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Je to zcela výjimečné v městě velikosti Tel-
če. Máme tři knihovny přístupné veřejnos-
ti! Na stránkách TL pravidelně informujeme 
o jejich novinkách. Z kolika knih si v nich ale 
můžeme vlastně vybírat? Sumář fondů všech 
knihoven jsem dal do nadpisu. Na otázku, ko-
lik knih najdeme v každé knihovně, odpoví-
dají ti nejpovolanější. A přidali jsme jednu 
zvědavou otázku: Jaká byla vaše „nej“ kniha 
v roce 2018?
Městská knihovna
Lenka Zamazalová, vedoucí knihovny
Knih máme 29756
Má „nej“ kniha loňského roku:
Zdeněk Drozd: Kosí hnízdo
Andrea Fajtová, knihovnice
Viktorie Hanišová: Houbařka
Knihovna Univerzitního centra
Ilona Martinů, vedoucí knihovny
Knih máme 5869
Má „nej“ kniha 2018:
Alena Mornštajnová: Hana

(Pokračování na straně 11)

38 881 knih

ZIMA PŘÁLA SNĚHULÁKŮM. I na sídlišti U Štěpnického rybníka. Ale vždy jen krátce.   
Foto: Archiv TL

Velmi důležité rozhodnutí pro rozvoj města 
přijali na svém posledním zasedání zastupi-
telé. Jak víte z předchozích informací, jed-
nou z priorit města na toto období je přípra-
va stavebních parcel pro bytovou výstavbu 
v ulici Dačická. Na tuto lokalitu byla už dří-
ve zpracována studie a následně proběhlo 
několik jednání s vlastníky pozemků o ře-
šení této lokality. Část vlastníků své pozem-
ky určené k zasíťování městu prodala celé 
a s částí vlastníků došlo k dohodě na od-
prodeji pozemků pod budoucími komuni-

kacemi. V loňském roce byla proto zpraco-
vána dokumentace pro územní rozhodnutí 
na vybudování veškerých inženýrských sítí 
na celé území obytné zóny. Vydání rozhod-
nutí a zahájení prací na dokumentaci pro 
stavební povolení je ale podmíněno tím, že 
město bude buď vlastníkem pozemků pod 
budoucími komunikacemi, nebo bude mít 
potřebné souhlasy od jejich vlastníků. Veli-
ce si vážím toho, že až na jeden pozemek se 
se všemi ostatními vlastníky podařilo najít 
dohodu.               (Pokračování na straně 3)

Obytná zóna Dačická na etapy 
Roman Fabeš: Březen – měsíc knihy

11. března - Seminář Dotace do lesů, více str. 7
23. března - Den otevřených dveří na Mete-
orologické stanici Kostelní Myslová, více str. 
19
26. března - Konference k zahájení turistické 
sezóny v Telči, více str. 14
29. března - SLAM POETRY EXHIBICE, 
více str. 5 a 10

V březnu bude:

Jihočeská krajská liga
Telč – Pelhřimov B  9: 7
Telč – Vimperk 4 :3 SN
Tábor B – Telč  8:11

Vítězný závěr hokeje 
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5. schůze - 9. ledna
 - RM schválila odpisové plány příspěvko-
vých organizací města na rok 2019.
 - RM schválila uzavření smlouvy o veřej-
ných službách se společností ČSAD Jindři-
chův Hradec na rok 2019.
 - RM města stanovila počet volených členů 
Osadního výboru místní části města Telče 
Studnice na 5 a stanovila termín konání voleb 
do výboru na sobotu 26.1.2019 od 9 do 11 
hod. v objektu Osadního výboru ve Studni-
cích a  schválila složení volební komise.
 - RM schválila postup vedení sporu se spo-
lečností RED BERRY, SE. Rada města po-
věřila starostu k uzavření smlouvy na práv-
ní zastoupení ve sporu se společností RED 
BERRY, SE s advokátem Mgr. Martinem 
Šalandou.

6. schůze - 23. ledna
 - RM odvolala Mgr. Jiřího Remeše na zákla-
dě jeho žádosti z funkce člena předsedy do-
zorčí rady společnosti Služby Telč a jmeno-
vala Mgr. Hanu Hajnovou novým členem 
dozorčí rady této společnosti.
 - RM odvolala Ing. Bohumíra Krejčího 
na základě jeho žádosti z funkce člena do-
zorčí rady společnosti Statek Telč a jmeno-
vala Jindřicha Kaupu členem dozorčí rady 
této společnosti.
 - RM schválila ZŠ Hradecká zapojení do pro-
jektu „Sportuj ve škole“.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči - I. 
etapa“