten nemusíte ani běžet, stačí jít 
a podpoříte tak dobrou věc. Tou je provoz 
mobilního hospice v Telči. Funkční neo-
nová trička (250,- Kč) a bavlněné sukně 
(330,- Kč) si mohou běžci i neběžci za-
koupit v kanceláři Sdílení na poliklinice 
v pondělí a ve středu nebo objednat zá-
roveň s registrací přes server www.behy-
prohospice.cz. Během dubna se také ote-
vře samotná registraci běžců.

Podle TZ

Zaměstnanci Kooperati-
vy potěšili seniory v DpS
Na začátku ledna navštívili náš domov pro 
seniory na Starém Městě pan Miroslav 
Grygar a pan Jiří Macků z pojišťovny Ko-
operativy. A přinesli dar vskutku neobvyk-
lých rozměrů! Veledar, megadárek, zkrátka 
ohromnou krabici. A uvnitř? To bylo pře-
kvapení – mobilní zahrádka! Klienti si ji 
tolik přáli! A mobilní zahrádka už „frčí“. Je 
sice ještě zima, ale už jsme zasadili. Vybra-
li jsme petrklíče, první posly jara. A klienti 
mají spoustu dalších tipů: okrasné květiny, 
léčivky, bylinky, něco proti bolení…
Velmi nás těší, že zaměstnanci Kooperati-
vy jsou vnímaví a vstřícní k osudům senio-
rů. Věřte, že na tvářích našich klientů byly 
úžas i slzy, ale nakonec ohníčky štěstí a na-
děje. Děkujeme.

Mgr. et Bc. Hana Bártová 
sociální pracovnice DpS

Muzeum Telč, Muzejní spolek v Telči a Město Telč zvou
● na výstavu 
Výročí telčských osobností, výstava potrvá od 9. dubna do 1. května 
Vernisáž v pondělí 9. 4. v 15 hod. na radnici s vystoupením žáků ZUŠ
●přednášku genealožky Heleny Voldánové
Rodopis - koníček na celý život 
Obřadní síň radnice v pondělí 23. 4. v 17 hod.

Dotaz, který je často slyšet. Jak se bude 
stanovovat úhrada za pobyt?
SeniorCentrum bude registrovaným zaříze-
ním a bude poskytovat služby podle zákona 
o sociálních službách. U malometrážních 
bytů, které se budou stavět ve druhé fázi, 
se předpokládá klasický nájemní vztah me-
zi klientem a SeniorCentrem.
Co když se ale stane, že důchod klienta ne-
bude dostačovat, při zachování podmínky, 
že mu z něj musí zůstat 15% na tzv. „ka-
pesné“, na úhradu. Kdo bude tuto ztrátu 
v případě SeniorCentra hradit?
S každým klientem domova se bude jednat 
individuálně a bude snaha pomoci všem, 
kteří budou splňovat podmínky, aby mohli 
v domově pobývat. Domov bude zařazený 
do krajské sítě a bude pobírat tzv. vyrovná-
vací platbu, která právě bude pomáhat li-
dem, kteří nedosáhnou na úhradu vzhledem 
k výši jejich důchodu.
Asi předčasně, ale také slyším: Kdo bude 
rozhodovat o přijetí a je možné se někde 
předběžně přihlásit?

Rozhodování o přijetí klienta bude v kom-
petenci vedení zdejšího centra. Předběžně 
je možné se přihlásit v současném Domově 
pro seniory na Starém Městě nebo v cent-
rále společnosti SeneCura v Praze na adre-
se Štefánikova 248/32 150 00 Praha 5 nebo 
emailem na info@senecura.cz
Podobně se ozývají zájemci o práci v no-
vém zařízení. Kde ti se mohou hlásit?
Tady platí má předchozí odpověď. Ve stá-
vajícím DpS nebo opět v centrále SeneCu-
ra v Praze.
Kdy pozvete veřejnost na slavnostní ote-
vření SeneCura SeniorCentrum Telč?
Pokud vše bude podle aktuálního harmono-
gramu, tak by to mělo být na jaře příštího 
roku.
V jedné odpovědi jste u malometrážních 
bytů zmínil druhou etapu výstavby. S tou 
počítáte kdy?
Druhá etapa by měla byt zahájena cca 
do roka po otevření domova.

Za odpovědi poděkoval                             /z/.

Senior Centrum v Batelovské ulici. Velké staveniště, včetně vnitřku budovy bývalé hos-
podyňské školy.                                                                                                              Foto: Pavel Boček
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Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Senior taxi se rozbíhá, vlastně rozjíždí
V době uzávěrky tohoto vydání TL, v polo-
vině března, kdy jsem musel tento příspěvek 
redakci odevzdat, měla nová služba města, 
Senior taxi, za sebou sotva 15 dnů ostrého 
provozu. A také již 20 přepravených cestují-
cích. Podle ohlasů, které mám, jsem mohl na-

psat spokojených seniorů. Kam jejich cesty 
vedly? Na poštu, k lékaři, na radnici, ale také 
i na návštěvu. Přesně tak, co jsme zavedením 
Senior taxi sledovali. Usnadnit našim star-
ším občanům pohyb po městě. A také je za-

řadit do společnosti. Vždyť často jen drobný 
zdravotní handicap, odůvodněný „tam já ne-
dojdu, to je daleko“, je vyřazoval z aktivního 
života. On by jim tu zásilku určitě někdo ze 
známých na poštu doručil. Ale to, že si její po-
dání vyřídili sami, jim zvedlo sebevědomí, co 
ještě sami dokážou. A třeba se na poště nebo 
na úřadu potkali, byť třeba krátce, se známým 
a prohodili pár slov. I ta jsou ve stáří důležitá. 
I následující patří zaznamenat. Vůbec první 
klientkou Senior taxi byla paní Ludmila Volf- 
šicová 2. března, která se s ním vydala na po-
likliniku. A tím dvacátým pan MUDr. Kamil 
Jan Matěj Kuchler.  Sám lékař musel vyhle-
dat ošetření v zubní ordinaci doktora Štumara 
na Starém Městě. A že byl s dopravou spoko-
jený, dokazuje i přiložený snímek. Senior ta-
xi je služba nová. Za pochodu řešíme situa-
ce a žádosti, které dopředu nešly postihnout. 
Třeba i tuto: Je pravda, že jízdu je potřeba te-
lefonicky objednat 24 hodin předem. Život 
ale přináší události, kdy i tato doba je dlouhá. 
Díky vstřícnosti provozovatele služby pana 
Aleše Havlíčka a řidiče pana Jana Vejmělka 
je domluveno, že pokud není požadovaný ter-
mín přistavení Senior taxi v předstihu objed-
naný, vyjdou vstříc i bezprostřednímu objed-
nání služby. A úplně na závěr. Potěšilo mě, že 
na provozu a financování Senior taxi jsme se 
v zastupitelstvu všichni shodli.

Pavel Komín

Foto: Pavel Boček

Den senátora 
Miloše Vystrčila
23. dubna od 18:30 v salonku Café Telč 
Na Můstku.

SDH Telč

V uplynulém roce naše jednotka provedla 
celkem 15 zásahů. Z toho 5 zásahů tech-
nického charakteru, 9 požárů a 1 taktické 
cvičení, zaznělo ve výroční zprávě o čin-
nosti telčského sboru dobrovolných hasi-
čů jeho velitele, Jiřího Vejmělky. Pak ná-
sledoval úctyhodný výčet dalších aktivit, 
brigády, soutěže, asistence. A za zaslouže-
né pozornosti přítomných na valné hroma-
dě také: Naši členové Lukáš Dolník, Pavel 
Prokeš, Martin Dolník a Lucie Suchá si za-
slouží pochvalu za mimosborovou aktivi-
tu, která přinesla své ovoce a můžeme zde 
dnes přivítat část potenciálního dívčího 
družstva, a to jejich dcery Amálku, Anič-
ku, Rozárku a Markétku. Za celý sbor 
vám gratuluji a doufám, že z nich vyrostou 
mladé hasičky a naše budoucí nástupky-
ně... A pak, že výroční zprávy a schůze bý-
vají nudné. Ke gratulaci se připojují také 
TL a jistě i jejich čtenáři.                        /z/

Výroční zpráva nemusí 
být nudná

Sběrný dvůr 
Za Stínadly. 
Zatím s otazníkem
Jak jsme informovali v březnovém vydá-
ní TL, rada města rozhodla o vypovězení 
smlouvy o zajišťování a provozu sběrného 
dvora v ulici Za Stínadly společnosti FCC 
Dačice k 30. dubnu tohoto roku. Vedoucí 
odboru rozvoje a ÚP Vladimír Švec k to-
mu pro TL uvedl: Důvodem pro výpověď 
byla podpora městské společnosti a záro-
veň fakt, že veškeré služby sběrného dvo-
ra jsou již plně k dispozici v areálu spo-
lečnosti Služby Telč v Radkovské ulici. 
Sběrný dvůr Za Stínadly Město Telč kaž-
doročně financovalo částkou přesahující 
1 mil. Kč. Více o Sběrném dvoru v areá-
lu Služeb Telč v dalším příspěvku V. Šve-
ce na této straně a také ve Sběrovém ka-
lendáři 2018. Na otázku, jak, a zda vůbec, 
bude po 1. květnu sběrný dvůr Za Stínadly 
v provozu, neznal V. Švec v době uzávěrky 
vydání bohužel odpověď.                           /z/

Sběrný dvůr - Služby Telč
Co je zde možné bezplatně odložit: Papíro-
vý, kovový, skleněný, velkoobjemový od-
pad a veškeré nebezpečné odpady - bate-
rie, zbytky barev, zářivky a ostatní odpad 
s obsahem rtuti, zbytky spotřební chemie, 
olej, použité olejové filtry atd. za podmínek 
uvedených v provozním řádu na sběrném 
dvoře. Sortiment sběrného dvora je rozší-
řen o možnost ukládání odpadů se zbytky 
azbestu a obsahující azbest (eternitové ša-
blony, roury apod.). Vzhledem k náročnosti 
likvidace odpadu se zbytky azbestu je však 
množství tohoto odpadu omezeno na 400 kg 
za číslo popisné/rok. Stavební odpad mo-
hou občané města ukládat za úhradu dle 
platného ceníku a za podmínek uvedených 

v provozním řádu v areálu sběrného dvora. 
Menší množství stavebního odpadu je mož-
né uložit bezúplatně (omezení na 400 kg/za 
číslo popisné/rok). Pozor, stavební odpad 
nesmí obsahovat části s obsahem nebezpeč-
ných látek a azbestu!
Kde se sběrný dvůr nachází: V sídle spo-
lečnosti Služby Telč, spol. s r.o., na Radkov-
ské ulici č.p. 560.
Provozní doba: Po - Pá 6.00 - 18.00 hod., 
polední přestávka 10.30 - 11.30 hod., 
So 8.00 - 11.30 hod.
Kontakt: Služby Telč, spol. s r.o.
tel.: 777 703 490, 567 243 037, 
e-mail: janek@sluzbytelc.cz
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje a ÚP

Deratizace kanálů
V letošním roce bude pro Vodárenskou a.s., divizi Jihlava zajišťovat deratizaci kanalizačních 
sítí na území města firma EKOSLUŽBY Michal Novotný (kontaktní osoba Michal Novotný, 
tel. 603 834 783, 568 829 733). 
Jarní deratizace kanalizačních sítí proběhne v termínu od 19. března do 12. dubna 2018.
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Od 15. února do 15. března zasahovala jed-
notka stanice Telč HZS Kraje Vysočina 
u šestnácti událostí. V jedenácti případech 
se jednalo o technické pomoci, při kterých 
hasiči prováděli například transport pacien-
ta do vozidla zdravotnické záchranné služby 
nebo pomoc s imobilním pacientem v domo-
vě pro seniory. Při zásahu u obce Bohusla-
vice hasiči provedli transport pacienta z těž-
ko přístupného terénu do vrtulníku, kde došlo 
ke zranění při kácení stromů. Při dalších tech-
nických pomocích jednotka prováděla od-
stranění překážek z komunikací. U dvou do-

pravních nehod, jejichž následky likvidovali 
telčští hasiči v uplynulém měsíci, nedošlo na-
štěstí k vážným zraněním. Od třetí dopravní 
nehody, která byla pouze prověřovacím cvi-
čením, přejela jednotka 13. března odpoled-
ne rovnou k jednomu ze dvou požárů v tomto 
období. Jednalo se o požár přístavku rodin-
ného domu, který se rozšířil na hospodářskou 
i obytnou část rodinného domu v Křížově 
ulici v Telči. Při tomto požáru zasahovalo té-
měř šedesát hasičů z jedenácti jednotek, kteří 
s ohněm bojovali přes pět hodin.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávyPolicie ČR
Telč informuje
Zase nafta v lese
Policisté pátrají po pachateli, který v ka-
tastru Řásné odcizil v době od čtvrtečního 
večera 22. února do nedělního rána z od-
staveného pracovního stroje 200 l nafty 
a nářadí. Krádeží způsobil škodu přibližně 
16 tis. Kč. Další škoda vznikla poškoze-
ním stroje. Po pachateli a odcizených vě-
cech policisté pátrají.

Řídil auto, i když nesmí
Ve středu 7. března zastavili policisté před 
čtvrtou hodinou odpoledne ve Štěpnické 
ulici Škodu Felicii. Při kontrole zjistili, že 
devětatřicetiletý řidič má pozastavené ři-
dičské oprávnění, a to na základě exekuč-
ního příkazu a na základě rozhodnutí sou-
du mu byl vloni na podzim uložen trest 
zákazu řízení všech motorových vozidel 
na dobu dvou let.

Poškodil Octavii
V pátek 23. února kolem desáté hodiny do-
poledne poškodil neznámý pachatel na ná-
městí Zachariáše z Hradce u zaparkované 
Škody Octavie pravé zpětné zrcátko. Maji-
teli tak způsobil škodu přibližně 2 tis. Kč.
 

Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč 60 HASIČŮ A 11 JEDNOTEK. Tolik zasahujících hasičů si vyžádal požár 13. března  

odpoledne v Křížově ulici.                                                                   Foto: HZS Kraje Vysočina

Bezpečnostní situace v roce 2017

V uplynulém roce bylo ve služebním obvo-
du Obvodního oddělení Policie ČR v Telči 
spácháno 140 trestných činů. Z toho v sa-
motném  městě  54. Vyplývá to ze zprávy, 
kterou Telčským listům poskytl vedou-
cí oddělení npor. Luboš Pavlík. Nejčastěji 
se jednalo o krádeže, porušování domov-
ní svobody, výtržnictví a také vandalismus. 
Ani u přestupkové agendy nemůžeme být 
na sebe pyšní. V celém služebním obvodu 
jich policisté řešili 619. Z toho byla více 
než jedna třetina, 492, přestupků spácha-
ných v Telči. Z nich zřejmě logicky, dáno 
dobou, jich bylo nejvíce proti bezpečnos-
ti silničního provozu. Rovných 437. Ve vý- 
čtu neradostné statistiky měl Luboš Pavlík 
jednu pozitivní zprávu. Ze 140 spáchaných 
trestných činů se telčským policistům jich 
podařilo 79, tedy více než 56 procent, ob-
jasnit. V porovnání s celostátní statistikou 
se jedná o velmi dobrý výsledek.            /z/

I v městě šťastných lásek 
se krade. Polepšíme se?

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 16. 4. IV. 18. 4.
III. 17. 4. V. - VI. 19. 4.

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

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 14. dubna od 
9 do 14 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku. Přístup do objektu je pouze 
zadní branou z ulice Batelovské a stále 
přímo po místní komunikaci. Místo sběru 
je označeno logem Charity. Sbírá se čis-
té použité šatstvo (ne silonové, saka), 
přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové 
hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci 
noste v pevných obalech (krabice, pytle). 
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552

Policie nabádá cyklisty
V roce 2017 došlo v Kraji Vysočina ke 142 
nehodám  s  účastí  cyklistů,  přičemž  dva 
cyklisté byli usmrceni, 13 jich utrpělo těžké 
zranění a 115 se jich zranilo lehce. Pouze 
12 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. 
Proto před zahájením nové cyklistické sezó-
ny vydalo Krajské ředitelství policie obsáhlý 
apel k cyklistům o zásadách bezpečné jízdy 
a dalších pravidlech, které pro ně platí stejně 
jako pro ostatní účastníky silničního provozu. 
Celý si ho můžete přečíst v Listárně TL.     /r/

Aktualita od Josefa Fišera

10. března se poprvé objevil čáp na bý-
valé  Biovetě a 21. března si prohlížel 
jeden pár potok ve Štěpnickém rybníku.

JSOU TADY
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Ve čtvrtek 15. března proběhlo na gymná-
ziu v Telči setkání projektového týmu, kte-
rý připravuje konverzační kurz němčiny pro 
studenty GOB a SOŠ. Přijeli manželé In-
grid a Fritz Pekny, bývalí učitelé gymnázia 
ve Waidhofenu a/Th., kteří budou tento kurz 
vést již počtvrté. Na schůzce byl dohodnuta 

programová náplň kurzu a rozvrh hodin. Kurz 
s rodilými mluvčími za účasti vyučujících ně-
meckého jazyka proběhne 16. - 20. 4. v aule 
GOB a SOŠ v rámci nového projektu, spolu-
financovaného Evropskou unií, o kterém jsme 
čtenáře TL informovali již v minulém čísle.

Věra Zadinová

Přeshraniční přátelství středních škol

Zleva Ingrid a Fritz Pekny, ředitel Stanislav Máca a Jana Vojtová při debatě o programu kurzu.
Foto: Věra Zadinová

V CET řeší využití 
středověkých zřícenin
Telčské CET, pracoviště Akademie věd ČR, 
se zapojilo do projektu RUINS, který je pod-
pořen programem InterregCentralEurope. 
10 partnerů mezinárodního konsorcia, je-
hož je CET členem, ze 6 evropských zemí 
má za úkol vdechnout druhý život středově-
kým zříceninám prostřednictvím moderních 
technických i ekonomických přístupů a hle-
dat cesty k jejich využití v současnosti při za-
chování historické hodnoty jednotlivých pa-
mátek. Které památky – zříceniny se dostaly 
do zájmu zmíněného projektu? V Polsku 
hrad Janowiec, kaple St. Stošije u chorvat-
ského Zadaru, hrad Šalek ve slovinském Ve-
lenje a zříceniny opevněného kláštera Bzo-
vík na Slovensku. 
Více informací o projektu na stránkách:
http://www.interreg-central.eu/Content.
Node/RUINS.html

Podle zprávy ředitele CET 
Jakuba Novotného

Nahoru a dolů
12. dubna v 17:30 se v městské knihovně 
uskuteční beseda na podporu osvěty problema-
tiky autismu v rámci celostátní akce. Putová-
ní 2018 Nahoru a dolů. Druhý den, v pátek 
13. dubna v 9 hodin, odstartuje od radnice dal-
ší etapa Putování s cílem v Horní Cerekvi. Po-
řadatel, občanské sdružení Adventor, usiluje 
o zlepšení života osob s autismem. Za tímto 
účelem provozuje také stejnojmenný komunit-
ní a servisní server určený pro jednotlivce a ro-
diče/pečovatele. „Podtitul  letošního  ročníku 
zní Nahoru a dolu ne náhodou. Kromě toho, 
že trasa vede Vysočinou a oblastmi, jako jsou 
Žďárské či Jihlavské vrchy, tak chceme pouká-
zat na to, že život s autismem není procházka 
růžovým sadem, ale je drsný a krásný zároveň, 
stejně tak jako kraj, kterým Putování letos ve-
de,“ vysvětluje Elen Barčišová z pořádajícího 
sdružení a zve veřejnost k účasti na startu ne-
bo k připojení alespoň na část etapy, nad kterou 
převzal záštitu starosta Roman Fabeš. Podle TZ

Pozvánka do městské knihovny: 
Putování 2018

Nejen seminář o GDPR
Nové legislativě EU, která má výrazně zvý-
šit ochranu osobních údajů občanů, známé 
pod zkratkou GDPR (General Data Protecti-
on Regulation), jejíž účinnost je v celé EU, te-
dy včetně Česka od 25. května letošního roku, 
se věnoval dvoudenní seminář v UC na počát-
ku března. „Masarykova univerzita patří me-
zi veřejnými univerzitami k těm, které přípravě 
na účinnost GDPR věnují velkou pozornost,“ 
zdůvodnil konání semináře ředitel UC Jaroslav 
Makovec a dodal, „přestože se tato legislativa 
dotýká více firem a institucí než fyzických osob, 
je dobré nic nepodcenit a včas o GDPR získat 
dostatek informací.“ 28. března se v UC sešli 
na neformálním setkání zástupci města, škol 
a telčských institucí. Cílem bylo seznámení 
s centrem a možnostmi vzájemné spolupráce, 
vysvětlil hlavní důvod setkání jeho iniciátor, ře-
ditel UC Jaroslav Makovec. V březnu se mi-
mo obvyklých přednášek a dalších akcí zde ta-
ké konal jednodenní seminář Centra asijských 
studií Masarykovy univerzity. V dubnu, od 19. 
do 21., pak Univerzitní centrum bude hostit 
XII. ročník konference pro doktorandy a mladé 
právní vědce COFOLA 2018 a dvoudenní 
mezinárodní konferenci „PhD and Postdoc 
Retreat“ pro PhD studenty z CEITECu a part-
nerských institucí (26. - 27. 4.)
Podrobnější  informace o akcích jsou k dispo-
zici  na  internetových  stránkách  nebo  na  tel. 
777  119  220.  http://www.uct.muni.cz  https://
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
Podle zprávy ředitele UC Milana Makovce

Zprávy z UC

14. 4. 17:00 hod.
DISKUSNÍ KAVÁRNA
Témata: „Otevřená radnice v praxi“ 
a „Dostupnost zdravotnické péče v Telči“
Chcete se dozvědět více o principech otevře-
né radnice? Trápí Vás aktuální situace s lé-
kařskou péčí? Přijďte nám říci své představy 
a diskutovat, co pro to můžeme udělat nebo 
jak to změnit? Stejně jako minule ovšem mů-
žeme diskutovat o všem.
Místo: Restaurant Zach (najdete nás vzadu 
v salonku u televize)

Pořádají členové sdružení 
„Společně pro Telč – Piráti a Zelení“

Telčské čarování
Dětský program, vysoká vatra i s čarodějni-
cí, kapely, masky …
Camp U Roštěnky zve na tradiční Telčské 
čarování na louce u rybníka Roštejn v pon-
dělí 30. dubna od 13 hodin, kde se bude 
opět pálit vysoká vatra i s čarodějnicí a pro-
gram bude bohatý. Pro děti budou připrave-
ny opět různé úkoly a soutěže, bude možnost 
si opéct špekáčky a večer zahrají kapely. 
Ten, kdo přijde v tematické čarodějnické 
masce, bude mít vstup zdarma. Druhý den 
v úterý 1. května od 12:00 bude pro gurmá-
ny k obědu připraven tajemný kotlík, peče-
ný v popelu z čarodějnické vatry.    Podle TZ

Jarní vyjížďka
strojů minulého tisíciletí s burzou
29. 4. u Muzea techniky Na Sádkách
8.00 – 10.30 burza náhradních dílů
9.30 – 10.30 sraz účastníků jízdy
10.30 odjezd na vyjížďku s překvapením
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Ještě se píše Teltsch – Telč. Chlapci opřenému o ceduli na vjezdu do města je nyní asi 80 roků. 
Spíš o trochu více. Ozve se nám, nebo ho poznají jeho příbuzní?        Fotoarchiv Heleny Burianové.

Vzpomínáme na 20. století
Každý věk má své 
radosti. I stáří
Před více než deseti lety jsem byl příto-
men návštěvě tehdejšího ombudsmana či-
li ochránce lidských práv JUDr. Otakara 
Motejla v Telči. Když jsme pak odpoled-
ne seděli na terase „Konviktu“, pokuřo-
val jednu startku za druhou (navzdory jimž 
se dožil vysokého věku) a probírali jsme 
u kávy všechno možné. Telč dobře znal 
i z dřívějška a líbila se mu. Jen jedna věc 
mu kalila dojem. Ne náhodou ho naši kraj-
ští a městští představitelé zavedli i do Do-
mova pro seniory na Starém Městě. Nad 
budovou středověkého špitálu a jejími ne-
vlídnými tmavými pokoji kroutil hlavou. 
Nevím, co dohodli, nebyl jsem u všeho, 
ale pamatuji si jeho rozpaky. Opravdu – 
všichni víme, že prostředí tohoto domo-
va není důstojné, přestože se ho personál 
snaží všemožně vylepšit i zpříjemnit pro-
žívání pozdního stáří, pořádá pro své kli-
enty mnohé aktivity, soutěže a výlety. Ale 
ty staré zdi jsou determinující. Dlouhá lé-
ta trvala jednání o jeho náhradě. Teď se 
snad klienti domova konečně dočkají stě-
hování do nových prostor. Mezitím už více 
než dvacet let funguje vedle tohoto domo-
va i pěkný pohodlný Dům s pečovatelskou 
službou, o který se stará Město Telč spo-
lečně s Charitou Jihlava. Je určen pro ob-
čany, kteří jsou schopni se o sebe postarat 
a potřebují jen jisté pečovatelské zázemí 
a pomoc. Těch se jim tu dostatečně do-
stává od obětavých zaměstnanců. Potěšila 
mě také zpráva o nové službě „taxi senior“ 
u nás v Telči za dvacet korun. I ta asi ne-
vyřeší vše, ale je to konkrétní pomoc pro 
nás starší lidi. Podle toho, jak se společnost 
stará o své starší a mnohdy opuštěné obča-
ny, se pozná její vyspělost. Senioři (mezi 
něž se bohužel už rovněž počítám) bývají 
ke své současnosti velmi kritičtí, přehlíže-
jí na dnešku to pozitivní, a naopak si často 
idealizují tu minulost, kdy byli ještě plni sil 
a prožívali svůj život naplno. Například na-
říkají nad drahotou a pomíjejí, že mají de-
setinásobné důchody oproti svým rodičům. 
Také mně se leccos dnes nelíbí a vzpomí-
nám na ty časy, kdy jsem chodil do práce 
a žil pestře v ní i ve své úplné rodině. Zá-
roveň se však snažím nebýt starý brbloun 
a všímám si i toho dobrého, co pro mne mé 
okolí dělá. Těch povinností oproti aktivní-
mu věku též hodně ubylo. Nebudeme si nic 
nalhávat – stáří není nejveselejší období – 
cítíme se mnohdy sami, tělo zlobí, nemoci 
útočí a energie není už tolik. Ale pamatuj-
me – každý věk má své starosti i radosti!

Sloupek nejen pro muže píše Jan Ka-
leta alias Zachariáš z Hradce

V letošním roce, který se nese ve znamení 
osmičky, si připomínáme také jedno z výro-
čí, které nás v Telči může naplnit hrdostí, ale 
také smutkem a nostalgií. V roce 1908 byla 
založena rozhodnutím Národní jednoty pro 
jihozápadní Moravu v Telči Škola pro lido-
vou malbu, ve které se děvčata učila malo-
vat ornamentální vzory na kameninu, porce-
lán a sklo. Iniciátory založení byli František 
Fromek a Hynek Janků. Na činnosti se pak 
podílel architekt, výtvarník, etnograf a pro-
fesor na České technice v Praze Jan Koula 
a malíř Alois Jaroněk. Činnost školy se rych-
le rozvíjela, a tak v roce 1911 bylo zřízeno 
družstvo Lidová malírna, které absolventkám 
školy zajistilo práci. V malírně se vyráběly 
kávové a čajové soubory, celé jídelní servisy, 
užitkové a dekorativní předměty, jako byly 
džbánky, nástěnné talíře, podnosy, svícny ko-
řenky… Vydán byl také nabídkový katalog. 
O kvalitě a šíři sortimentu svědčí s kutečnost, 
že v průběhu 20. let 20. století se malírenské 
výrobky vyvážely nejen do Německa, Bel-
gie, Francie, Dánska, Anglie, ale také i do tak 
vzdálených zemí, jako je Austrálie nebo Spo-
jené státy americké. Všechny výrobky byly 
označeny značkou T se slováckým jablíčkem 
v rámečku a číslem vzoru a písmenem, které 
označovalo autora návrhu (J – Hynek Janků, 
F – František Fromek, K – Jan Koula). Vedle 
užitkové keramiky a porcelánu byly v malír-
ně v roce 1922 vyrobeny pamětní desky obě-
tem 1. světové války, dnes umístěné v před-
síni  kostela sv. Jakuba. Podle jejich vzoru 
byly v malírně vyrobeny pamětní desky ta-

ké v Bílině a Lovosicích, které však byly zni-
čeny za německé okupace v letech 1939-45. 
Lidová malírna v Telči procházela obdobími, 
kdy velmi dobře prosperovala, ale také byla 
doba, kdy přicházely těžkosti. Po roce 1945 
se potýkala s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků a malým odbytem zboží. V roce 
1948 byl provoz zastaven. Úřední likvidace 
Lidové malírny byla zahájena v únoru 1952 
a oficiálně byla ukončena 31. srpna 1961. 
Řada výrobků malírny byla předána do telč- 
ského muzea. Také v mnoha telčských do-
mácnostech se dodnes keramika a porcelán 
z malírny uchovává. Z fondu muzea a sou-
kromých sbírek je sestavena výstava, která 
má připomenout tento telčský fenomén. Vý-
robky jsou doplněny archívními dokumen-
ty a výtvarnými předlohami, zhotovenými 
v malírně, které jsou jedinečným a unikátním 
dokumentem činnosti Lidové malírny v Tel-
či. Všem, kteří výstavu podpořili, jak zapůj-
čením předmětů, tak i finanční podporou ,pa-
tří dík. Bez jejich pomoci by takto náročná 
výstava nemohla být realizována.
Při příležitosti výstavy je také vydán kata-
log, který obsahuje podrobnou historii malír-
ny, zpracovanou PhDr. Jiřím Lukasem, a je 
doplněný barevnými fotografiemi. K zakou-
pení bude přímo na výstavě, která bude za-
hájena 20. dubna 2018 v knihovně Univer-
zitního centra Masarykovy univerzity v Telči 
v 17 hodin a na kterou srdečně zveme.

Helena Grycová Benešová
Foto prací Lidové malírny na barevné stra-
ně 13.

110. výročí Lidové malírny
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Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

1918 - 1938:
Přemysl Otakar II. 

a bitva na Moravském poli
PhDr. Václava Kofránková
11. dubna v 18 hodin 

Univerzitní centrum MU v Telči

Téměř čtvrt miliardy korun, přesně 211 
milionů Kč, má stát celková revitaliza-
ce telčského zámku, která proběhne v le-
tech 2018 až 2022. Evropská unie poskyt-
ne na tento záměr 85% z této částky, tedy 
asi 180 mil. Kč. Jedna z největších jedno-
rázových investic do památkového objek-
tu v Česku byla hlavním tématem tisko-
vé konference ve čtvrtek 8. března, kterou 
na zámku uspořádala Územní památková 
správa v Českých Budějovicích. Instituce, 
pod kterou zámek spadá. Co na ní zaznělo:
Petr Pavelec, ředitel ÚPS:
• jedná se o velkou revitalizaci celého areá-

lu a jeho mobiliáře. Cílem je, aby památ-
ka na Seznam UNESCO byla lákavým cí-
lem pro návštěvníky z celého světa a aby 
důstojně reprezentovala Česko

• chceme, aby Telč byla Českým Krumlo-
vem Vysočiny

• zámek je sice v dobrém stavu, ale je tro-
chu „opotřebovaný“...

Bohumil Norek, kastelán
• letošní sezóna bude bez jakéhokoliv 

omezení. Bude se zpracovávat projekt, 
pak výběrové řízení. Realizace začne 
v roce 2019

• i v dalších letech nechceme zámek uza-
vřít. Snahou bude, aby byl, byť omeze-
ně, přístupný

• po dokončení projektové dokumentace 
s ní seznámíme občanskou veřejnost

• mimo akci celkové revitalizace bude le-
tos v zámeckém parku vybudováno nové 
technické zázemí.

/z/

Zámek v roce 2022. Těšme se

Foto: Ilona Jeníčková

Telčský dům oslaví 
Den památek
V roce1982 určila Světová organizace 
UNESCO 18. duben Mezinárodním dnem 
památek a sídel. V letošním roce se do jeho 
oslav zapojí i Telčský dům, čp. 31 na náměstí 
Zachariáše z Hradce. Dům v těsné blízkosti 
věže sv. Ducha patří díky nedávné citlivé re-
konstrukci mezi nejlépe zachované památky 
ve městě. V Telčském domě si můžete vy-
chutnat tajuplnou atmosféru gotického skle-
pení, jehož značná část včetně studny pochá-
zí ještě ze starší doby románské. Za zhlédnutí 

stojí také renesanční sklep, který doplňují ke-
ramické sochy, malovaný trámový strop ne-
bo expozice věnovaná domu samotnému. 
„U příležitosti Dne památek si mohou ná-
vštěvníci Telčského domu prohlédnout 14. 
a 15. dubna všechny jeho expozice za sníže-
né vstupné,“ informoval TL majitel domu Jo-
zef Navrátil a dodal, „v zimním období jsme 
vylepšili také naši autodráhu, o kterou bývá 
velký zájem. Pořídili jsme nová profesionál-
ní autíčka a doplnili okolní krajinu. V pří-
pravě je také instruktážní video pro ty, kteří 
nemají zkušenosti s nastavením a uvedením 
autíček do provozu.“ Telčský dům chystá pro 
letošní sezónu rekonstrukci vnitřního dvor-
ku, který by se měl proměnit v klidný a rela-
xační koutek pod širým nebem.

Podle TZ Marty Kašparové

Z nabídky 
Informačního centra
Vladimír Kunc – VYSOČINA portrét 
kraje; Eva Melmuková – Setkání po dvou 
staletích; Iva Steinová – Even zikaron 
Paměť židovských náhrobních kamenů 
Telč (česká i anglická verze)

Připravuje Jana Nováková

Dubnový koncert KPH

Netradiční klavírní koncert, na kterém bu-
dou představena známá díla českých i svě-
tových skladatelů v nové hudební podobě 
(Mozart, Beethoven, Dvořák, Gershwin 
a dalších). V druhé části budou mít po-
sluchači možnost si sami zvolit témata 
ke zpracování a budou moci sledovat, ja-
kým způsobem se proměňují známé melo-
die a jak přímo na místě vznikají nové hu-
dební skladby. Koncert se koná ve středu 
11. dubna v 19.00 hod. v sále ZUŠ.

Jiří Pazour 
- klavírní proměnyV sobotu 17. března se v Univerzitním cent-

ru a státním zámku uskutečnilo krajské kolo 
soutěže horáckých lidových písní ZPĚVÁ-
ČEK 2018. 99 zpěváků soutěžilo ve třech 
věkových kategoriích, do 9 let, 10 až 15 let 
a nad 16 roků. Telčský původ měla mezi ni-
mi Viktorie Opatrná z jihlavského Dřeváčku.
I. kategorie do 9 let:
1. Eliška Rychnovská, Vrabčátka Jihlava, 2. 
Johana Humešová, Trnávka Pacov, 3. Šárka 
Píbilová, Bystřinka Žďár nad Sázavou
II. kategorie 10 – 15 let:
1. Barbora Hrnčířová, Horácká muzi-
ka Žďár n. Sázavou, 2. Eileen Niederlo-
vá, Studánka Žďár n. Sázavou, 3. Viktorie 
Opatrná, Dřeváček Jihlava, všechny postu-
pují do zemského kola soutěže
III. kategorie 16 let a více:
1. Tereza Chmelařová, Kamínek Žďár nad 
Sázavou, 2. Lenka Roučková, Kamínek 
Žďár nad Sázavou, 3. Sandra Stemberko-
vá, ZŠ Žďár nad Sázavou

Podle zprávy Jaroslava Nováka, 
předsedy HORFOS

Byl krajský 
Zpěváček 2018

Foto: Ilona Jeníčková
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3. díl

1918 ►100◄ 2018
KREJČÍ Cyril
katol., ženatý deputátník na Rosič-
kách; *1872 v Dyjici; od 1914 u 412. 
prap. etap ● + 4. 4. 1916 v nemocnici 
v Dolině, Halič
BURIAN Tomáš
katol., ženatý řezník v Řídelově; *1883 
v Řásné; od 1914 u 81. pěš. pl. ● padl 
23. 3. 1915 v Karpatech, poch. u Bo-
lin Pusty
HOLEC František
katol., ženatý rolník v Řídelově; *1877 
v Řídelově; od 1914 u 11. pěš. pl. dom. 
● padl 14. 6. 1916 v Tyrolích
ŠENIGL František
katol., svob. pekař v Telči; * 1897 
v Řídelově; od 1917 u 81. pěš. pl; zajat 
v Itálii, vstoupil 15. 5. 1918 do čsl. le-
gie ● + 8. 12. 1918 zánětem plic v Pa-
dově
KREJČÍ František
katol., ženatý rolník ve Studnicích; 
* 1877 tam; od 1914 u 81. pěš. pl. ● 
po válečných útrapách + doma 18. 11. 
1917, pochován u sv. Anny v Telči
PŘIBYL Vojtěch
katol., ženatý tesař ve Studnicích; * 
1877 tam; od 1914 u 1. pl. zeměb. ● 
podlehl zranění 13. 3 1915 v Cisně, 
Halič
JAROŠ Josef
katol., svob. zedník ve Vanově; *1897 
tam; od 1915 u 81. pěš. pl. ● + 22. 3. 
1916 zánětem mozku v Třebíči
NĚMEC František
katol., svobodný rol. syn ve Vano-
vě; *1893 tam; od 81. pěš. pl. ● 22. 3. 
1915 raněn v Karpatech, + 17. 6. 1915 
v Budapešti
TVRZ Adolf
čbr., svobodný kolář ve Vanově; * 
1892 v Brandlíně; od 1914 u 81. pěš. 
pl. ● padl 25. 2. 1915 v Karpatech, po-
chován v Čermenyu
MRKVA Jan
katol., svobodný dělník ve Vanův-
ku; *1883 tam; od 1915 u 81. pěš. pl. 
● 1915 zajat v Rusku + 25. 2. 1916 
v gub. Orenburské
MUSIL Josef
katol., svobodný řezník ve Vanůvku; 
*1886 tam; od 1914 u 81. pěš. pl. ● 
1914 uhořel na ruském bojišti
DVOŘÁK Antonín
katol., ženatý rolník ve Volevčicích; 
*1878 tam; od 1915 u 24. dom. pl. ● 
+ 17. 7. 1915 v Dembici, okr. Ropczy-
ce, Halič

pokračování příště

150 roků
5. dubna 1868 zemřel v Telči Jan Ev. Kypta 
(* 1. 12 1813, Borotín u Tábora).
Jan Ev. Kypta přišel do Telče v roce 1848. 
Za dvacet let zdejšího působení se nesma-
zatelně zapsal do historie města jako ředitel 
dívčí obecné školy a kůru, hudební skladatel 
a také historik. Jeho práce, Stručný dějepis 
města a panství Telč (1857) a hlavně životo-
pisný Deník (ed. 1940), patří mezi základní 
historiografické práce věnované městu. Více 
než stem dodnes živých hudebních děl patří 
mezi významné české skladatele své doby. 
Autor také opakovaně vydávaných několika 
učebnic pro obecné školy. 

Podle Kdo byl kdo, významní obyvatelé 
Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy, 1996

Připomínáme si 100 let od konce I. světové války

Mohl bych pokračovat: řezník, pekař, te-
sař... Ne, to není přehled povolání z inzertní-
ho letáku personální agentury. Pokud jste si 
přečetli dnešní i předcházející díly seznamu 
padlých a zemřelých z Telče a okolí v I. svě-
tové válce, který postupně uveřejňujeme, tak 
jste jistě poznali, že se jedná o povolání a ře-
mesla mužů, kteří se z Velké války nevráti-
li domů. Asi uvažujete, kolik mouky mohl 
mlynář semlít, kolik krovů mohl tesař po-
stavit, kdyby... Kdyby jejich životy neskon-
čily v nesmyslné válce na bojištích po celé 
Evropě. Seznam čerpáme z pamětních de-
sek v předsíni kostela Jakuba v Telči. Připo-
meňte si je tam po stu letech alespoň tichou 
vzpomínkou. Zaslouží si to.                        /z/

Mlynář, rolník, kolář, 
ale i šofér

I taková byla Velká válka

V lednovém vydání TL jsem v příspěvku 
věnovanému pamětním deskám obětí I. svě-
tové války v předsíni farního kostela sv. Ja-
kuba připomněl, proč na nich chybí telčský 
rodák Jaroslav Krupička, který padl v roce 
1916 na ruské frontě. Jeho matka dlouho 
věřila v synův návrat a nenechala ho proto 
na deskách uvést. Čtenářka Eva Blahová nás 
upozornila, že se nejedná o jediný důkaz ví-
ry rodiny v návrat svého blízkého. Volevčic-
ký rodák Josef Jileček (27. 8. 1893) naruko-
val v roce 1914 k 81. jihlavskému pěšímu 
pluku. Zpočátku bojoval na srbské frontě, 
později na italské. Zde byl 5. července 1915 
prohlášen za nezvěstného. I v tomto přípa-
dě podle Evy Blahové rodiče doufali v jeho 
návrat a nenechali ho na deskách, které by-
ly původně v lodi kostela, uvést. Až později 
postavili na synovu památku na konci Vo-
levčic kříž s jeho fotografií.                        /z/

Jaroslav Krupička 
nebyl jediný

Americká televizní stanice CNN patří me-
zi nejrespektovanější informační zdroje sou-
časnosti. Je dostupná takřka po celém světě 
prostřednictvím kabelového a nekódované-
ho satelitního vysílání pro téměř miliardu li-
dí ve 200 zemích. V únoru odvysílala repor-
táž o České republice a sestavila tabulku 11 
míst v Česku, která stojí za to navštívit. 
CNN v reportáži uvádí, že Česko by mělo 
být díky řadě malebných historických měst, 
úžasné architektuře a půvabným přírodním 
lokalitám na seznamu každého správného 
cestovatele. Do žebříčku 11 nejkrásnějších 
lokací zařadila 9 měst, které doplnila Karl-
štejnem a Národním parkem České Švýcar-
sko. Jak vypadá nej devítka českých měst 
podle CNN? Žebříček začíná Prahou a po-
kračuje Kutnou Horou, Kroměříží, Českým 
Krumlovem, Karlovými Vary, Plzní, Tel-
čí a Olomoucí. Na reportáž CNN upozornil 
Týdeník Echo a další tuzemská média.
Více:https://echo24.cz/a/SVpbF/obra-
zem-11-nejkrasnejsich-koutu-ceska-podle-
-americke-cnn

/z; s přispěním Petra Macha/

Propagovala nás CNN

8. dubna ve 14 hodin
Kulturní dům v Krahulčí

Setkání
pěveckých sborů

Představí se:
DPS Zvoneček Jihlava, PS Labyrint Třešť, 

PS Karla Němečka Moravský Krumlov, 
PS Campanula Jihlava, 

Triodam Telč a PS Smetana Telč

Po uzávěrce 

Národní památkový 
ústav v Telči 

a Centrum Excelence Telč
zvou širokou veřejnost na představení 

svých aktivit

ve středu 4. dubna
od 9 hodin v Lannerově domě
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29 430 knižních titulů, 1 270 registrovaných 
čtenářů, z toho 450 dětských, 20 553 návštěv 
a 60 006 výpůjček. To je strohý statistický vý-
čet činnosti městské knihovny za uplynulý 
rok. Hodně pozorný čtenář TL může namít-
nout: Vždyť ta čísla jsou rok co rok podob-
ná. Má pravdu? Ano, v desetiletém srovná-
ní jsou to opravdu čísla podobná. Přesto to 
jsou čísla mimořádná. Knihovně neubývají 
čtenáři! Naopak! Dospělých přibylo za de-
set roků zhruba padesát, dětských osmde-
sát. A to je v jejich případě úctyhodných 
20%. Ve statistickém výčtu v úvodu chybí 
více jak desítka akcí, které knihovnice Len-
ka Zamazalová a Andrea Fajtová pro čtená-
ře vloni připravily. Pro ty dětské třeba různé 
tvůrčí dílny, pro dospělé zajímavé besedy. 
Tady lze hledat, vedle nových knižních ti-
tulů, jeden z důvodů zájmu o „naši“ knihov-
nu. A tím dalším je určitě ochota a vstřícnost 
obou knihovnic. V ohlédnutí za uplynulým 
knihovnickým rokem nemůže chybět infor-
mace, které tituly se v roce 2017 těšily nej-

většímu zájmu čtenářů. „U dětí vedly ,dení-
ky´. Na regálech se neohřál Deník malého 
poseroutky od Jeffa Kinneyho, u holek je ne-
žádanější knihou Deník Mimoňky od Rachel 
Renée Russellové a příběhy o Aničce od Iva-
ny Peroutkové. Hned v  těsném závěsu jsou 
to série knih Johna Flanagana - Hraničářův 
učeň, stálice knižních žebříčků J. K. Rowlin-
gová  s Harry Potterem a  komiksové  knihy 
Čtyřlístek, Simpsonovi… Abych nezapomně-
la na nejmenší čtenáře, tak tam si nejčastěji 
děti odnášejí domů pohádky a leporela s po-
suvnými obrázky,“ vypočítala Lenka Zama-
zalová. Andrea Fajtová pak popsala loňské 
„nej“ dospělých. Nejžádanějšími tituly byly 
podle ní práce Patrika Hartla Okamžiky štěs-
tí a Malý pražský erotikon, Bábovky a Osm 
Radky Třeštíkové a Loď v Bretani Marty 
Davouze Železné. Mezi zahraničními auto-
ry jsou stálicemi v oblibě slovenská spisova-
telka románů ze současnosti Táňa Keleová-
-Vasilková a skotský autor psychologických 
detektivních příběhů Peter May.                   /z/

Knihovně přibyli čtenáři

J. Včelová v Knihovně UC
V návaznosti na výstavu fotografií Příběhy 
zmizelých stromů paní Ing. Jarmily Včelo-
vé v radniční síni vystavuje její další práce ta-
ké ve svých prostorách Knihovna UC. Sou-
bory pozoruhodných snímků Čáry a kouzla 
Pařezáků a Choroše – duchové lesa může-
te v knihovně vidět do 18. dubna, uvedla pro 
TL Ilona Martinů.

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

Láska ke knihám se někdy učí i na kolenou. S nejmenšími čtenáři vedoucí knihovny Lenka 
Zamazalová.                                                                                                      Foto: Archiv Mk

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Ferrante: Geniální přítelkyně - Příběh no-
vého jména; Zelená: Tisíc východů slunce; 
Hamerová: Bílá tma; Hanišová: Anežka; 
Wodd: Vzdálená řeka; Vondruška: Dra-
čí náhrdelník; Zídek: Utajená láska pre-
zidenta Masaryka; Šebek: Africká zima; 
Aichner: Agonie smrti; Beck: Byly tady, 
a už nejsou; Gillerová: Cizí ložnice; Pen-
dziwol: Dcery strážce majáku; Glasgow: 
Dívka na kusy; Dán: Mucholapka; Lape-
na: Někdo cizí v domě; Minier: Noc; Ďura-
nová: Tajemství tří žen; Kalenda: Zlomený 
král; Brown: Počátek
Dětská
Stamp: Čuníkův neobyčejný deník; 
Hughes: Rita pomáhá; Han: P.S. Stále Tě 
miluju; Malý: Poštou havraní; Castell: Di-
votvůrce; Pearson: Hilda; Bešťáková: Ježe-
ček Dupálek; Skye: Nová příšerka z kum-
bálu; Dziubak: Rok v lese; Stará: Šedík 
a Bubi; Gier: Druhá stříbrná kniha snů

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jaroslav Sýkora: Odborné kreslení; Bar-
bara U. Cherish: Můj táta, velitel Osvě-
timi; Norman Ohler: Totální rauš: drogy 
ve třetí říši; Robert Burton: Anatomie me-
lancholie; František Koukolík: Rozhodo-
vání; David Glockner: Císařův prezident: 
tajemství rodiny TGM; Pavlína Cermano-
vá: Husitské století; Alena Macková: No-
vá média v politické komunikaci

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Nikos Salingaros: Sjednocená teorie archi-
tektury; Tomáš Knoz a kol.: Lichtenštej-
nové, Lichtenštejnsko a Československo 
ve 20. století; Dana Marešová: Šlechtické 
neřesti: káva a čokoláda na šlechtických 
sídlech Čech a Moravy; Renata Černá: Pro-
měny zámeckého areálu Lemberk; Pavel 
Hájek a kol.: Holašovice v kontextu jiho-
české venkovské architektury; Dana No-
votná: Mor v Brtnici 1715; Anthony Flint: 
LeCorbusier: muž doby moderní, archi-
tekt zítřka; Jiří Jiroutek: Fenomén Ještěd
Knihovnu najdete v sídle NPÚ v Lannerově 
domě. Je přístupná v pondělí a ve čtvrtek od 8 
do 11 hod. a od 13 do 15:30. Knihovna posky-
tuje jen prezenční výpůjčky, tedy takové, že 
knihu si lze vypůjčit jen v prostorách čítárny 
/studovny/ ústavu. Přesto velmi vstřícná na-
bídka pro studenty a zájemce o historii.

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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TAKTO A TADY TO ZAČALO. První koncert Santini v červnu 2008 na zámku. O desá-
tém výročí sboru více na str. 17.                                                                       Foto: Karel Křížek ml.

VÍTÁ VÁS TELČ. Je prý docela časté, že při přeletu České republiky se objeví pasažé-
rům na palubním informačním systému mimo velkých měst i Telč. Cestující o tom čas-
to vypráví, ale až Luděk Rux tento fakt vyfotografoval na lince do Aquaby v Jordánsku.

VRCHOLNÉ DÍLO MALÍRNY. Lem pamětních desek obětí I. světové války v předsíni kostela sv. Jakuba.                Foto: Bohumil Bína

MOBILNÍ ZAHRÁDKA V DpS. Více 
o ní na str. 4.                             Foto: Hana Bártová

Koncert k 10. výročí sboru Santini

14. dubna v 16 hodin v kostele Jména Ježíš
Účinkuje sbor Santini a hosté

Těšíme se, že s námi naše jubileum oslavíte, a všem příznivcům srdečně děkujeme.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Univerzitní centrum MU Telč
srdečně zvou na výstavu

Lidová malírna v Telči
Výstava se koná k 110. výročí jejího založení 
a bude zahájena vernisáží 20. dubna v 17 ho-
din v Knihovně Univerzitního centra MU 
a prostorách Cukrárny-Kavárny Haas
Úvodní slovo pronese PhDr. Jiří Lukas
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CHYBĚLO TROCHU ŠTĚSTÍ. Tým SK dokázal v jihočeské Krajské lize porazit větši-
nu mužstev z čela konečné tabulky základní části soutěže. 18. listopadu zvítězil 6 : 3 i nad 
Strakonicemi, jejím pozdějším vítězem. Na snímku Ladislava Jonáka je před brankou Ji-
hočechů s bílou přilbou Zbyněk Koreš, za ním s červenou helmou kapitán Milan Sokolík.

Míla Doleželová v ZUŠ?
Asi to napadlo každého, kdo zavítal v břez-
nu do mázhauzu ZUŠ na náměstí. Výstava 
prací žáků výtvarného oboru dokazovala je-
jich nadání, ale i to, že učitelky Lenka Blá-
hová a Pavla Doležalová je nejen odborně 
vedou, ale odkrývají jim také uměleckou 
historii města. Třeba právě dílem velké ma-
lířky Míly Doleželové. Do 13. dubna vysta-
vují ve stejném prostoru žáci výtvarného 
oboru ZUŠ Dačice a od 16. dubna se může-
me těšit na absolventskou výstavu naší ZUŠ.

NOVÁ TRIČKA SDÍLENÍ. Více o nich a proč je SDÍLENÍ pořídilo a nabízí, se dočtete  na str. 4.
Foto: Archiv SDÍLENÍ

POČASÍ TÁHNE. Jak by ne, když na Silvestra bylo +11°C a 1. března -15,4°C. Den ote-
vřených dveří přivedl 24. 3. na Meteorologickou stanici Českého hydrometeorologické-
ho ústavu na kopci Buzový mezi Telčí a Kostelní Myslovou 70 návštěvníků, uvedl pro TL 
meteorolog Josef Fišer.                                                                                    Foto: Josef Fišer

Michaele Tomková

Barbora Pelikánová
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Známe se již více než šedesát roků. Uf, to vypadá na příběh z dějepi-
su... O historii ale nebude. V roce 1958 jsme byli kolegy na jedné díl-
ně. On u soustruhu, já u ponku. Takže nebudu ani předstírat vykání. 
V dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu hovořím s řidičem – bri-
gádníkem společnosti OHR Services, s.r.o., Zoltanem Koltaiem. On 
a jeho kolegové ale stále slyší na profesi „popelář“.
Chtěl jsi být v dětství popelářem?
Ne. Myslím, že v době našeho dětství ani v Telči ještě popeláři neexis-
tovali. Spíš jako jiní kluci řidičem, asi i vojákem. Nejraději pilotem.

Povedlo se?
Docela ano. Deset roků jsem jezdil s nákladním automobilem, dal-
ších dvacet s linkovým autobusem. Spojení kloubový Ikarus a mé pří-
jmení vyvolávalo u humorně založených cestujících, úsměv. A v nad-
sázce se povedl skoro i ten pilot. Na vojně v Čáslavi jsem byl řidičem 
tahačů všech typů Migů i Suchojů. Teď tam místo nich létají Gripeny. 
Ale touto otázkou porušuješ naši dohodu.
Připomeň mi, kterou?
Tu, že rozhovor nebude o mně, ale o popelářích. 
Tak dobře. Jak se člověk stane popelářem?
Jednoduše. Pan vedoucí Kadlec potřebuje brigádníky na jeden až dva 
dny v týdnu. On ten zápal pro „popelářství“ kluky v dospělosti vět-
šinou přejde.
Není ale žádné tajemství, že jsi důchodce.
Jistě, takových nás je ve firmě vice. Třeba Standa Vyvadil a Pepa Be-
nedikovič, mí bývalí kolegové z ČSAD, později z ICOMu a řada dal-
ších. Myslím si, že v současné době by řada služeb nebýt důchodců 
nefungovala. 
Pro pořádek. Zmínil jsi firmu i pana vedoucího. Přibliž je.
Společnost OHR Services, s.r.o., založil dobrovolný svazek obcí 
Oběhové hospodářství Renesance, jehož členem je i Telč pro zajiš-
tění svozu odpadu z členských obcí. Jednatelem společnosti je pan 
ing. Jiří Kadlec, náš vedoucí. Nemá to lehké. Má na krku nás „pope-
láře“ a sběrové vozy. Ty někdy „stůňou“ stejně jako my.
Kolik je vás „popelářů“?
Tři na hlavní pracovní poměr a přibližně šest brigádníků.
Vidím Tě za volantem sběrových vozů. Jak je to s rozdělením 
úkolů v osádkách?
Až na to, že řídit může jen jeden, žádné přísné dělení neexistuje. V té-
hle profesi si musí všichni pomáhat. Když je potřeba, musí i řidič po-
moci s těžkým kontejnerem. A kdyby kolegové odbyli navigování, to 
by to dopadlo... 

Sen být popelářem kluky brzo přejde

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 4/2018          List MAS Telčsko (83)

Lidé mikroregionu

Popiš den popeláře.
Začínáme o půl sedmé ráno. Pak pendlujeme po městě, okolních ob-
cích a dočasným úložištěm odpadů v areálu zemědělského družstva 
na Oslednicích. Za směnu najezdíme až 80 kilometrů při neustálém 
popojíždění, couvání, vyhýbání... V zimě k tomu přidej vytahování 
přimrzlých popelnic a kontejnerů, v létě zápach... Na konci směny to-
ho má každý až nad hlavu.
Co štve popeláře?
Ani se neptej. Kdybych vyjmenoval všechno, tak máš zaplněné Tel-
čské listy.
Zmiň alespoň to hlavní. Třeba se poučíme.
Vedle již zmíněného kličkování mezi zaparkovanými automobily to 
je především nepořádnost těch, co odkládají odpady. Nejmenší zlo je 
snad papír v kontejnerech na plast, hodně štvou igelitové sáčky v bio- 
odpadu. Směsný odpad je pak kapitola sama pro sebe. Jako by řada 
lidí neuměla číst, či netřídění odpadu považovala za pomstu. S kole-
gy si říkáme: Ale komu?
Opravdu to je s obsahem směsného odpadu tak špatné?
My si myslíme, že ano. Při tolika možnostech, kam vytříděný odpad, 
papír, plasty, elektro, bio a další odložit, zůstává rozum stát především 
nad obsahem 1 100 litrových kontejnerů. U klasických malých nádob 
před rodinnými domy to většinou tak není, ale kontejnery u bytových 
domů... Kdyby mohly mluvit... Ale častěji si říkáme, kdyby mohly 
fackovat. Ale i v rodinných domech se najdou „chytráci“. Naspod ná-
doby dají stavební suť z domácí bouračky, nahoru trochu směsného. 
Že zvednout takovou popelnici zaměstná dva chlapy, jim nedojde.
Odpad svážíte asi z 15 obcí. Kdo si ve třídění vede lépe? Obce, 
nebo Telč? 
Ptáš se zbytečně. Odpověď jistě znáš. Samozřejmě malé obce, kde se 
lidé dobře znají.
Zažije také popelář něco příjemného?
Občas nás někdo pochválí, poděkuje. V jedné telčské cukrárně někdy 
čeká na každého člena osádky zákusek.
Představ si, že nejsi řidič, popelář, ale jednatel OHR. Co bys zlep-
šil, nebo změnil? Neříkej, že neodpovíš. Určitě se s kolegy na toto 
téma bavíte.
Možnost, abychom nádoby, ve kterých je vyloženě nevytříděný od-
pad, nevyváželi. Víme, že to je těžko proveditelné.
Zoltane, tohle by nám čtenáři neodpustili. Trochu o Tobě. Tvé 
jméno s příjmením a Telč. To není zrovna běžné spojení.
To je jednoduché. Narodil jsem se za války v obci Zabrod (Zabriď) 
u Velkého Berezného na tehdejší Podkarpatské Rusi. Na dnešní slo-
vensko-ukrajinskou hranici je to odtud asi 3 kilometry. Příjmení mám 
po mamince, jméno od dědečka. Když na konci války viděl, kam to 
na Podkarpatsku směřuje, sebral rodinu a včas odešel do Čech. Za ot-
ce považuji pozdějšího manžela mé maminky pana Vladimíra Hlávku. 
S přibývajícím věkem si ho stále více vážím. Řada lidí mi dodnes při-
pomíná, jak byl v Telči, coby vedoucí v té době slavného Černého or-
la, oblíbený a vážený. A opravím Tě. Telč považuji za svůj domov již 
téměř sedmdesát roků. Takže sem patřím stejně jako Ty.    O. Zadražil
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Mikroregionální střípky

Třeštice
30. 4.
Pálení čarodějnic. Od 19.00 hodin
Pořádá: SDH Třeštice

Hodice
7. 4.
Zkrocení zlé ženy
Zájezd do Divadla na Vinohradech v Pra-
ze. Pořádá OÚ a místní knihovna
30. 4.
Čarodějnice v Hodicích

Dyjice
7. 4.
Jesse Ballard & Joe Kucera
Jazz/folk-rock, od 20.00 hodin
Pořádá: BEZOBAV Dyjice

Strachoňovice
28. 4.
Výlov rybníka

Panský dvůr Telč 
v dubnu
21. 4. v 19 hodin
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA
Komedie Martina Skřítka Koláře v podání 
De Facto Mimo Jihlava
29. 4. v 15 hodin
ČERT A KÁČA
Pohádkové představení v podání Divadla 
Malvína. Pro děti od 3 let.
Předprodej  vstupenek  na  Informačním 
centru Panského dvora
T:564 4037 80, info@panskydvurtelc.cz

Více  informací na www.panskydvurtelc.cz 
a www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

Prosba správy hradu 
Roštejn
Správa hradu Roštejn prosí o pomoc při 
tvorbě nových expozic hradu i jeho další 
prezentace. Pokud vlastníte nějaké zajíma-
vé historické snímky hradu, uvítáme mož-
nost si je oskenovat do našeho archivu. 
Stejně tak, pokud disponujete například 
nevyužitými loveckými trofejemi či jaký-
mikoli předměty s mysliveckou tematikou, 
rádi s vámi probereme možnost jejich pře-
vzetí darem či odkupem (na základě indi-
viduálního posouzení). Kontaktovat nás 
můžete na emailu rostejn@cmail.cz, nebo 
na tel. 739 382 901. Předem děkujeme.

Projekt Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic

Co se děje na hradě
Hrad Roštejn prochází od loňského roku roz-
sáhlým procesem úprav, na jejichž konci bu-
dou zcela nové podoby návštěvnických tras 
a nové, lepší prostředí pro sbírkové předmě-
ty. Děje se tak díky dotaci EU ve výši 60 mil. 

Kč. Další finance pak poskytne Kraj Vysočina 
a státní rozpočet. Celkově dojde v letech 2017 
– 2020 ke kompletní stavební úpravě nových 
expozic s ohledem na zabezpečení sbírko-
vých předmětů proti vlivům klimatu, biotic-
kému napadení apod. V souvislosti s těmito 
pracemi se autoři projektu snaží, pokud je to 
možné, vracet k vizuální podobě hradu z doby 
před rokem 1915, kdy objekt vyhořel. Nedíl-
nou součástí projektu je i restaurování sbírko-
vých předmětů, především nábytku a obrazů. 
Celkem jich bude restaurováno či konzervo-
váno několik desítek a mnohé z nich návštěv-
níci uvidí v expozicích úplně poprvé. Co se 
týče zaměření nových expozic, budou více 
než doposud vycházet z místní historie a je-
jich hlavním zaměřením bude příroda, lovec-
tví a myslivost. I do budoucna zůstane rozdě-
lení na „krátkou“ a „dlouhou“ trasu – přičemž 

ta první bude bez průvodce a zaměřena pře-
devším na rodiny s dětmi. Druhá trasa bu-
de i nadále s průvodcem a cílit bude hlavně 
na klasického návštěvníka památkových ob-
jektů se zájmem o historii. Po zpracování ne-

zbytné projektové dokumentace a průzkumů 
byla vloni v květnu zahájena samotná rekon-
strukce. Začala hradními ochozy, kaplí sv. Eu-
stacha a Botanickým sálem. V průběhu letoš-
ní zimy se práce přesunuly do prostor věže 
a hlavního hradního paláce. Stavební práce 
se významným způsobem promítají i do ná-
vštěvnického provozu.
Hrad bude v letošním roce zpřístupněn 
až od června. I potom bude návštěvníkům 
k dispozici pouze hradní věž, nádvoří, záze-
mí pokladny a hospody. Od začátku letních 
prázdnin potom bude přístupná i nová trasa B 
s muzejní expozicí věnovanou přírodě, lovec-
tví a myslivosti. Novinkou letošní sezony bu-
de volné zpřístupnění kaple přímo z nádvo-
ří bez zpoplatnění. Ta bude navíc mimořádně 
otevřena i v rámci Noci kostelů 25. května.

Kateřina Rozinková, kastelánka hradu

UŽITEČNÁ PARÁDA V ŘÁSNÉ. Pozoruhodné sluneční hodiny zde uvidíte z cesty před 
domem čp. 60. Jejich autor, pan Jiří Tomíšek, doporučuje případným následovníkům 106. sva-
zek Polytechnické knižnice z roku 1989 s textem Pojďte s námi stavět sluneční hodiny a přeje 
jim při stavbě hodně zdaru.                                                                                   Foto: Václav Husták
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BUDE POUŤ (1). Na konci dubna nás čeká 
první letošní „telčská“ pouť ke sv. Vojtěchovi 
u Studnic. Kostel jemu zasvěcený připomínáme 
kresbou Barbory Svobodové z telčské ZUŠ. Dí-
ky vstřícnosti učitelek výtvarného oboru Len-
ky Bláhové a Pavly Doležalové postupně připo-
meneme i další kostely na kresbách žáků ZUŠ 
v čase jejich poutních slavností.

Santini, jak ho neznáme.                                                                                               Foto: Archiv sboru

Drazí čtenáři,
telčský pěvecký sbor Santini pod vedením Anežky 
Tiché jistě netřeba dlouho představovat. V Telči 
a okolí působí od roku 2008, nyní na jaře osla-
ví své desáté jubileum. Za tu dobu stihl odehrát 
více než 150 koncertů a nespočet doprovodů li-
turgie. Za předpokladu každotýdenní dvouhodi-
nové  zkoušky a 9 dnů  soustředění  každý  rok  to 
dělá  minimálně  1840  prozpívaných  hodin,  což 
je nějakých 76,6 dne. A  to nepočítáme projekty 
ve spolupráci s ostatními sbory hlavně z Třebíče, 
jako byl symphonic-art rockový projekt Harmo-
nia Laudes, či uvedení Mozartova Requiem. S tě-
mito projekty a vůbec s několika dalšími význam-
nými  lety  sboru  je neodmyslitelně  spjato  jméno 

Karla Tomka z Třebíče. Karel byl několik let diri-
gentem sboru a i v současnosti se podílí na nácvi-
ku a provedení skladeb s doprovodem orchestru. 
Za tu dobu stihl sbor vydat 3 CD, nacvičit kolem 
12 mší a spousty větších či menších významných 
autorů duchovní hudební literatury. Jeho členo-
vé nashromáždili kolem 120 kg notového materi-
álu a hlasivky  léčili zhruba 236  litry Vincentky. 
Nic z toho by nebylo možné bez obrovské podpo-
ry sponzorů a věrných posluchačů, kterým pat-
ří upřímný a velký dík. Přijměte tedy prosím sr-
dečné pozvání na společnou oslavu 10. narozenin 
sboru, která se uskuteční 14. dubna v 16 hodin 
v kostele Jména Ježíš v Telči.

Jana Karpíšková

Čtenářům TL píše Santini

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

• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik 
na osobní automobil. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

• Soukromé lekce hry na violoncello. Tel. 603 856 062.
• Salesiánské hnutí mládeže Telč, z.s. zve děti na letní chaloupky:

Svět špiónu 21. - 30. 7. 2018. Pro kluky a holky 7 – 11 let. Josífkov – Spáleniště. Hl. ve-
doucí: Miroslav Brychta. Přihlašování: SvetSpionu@email.cz, 732 792 396
Dovolená na Hawaji 8. - 17. 7. 2018. Pro kluky a holky 12 – 15 let. Rychtářov. Hl. vedou-
cí: Matěj Nosek. Přihlašování: Nosekmatej@seznam.cz, 773 127 909
Cena: 2 500,- / 2 300,- Více informací na www.mladeznici.cz nebo FB. Přihlašujte své dě-
ti do 15. května a získejte slevu!

• Přijmu prodavače. Železářství-KAREL Telč. Tel.: 777 300 514. info@zelezarstvi-karel.cz

Malý oznamovatel

Vzpomínková akce k 76. výročí seskoku pa-
raskupiny

OUT DISTANCE 
OŘECHOV u TELČE
28. dubna
Výstavy:
● Současná výzbroj a výstroj Armády ČR
● Historická technika, výstroj a výzbroj
Program:
13:00 Pietní akt u pomníku npor. A. Opálky
Ukázky z výcviku Armády ČR (seskoky, sla-
ňování, bojová umění - podle počasí)
Kulturní program:
THE REBEL PIPERS (skotští dudáci)
SWING TRIO TELČ
Pořádají: Obec Ořechov, 43. Výsadkový pra-
por  Chrudim,  ČSOL  Brno,  Kluby  vojenské 
historie. Občerstvení zajišťuje SDH Ořechov. 
Změna programu vyhrazena

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

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 2. do 18. 3. 2018.

Zima udeřila. V únoru i v březnu  

Únor v číslech 
Průměrná teplota:   -3,8°C
Průměrný tlak:   1019,4 hPa
Srážky:    11 mm
Max. teplota:   3,8°C, 16. 2. 
   v 14:49
Min. teplota:   -17°C, 26. 2. 
   v 6:39
Max. rychlost větru:  32 km/h, 24. 2.

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.

Farmářský trh 
v Telči

28. dubna
od 9 do 15 hodin,  

náměstí Zachariáše z Hradce

Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● suše-

né ovoce ● med a medovinu ● ovoc-
né šťávy a sirupy ● koření ● výrobky 
z rakytníku ● zeleninu ● sadbu a sa-
zenice ● produkty zdravé výživy ● 

přírodní kosmetiku ● proutěné zboží 
● výrobky ze dřeva ● keramiku ● pre-
zentaci zahradní a lesní techniky, ukáz-
ku práce dřevořezbáře ● ochutnávka 
a prodej piva Pivovaru Trojan Telč

Kontakt na pořadatele: 722 499 299, 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč

Farmářské trhy 
2018

● 26. května ● 16. června
● 21. července ● 25. srpna 

● 8. září ● 13. října ● 27. října
vždy od 9 do 15 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299

e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Po Velikonocích bude 
velký úklid!
Po roce je tu opět akce „Ukliďme svět, Ukliď-
me Česko“. A stejně jako loni máme příleži-
tost se do ní aktivně zapojit i v Telči. Dnem 
„D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme Čes-
ko bude uklízet v celé republice, je letos so-
bota 7. dubna. Uklízet nepořádek, zejména 
v přírodě, je výhodné brzy na jaře, kdy jsou 
odpadky dobře vidět. Desetitisíce dobrovol-
níků se vydají udělat dobrý skutek, nejen pro 
přírodu, ale i pro sousedy, své děti, čisté ži-
votní prostředí a pro svůj pocit odpovědnosti. 
Zároveň mohou být inspirací pro své okolí. 
Členové sdružení Společně pro Telč – Piráti 
a Zelení Vás zvou v sobotu 7. dubna na jar-
ní gruntování do přírody. Sraz je ve 14 hodin 
na bývalém autobusovém nádraží, před budo-
vou Zastávky (Slavíčkova 387). Po důkladné 
obhlídce jsme se rozhodli pro stejnou lokalitu 
jako loni, tedy podél silnice směrem na Zvo-
lenovice a poté směrem k Židovskému hřbi-
tovu, protože nepořádek i černá skládka pod 
hřbitovem jsou zde letos znovu. S sebou si 
vezměte pracovní rukavice, pytle na odpad 
zajistíme. Pro více informací kontaktujte or-
ganizátorku akce Hanu Hajnovou (hana.haj-
nova@pirati.cz) nebo se přímo registrujte ja-
ko dobrovolníci na stránce akce: http://www.
UklidmeCesko.cz/event/16027. Vezměte dě-
ti, psy nebo jen své boty a vyrazte s námi!

Hana Hajnová a Jiří Pykal

Počasí v únoru
V únoru jsme se konečně dočkali zimního 
počasí. Zpočátku to ale vypadalo, že v té-
to sezoně snad zima už ani nenastane. Ještě 
1. února pršelo a mrholilo a země byla be-
ze sněhu. Postupně však přišel déšť se sně-
hem a sníh. Ten nejprve tál, ale ze 7. na 8. 
2. nasněžilo více a tato sněhová pokrývka 
se už udržela. Během měsíce měla kolísa-
vou výšku od 3 do 11 cm. Nejvíce nového 
sněhu napadlo 7. a17. 2., a to po osmi centi-
metrech. Maximum 11 cm bylo 18. 2. ráno. 
Ke konci měsíce sníh ubýval a výška sně-
hu postupně klesla na 5 cm a objevovala se 
i holá místa beze sněhu. Po relativně teplém 
začátku měsíce se postupně ochladilo. Při-
bližně do 23. 2. byly teploty kolísavé. Denní 
maxima se udržovala v rozmezí +4 až -2°C 
a noční minima klesala do -9°C. Převažova-
la velká oblačnost. V posledním únorovém 
týdnu se vyjasnilo, byla jen malá oblačnost 
a velmi citelně se ochladilo. Denní maxima 
vystupovala jen na -9 až -8°C a zvláště noci 
byly velmi mrazivé. Noční minima klesala 
pod -15°C a při zemi až k -20°C. Údolní po-
lohy mohly být ještě chladnější. Měsíc hod-
notíme teplotně i srážkově jako mírně pod-
normální. I když něco nasněžilo, tak vodní 
zásoba ve sněhové pokrývce je pouze kolem 
10 mm na 1 m2. A to nám celkovou vláho-
vou bilanci pro jaro nijak nevylepší.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Z důvodu nabytí účinnosti nařízení GDPR (legislativa pro ochranu osobních údajů) 
bude nutné získat do 25. května od odběratelů SMS z radnice (Mobilní rozhlas) sou-
hlas s užitím osobních údajů pro tuto službu. 
Více na www.telc.eu/sms a v příštích TL.
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Sport
Hokej
Tabulka jihočeské Krajské ligy po základ-
ní části
1 Strakonice 24 152:86 51
2 Český Krumlov 24 128:77 48
3 Radomyšl 24 120:94 48
4 Veselí nad Lužnicí 24 107:88 46
5 Vimperk 24 124:95 44
6 Milevsko 24 98:74 43
7 Humpolec 24 94:86 38
8 Soběslav 24 133:110 37
9 Jindřichův Hradec 24 108:104 37
10 Tábor B 24 97:101 35
11 Telč 24 104:129 22
12 Hluboká nad Vltavou 24 81:121 19
13 Pelhřimov B 24 70:251 0

Fotbal
Domácí zápasy A mužstva SK
15. 4. 15:30 muži A – Kamenice n. L.
29. 4. 16:00 muži A – H. Borová
Bez záruky
Tabulka krajské I. A třídy před jarní čás-
tí soutěže
1. Světlá n.S. 13 35:17 30
2. Žirovnice 13 36:16 26
3. Kamenice n.Lipou 13 24:12 25
4. Dobronín 13 41:25 23
5. Telč 13 27:18 23
6. Třešť 13 32:29 23
7. Leština u Světlé 13 27:23 22
8. Pacov 13 16:18 19
9. Kostelec u Jihlavy 13 24:28 16
10. Chotěboř B 13 10:20 13
11. Bedřichov 13 27:37 11
12. Mírovka 13 18:34 11
13. Havlíčkův Brod B 13 11:28 11
14. Havlíčkova Borová 13 5:28 5

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 20. kole
1. H. Brod 20 195:84 77
2. Pelhřimov 20 171:109 62
3. Jihlava 20 176:118 59
4. Žďár n. S. B 20 177:139 58
5. Polesí 20 155:151 51
6. Třešť 20 150:162 44
7. Chmelná 20 141:152 44
8. Třebíč 20 146:169 42
9. Světlá n. S. 20 130:170 41
10. Bystřice n. P. 20 130:177 38
11. Telč 20 124:179 36
12. Chotěboř 20 102:187 27

Basketbal
Přeshraniční soutěž WSPK 2017/18
1. Gmünd 5 +72 10
2. Studená  5 +45 7
2. Telč  5 -23 7
4. N. Bystřice 3 -152 3

Hokejisté SK Telč ukončili sezónu

Odnesla to Hluboká nad Vltavou
Vítězstvím 11 : 5 nad Hlubokou nad Vltavou 
v sobotu 3. března se hokejisté SK rozlouči-
li s letošním ročníkem jihočeské Krajské li-
gy. Následující malé ohlédnutí kapitána Mi-
lana Sokolíka nejen za vítězným zápasem, 
ale i předsedy hokejového oddílu SK Fran-
tiška Čermáka za činností celého oddílu je 
tak tečkou za hokejovou sezónou 2017 - 2018 
v Telči. K utkání s Hlubokou nad Vltavou se 
vrátil Milan Sokolík:  „Zápas  jsme  zvládli 
na výbornou a důstojně se rozloučili s celou 
sezónou.  Poděkovali  jsme  tak  i  fanouškům, 
kteří  nás  opět  přišli  podpořit  v  hojném po-
čtu. Myslím, že se zápas musel líbit. I my hrá-
či jsme si ho užili. Na krásném výsledku má 
zásluhu celý tým, ale zvláštní pochvala patří 
Pepovi Berkovi a Vojtovi Kretovi za vstřelení 
hattricku.“ Konečné umístění týmu po skon-
čení základní části vidí jak M. Sokolík, tak F. 
Čermák podobně. Tým hrál v náročné soutěži 
důstojnou roli, dokázal porazit mužstva z če-
la tabulky, řadu utkání těsně prohrál o jednu 
nebo dvě branky. Takže chybělo trochu štěstí.
O dalších mužstvech oddílu pak F. Čermák 
uvedl: Záloha prvního týmu, mužstvo junio-
rů, hrálo turnaj O pohár města Telče, ve kte-
rém  skončilo  na  čtvrtém  místě.  Chlapcům 
z kategorie žáků patří v systému našich hoke-
jových týmů zvláštní místo. Je složena z klu-
ků ve věku od 11 do 16 let, kteří začínali svou 
kariéru na otevřeném zimáku, bez možnosti 
zapojit se do řízených soutěží, protože mrazit 
se začínalo v půlce listopadu a soutěže starto-
valy v září. Ti, co vydrželi, a je jich okolo tři-
ceti, si chodí dvakrát týdně zatrénovat, což je 

pořád lepší, než aby se potulovali po ulicích 
nebo seděli u počítačů. Letos odehráli i dva 
přátelské  zápasy  se  žáky  z Ledče. Dvě Pří-
pravky dětí s roky narození 2008 a 2009 hrá-
ly Krajskou ligu přípravek Vysočiny. Na své 
konto si připsaly jak vítězství, tak prohry. Toto 
však není důležité. Podstatné je, že pro ně byl 
hokej zábavou. Po úspěšných náborových ak-
cích „Týden hokeje“ v rámci projektu „Pojď 
hrát hokej“ se nám letos mimořádně rozrost-
la kategorie nejmenších hokejistů. Na ledové 
ploše se jich základům bruslení a hokejovým 
dovednostem učilo  téměř čtyřicet. Hokejový 
oddíl se v letošní sezoně staral o 97 malých 
hokejistů ve věku do 16 let. Oproti minulým 
rokům je to úctyhodné číslo a svědčí o tom, že 
hokej v Telči „táhne“. S narůstajícím počtem 
dětí  se  však  objevuje  problém  s  nedostat-
kem  trenérů.  Proto  vyzýváme  všechny,  kte-
ří by nám chtěli pomoct, ať se na nás obrá-
tí, rádi je ve svých řadách uvítáme (kontakty 
jsou na webových stránkách SK Telč). Franti-
šek Čermák ve svém hodnocení nezapomněl 
na poděkování všem, kdo na hokejové dění 
ve městě mají nějakou zásluhu. Zmínil trené-
ry, hráče všech týmů, sponzory, město. A po-
vzdechl si: „Je jen velká škoda, že od České-
ho svazu ledního hokeje, pod jehož hlavičkou 
jsme letošní soutěže hráli, do Telče kromě 5 ks 
výstroje pro děti v rámci projektu „Pojď hrát 
hokej“ nepřišla na samotnou činnost ani ko-
runa. To je však téma na zamyšlení pro něko-
ho jiného.“

Podle textu F. Čermáka 
s přispěním M. Sokolíka /z/

Basketbal

Jednoznačným favoritem současného 
ročníku jediné přeshraniční soutěže 
v našem regionu, Waldviertler Spar-
kasse Cup, je tým Gmündu. Telčským 
Žabařům chybí dohrávka domácího zá-
pasu s Bystřicí. 
„Pokud uspějeme, dělil by nás od druhé-
ho místa při stejném bodovém zisku roz-
díl pouhých 3 bodů ze vzájemného skóre 
se  Studenou,“  okomentoval umístění 
člen oddílu Milan Maleček.

Soutěž bez hranic
Pro myslivce

Českomoravská myslivecká jednota a Stře-
lecký klub Dačice pořádají 5. května od 10 ho- 
din na střelnici v Zahrádeckém lese střeleckou 
soutěž družstev v brokovém víceboji.

Více na www.strelnicedacice

Bude se střílet broky

Zřejmě první gól v hokejové extralize s telčskou stopou padl ve středu 28. února v hoke-
jové hale Vítkovic. Ve 14. minutě utkání Vítkovice – Hradec Králové rozjásal domácí di-
váky úspěšnou střelou Jaromír Pytlík, hráč HTA Telč a student zdejšího gymnázia, který 
v současné sezóně stabilně nastupuje za druholigový Žďár nad Sázavou.

Extraligový gól z Telče

Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy na http://www.
htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Zimní stadion
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O pohár města Telče

35. ročník hokejového turnaje je minulostí
17. března skončil třemi finálovými zápasy 
již 35. ročník hokejového turnaje O pohár 
města Telče. Letos se hrál ve třech ligách, 
ve kterých bylo 24 mužstev nasazeno podle 
umístění v předchozím ročníku. Ve všech se 
odehrála základní část a poté play-off o 1. až 
4. místo a play-off o umístění na pátém a dal-
ších místech. Vítěz I. ligy, DREAM TEAM 
Telč, se stal na další rok držitelem putovního 
poháru. V 209 zápasech zasáhlo do hry 535 
hráčů a 45 brankařů. Nastříleno bylo 2235 
branek (I. liga - 610, II. liga - 746, III. liga - 
879). V rámci turnaje se odehrálo 418 hodin, 
takže pokud by se turnaj hrál nepřetržitě 24 
hodin denně, hrál by se 18 dnů nepřetržitě. 
Turnaj začal 23. října loňského roku a vyvr-
cholil v sobotu 17. března posledními zápasy 
všech tří lig. O první místo ve III. lize bojo-
valy HC SDH Třeštice A s HC Dačice, ve II. 
lize se utkaly HC Hotel Antoň s HC Dlou-
há Brtnice a v I. lize DREAM TEAM Telč 
s HC SDH Třeštice B. Po skončení poslední-
ho zápasu následovalo slavnostní vyhlášení 
výsledků a předání pohárů starostou Roma-

nem Fabešem a předsedou hokejového oddí-
lu Františkem Čermákem. Pořadatelé neza-
pomněli ani na mužstva umístěná od čtvrtého 
místa níže – dostala pamětní skleněné plake-
ty. Mužstva na prvních třech místech diplo-
my a věcné ceny. Ocenění byli také nejlepší 
střelci, Martin Ondráček ( 24 -HC Želeju-
ve), Michal Daněk (46 - HC Krahulčí) a Mi-
chal Tesař (38 - HC VitamíniTiger´s). Zvlášt-
ní ocenění obdržel veterán SK Telč Zdeněk 
Tůma (HC Hron Dačice), který letos oslaví 
67. narozeniny a byl tak nejstarším hrajícím 
účastníkem turnaje. Pár zajímavostí. V tur-
naji nastoupilo šest hráčů v úctyhodném vě-
ku 60 let a více, nejmladšímu hráči Jakubovi 
Novákovi (HC Lukas Stará Říše) bude letos 
teprve 15 let. Mužstvo s nejvyšším věkovým 
průměrem bylo HC Hotel Antoň (47,49 let) 
a naopak nejmladším Junioři SK Telč (25,34 
let). Nejstarším brankařem (54 let) byl Petr 
Dunička (HC SDH Třeštice B) a nejmladším 
brankařem (17 let) Vojtěch Krejčí z týmu Ju-
niorů SK Telč. 

Bc. Miloš Novák, redakční úpravy /z/

Konečné pořadí 
jednotlivých lig
I. liga
1. DREAM TEAM Telč, 2. HC SDH Třeš-
tice A, 3. HC Želejuve, 4. Junioři SK Telč. 
5. HC Borovná, 6. SK Tekaben, 7. HC So-
kol Brtnice
II. liga 
1. HC Hotel Antoň, 2. HC Dlouhá Brtnice, 
3. HC Lukas Stará Říše, 4. HB Motáci Tře-
bětice, 5. HC Třešť, 6. HC Krahulčí, 7. HC 
Hříšice, 8. HC Červený Hrádek
III. liga 
1. HC Dačice, 2. HC SDH Třeštice B, 3. 
HC Jindřichovice, 4. HC VitamíniTiger´s, 
5. EHAFC Mufroni Telč, 6. HC Bcy, 7. HC 
Chlumec, 8. HC Hron Dačice, 9. HC Uvi-
díme

Sokolské probouzení 
broučků
Sokol Telč zve na tradiční Probouzení 
broučků v neděli 22. dubna od 16 hodin. 
Sraz u sokolovny, připomíná starostka So-
kola Emilie Drdácká.

Další Davidův skalp. 
Z Ameriky
Od 1. do 4. 3. se úřadující mistr světa v si-
lovém trojboji David Lupač zúčastnil Grand 
Prix na 30. ročníku prestižního Arnold Sport 
Festivalu v americkém Columbusu (Ohio). 
V nejtěžší váhové kategorii nenašel přemoži-
tele a výkonem 1 100 kg zvítězil (dřep 425 kg; 
benčpres 325 kg; mrtvý tah 350 kg).

Florbalisté Orla uspěli 
v Měříně
Zimu každoročně uzavírá Měřínský florba-
lový turnaj, na kterém nechyběly dva týmy 
Orla Telč. Letos byl rozdělen na dvě skupi-
ny. Mladší děti ze 6. a 7. tříd, ve které star-
tovalo 5 týmů a starší z 8. a 9. tříd se 7 tý-
my. Úspěšnější byl tentokrát mladší telčský 
tým, který sice ve skupině těsně 2:3 pod-
lehl Kněžicím, ale jinak přemožitele nena-
šel. Na skóre nakonec zvítězil a z turnaje 
si odváží zlaté medaile před druhým Měří-
nem a třetími Okříškami. Největší zásluhu 
na vítězném počtu gólů má Radek Trojan. 
Tým starších se musel nejdříve probojovat 
ze skupiny, kde po dvou remízách a jedné 
výhře uhájil druhé postupové místo. V se-
mifinále vyřadil 2:1 Kněžice. Ve finále si 
ale nedokázal poradit s Velkou Bíteší a ob-
sadil tak druhé místo. Za starší se význam-
ně střelecky prosadil Martin Kovář.

David Kovář

21. 4. 9.00 – 13.00 zimní stadion
Jezerní růže
Krasobruslařský klub Telč pořádá závody 
v krasobruslení o telčskou Jezerní růži a pro 
začínající a pokročilé krasobruslaře
Více na http://www.krasobruslenitelc.cz

Krasobruslení

Připravuje se
36. ročník turnaje
Na základě dohody mezi SK Telč a provo-
zovatelem zimního stadionu nedojde k ni-
jak podstatným změnám v organizaci 36. 
ročníku turnaje.

Více v příspěvku starosty Romana Fabeše 
na str. 3

Vítězný DREAM TEAM Telč. Horní řada zleva: Tůma Zdeněk, Ježek Milan, Toman Lu-
boš, Prokeš Petr, Němec Ondřej, Šindelář Jaromír, Kuhtreiber Petr, Karásek Martin. Spod-
ní řada zleva: Vodička David, Jindra Zdeněk, Bartušek Jiří, Martinů Vladimír.

Foto: Eliška Vystrčilová
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Kulturní kalendář
Akce
2. 4.
Velikonoční obchůzka s folklorním sou-
borem Podjavořičan

7. 4. 9.30 a 10.30 radnice
Vítání dětí

12. 4.
Putování 2018 Nahoru a dolů
Akce na podporu osvěty problematiky au-
tismu. Od 17:30 beseda v městské knihov-
ně. Více str. 7.

13. 4.
Putování 2018 Nahoru a dolů
V 9:00 start další etapy od radnice

14. 4. Diskusní kavárna
Od 17 hod, v restaurantu Zach, více str. 7

22. 4.
Probouzení broučků
TJ Sokol Telč zve rodiče a děti na tradič-
ní probouzení broučků. Sraz u sokolovny 
v 16.00 hod.

23. 4.
Den senátora Miloše Vystrčila
Od 18:30 v Café Telč Na Můstku,více str. 2

29. 4. 8:00 Muzeum Techniky 
Jarní vyjížďka, vice str. 7

30. 4. 13.00 u rybníka Roštejn
Telčské čarování - dětský program, vysoká 
vatra i s čarodějnicí, kapely, masky...

1. 5.
Čarodějnický kotlík, více str. 7

Koncerty
1. 4. 19.00 Hotel U Hraběnky
Velikonoční koncert Swing Trio Telč,
hosté Eva Pavlíková, Tomáš Drdácký

8. 4. 14.00 Kulturní dům v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů
Představí se DPS Zvoneček Jihlava, PS La-
byrint Třešť, PS Karla Němečka Moravský 
Krumlov, PS Campanula Jihlava, Triodam 
Telč a PS Smetana Telč

14. 4. 16.00 kostel Jména Ježíš
Koncert k 10. výročí pěveckého sboru 
Santini Telč

12. 4. 18.00 sál ZUŠ
Společný koncert žáků ZUŠ Dačice a Telč

11. 4. 19.00 sál ZUŠ
Jiří Pazour - Géniové světové hudby 
v klavírních proměnách, více na str. 9

Absolventské koncerty žáků ZUŠ:
17. 4. 18.00 kostel sv. Jakuba
24. 4. 18.00 sál ZUŠ
26. 4. 18.00 sál ZUŠ

Divadlo
21. 4. 19.00 Panský dvůr
Třetí světová láska - Komedie / autor: Mar-
tin Skřítek Kolář / De Facto Mimo Jihlava

29. 4. 15.00 Panský dvůr
Čert a Káča - Pohádka pro děti od 3 let, 
hraje Divadlo Malvína

Přednášky
11. 4. 13 – 16 DPS
První pomoc - workshop v rámci cyklu vzdě-
lávacích kurzů se sociálně zdravotní tematikou

11. 4. 18.00 Univerzitní centrum
Přemysl Otakar II. a bitva na Moravském 
poli, přednáší PhDr. Václava Kofránková

18. 4. 13 – 16 DPS
První pomoc, workshop v rámci cyklu vzdě-
lávacích kurzů se sociálně zdravotní tematikou

23. 4. 17:00 Radnice
Rodopis - koníček na celý život
Přednáší Helena Voldánová

26. 4. 17.30 Knihovna UC
Křesťanství a islám
Přednáší Th.B Aleš Zástěra

Výstavy
do 28. 5. MG Hasičský dům
Jaroslav Krepčík 1880 - 1959
Výstava sochaře, malíře, grafika a telčské-
ho rodáka Jaroslava Krepčíka u příležitosti 
100. výročí vzniku Československa.

do 31. 8. Zámecká galerie
Pyšná princezna, výstava originálních 
kostýmů a rekvizit z filmové pohádky. 
Otevřeno úterý - neděle 10.00 - 15.45 hod.

do 5. 4. vstupní síň radnice
Příběhy zmizelých stromů
Fotografie Jarmily Včelové

do 13. 4.  mázhaus ZUŠ
Výstava prací výtvar. oboru ZUŠ Dačice

do 18. 4. Knihovna UC
Čáry a kouzla Pařezáků
Choroše – duchové lesa
Fotografie Jarmily Včelové

9. 4. – 1. 5. vstupní síň radnice
Výročí telčských osobností
Vernisáž v pondělí 9. 4. v 15 hodin s vy-
stoupením žáků ZUŠ.

16. 4 – 1. 5.  mázhaus ZUŠ
Absolventská výstava výtvarného oboru 
ZUŠ Telč

20. 4. – 30. 9. Knihovna UC a prostory 
Cukrárny-Kavárny Haas
Lidová malírna v Telči
Výstava k 110. výročí založení Lidové ma-
lírny v Telči. Vernisáž v pátek 20. 4. v 17 ho-
din. Úvodní slovo pronese PhDr. Jiří Lukas

Trhy
28. 4. 9.00 - 15.00 náměstí
Farmářské trhy

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.

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.

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek ručních prací ● Biblický kroužek ● 
Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický 
kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé
8. 4. 7 – 10 hod. areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Oblast již myslí na léto
Kulturní spolek Oblast vyhlašuje výzvu 
k podání uměleckých výstavních projektů, 
určených k realizaci v prostorách židovské-
ho hřbitova v Telči v období od 30. 6. do 31. 
8. 2018. Vystavující má k dispozici 7 dní, 
od soboty do pátku. Vítáme i projekty s pře-
sahem do okolní krajiny. Bližší podmínky 
a další informace pro zájemce na www.ob-
last.org. Vzhledem k charakteru místa prosí-
me o zvážení vhodnosti vystavovaných děl.
Návrhy posílejte na adresu: oblast@post.cz
Uzávěrka pro podání je 13. dubna 2018. 
Výsledky budou oznámeny 23. dubna 2018.

Zdroj: www.oblast.org
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HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 21. 4. – GaudeamusTheatrum / Me-
zinárodní Setkání uměleckých škol
Divadlo Drak
Vzájemné setkávání studentů, pedagogů 
a divadelníků z různých koutů světa.

CHEB
28. 4. – Soutěžní přehlídka dětských 
a mládežnických předtančení
v Kulturním centru Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC
7. 4. – Slavnostní otevírání víkendového 
parního provozu jindřichohradecké úz-
kokolejky, nádraží Jindřichohradeckých 
místních drah, a.s.

KUTNÁ HORA
7. 4. - II. Kutnohorský street food festival
od 11:00

LITOMYŠL
25. – 29. 4. - Zahájení 7. litomyšlské lá-
zeňské sezóny – Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli  lázeňská prome-
náda, pódia, koncerty, výstavy, ...
V letošním roce vystoupí např. Buty, Mňága 
a Žďorp, Děda Mládek Illegal Band, Atarés 
a mnoho dalších

POLIČKA
20. - 21. 4. - 22. ročník festivalu Polič-
ka Jazz
Velký sál Tylova domu v Poličce

TELČ
22. 3. – 28. 5. - Jaroslav Krepčík 1880 - 
1959
výstava sochaře, malíře, grafika a restaurá-
tora, telčského rodáka 
v Městské galerii Hasičský dům u příleži-
tosti 100. výročí vzniku Československa

TŘEBOŇ
14. 4. - Květinová Třeboň
řemeslné a květinové trhy, zahradnický 
a zahrádkářský sortiment, florální objekty 
a jarní dekorace. Výstava Amarylis na tře-
boňském zámku. Koncert folkové kapely 
Bonsai č. 3. 

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

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
1. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
7. 4. so 18.00 Matka Boží
8. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
14. 4. so 18.00 Matka Boží
15. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
21. 4. so 18.00 Matka Boží
22. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 4. so 18.00 sv. Vojtěch
29. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Vojtěch
  10.30 sv. Vojtěch

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
Eduard Mach, Štěpnice 
Blahopřejeme novomanželům
Rudolf Dufek, Krahulčí
a Veronika Kučerová, Krahulčí
Zoran Mojsovski, Slavonice
a Kateřina Zavadilová, Slavonice
Opustili nás
Marie Kochánková, Třešť 95 let
Marie Tomšů, Staré Město 92 let
Jiřina Mácová, Strachoňovice 81 let
Miroslav Dušek, Mrákotín 86 let
Stanislava Odrážková, Ořechov 83 let
Jaroslav Muzikant, Podolí 80 let
Marie Šenková, Staré Město 69 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dě-
tí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňat-
ku na základě písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
16. dubna 2018 ve 12:00 hod.
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Knihovna UC zve na přednášku

Křesťanství a islám,
společné a rozdílné znaky

Přednáška Th.B Aleše Zástěry
Knihovna UC (býv. jezuitská kolej)

26. dubna v 17:30

Smutná zpráva z Prahy

21. února zemřel v Praze JUDr. Jan Slabý. By-
lo mu 95 roků. Po maturitě na telčském gym-
náziu v roce 1942 nastoupil jako pomocný 
skladník ve zdejším Hospodářském družstvu. 
Doba dalšímu studiu nepřála, vysoké školy by-
ly nacisty uzavřeny. Po válce vystudoval Práv-
nickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
Celý profesní život pak zůstal věrný myšlence 
družstevnictví a svépomoci. V Ústřední radě 
družstev, která zastřešovala výrobní, spotřeb-
ní a bytová družstva, se zabýval ekonomic-
kou a právní problematikou. V šedesátých le-
tech působil jako expert pro otázky družstevní 
výchovy v Tunisku a poté byl ředitelem pro-
jektu Mezinárodní organizace práce (ILO) při 
OSN v Kamerunu. Po roce 1990 byl řadu let 
předsedou Muzejní rady Muzea družstevnictví 
v Praze Těšnově. V roce 2007 se autorsky po-
dílel na obsáhlé monografii 160 let družstev-
nictví v České republice (1867 - 2007). Vedle 
své profese měl dr. Slabý jednu velkou lásku. 
Byla jí Vysočina, milovaná Dobrá Voda, Telč 
a telčské gymnázium. Seznámili jsme se v po-
lovině devadesátých let minulého století. Od té 
doby patřil k nejvěrnějším a také nejpozorněj-
ším čtenářům Telčských listů. Archiv mého 
mobilu by doložil, že pokud mu to zdravotní 
stav dovoloval, po obdržení každého nového 
čísla se ozval bez ohledu na jím provolané mi-
nuty. Neskromně. Většinou pochválil, ale také 
si nechal vysvětlit některé zprávy a díky život-
ním zkušenostem i okomentoval kroky města. 
Rozhovor s ním patřil pro mě ke každému čís-
lu, stejně jako uzávěrka a kompletace vydání. 
Bude mi moc chybět...            Oldřich Zadražil

Za JUDr. Janem Slabým
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SEDLÁKOVA OBUV A SKLAD HYNKA MOTYČKY. Tajemství štítu zmizelého ho-
telu U Nádraží.                                                                                               Foto: Roman Pokorný

Po uzávěrce

V právě probíhajícím finále extraligy žen v ho-
keji mezi Slavií Praha a SK Karvinou je plat-
nou oporou pražského týmu telčská Zuzana 
Martinů. V infarktovém zápase, 3: 2 po s.n. 
pro Slavii, 17. března na zimním stadionu 
v Příbrami, si připsala jednu asistenci.

Zuzka Martinů bojuje 
v extralize za Slavii

ČÍSLO DO MOBILU. Již měsíc jezdí v Telči Senior taxi. Více na str. 5    Foto: Pavel Boček BYL ZPĚVÁČEK 2018. Postupují-
cí do Českého zemského kola v Chrudi-
mi. Zleva Eileen Niederlová (2.), Barbo-
ra Hrnčířová (1.) a Viktorie Opatrná (3.). 
Více o soutěži mladých zpěváků folklóru, 
která se konala 17. března v Telči na str. 9.

Foto: Archiv HORFOS

JARMILA VČELOVÁ. Žena, která umí 
fotografovat přírodu. Výstavu jejích prací 
můžete vidět ještě do 5. dubna ve vstup-
ní síni radnice a do 18. dubna v Knihovně 
Univerzitního centra.

Foto: Ilona Jeníčková


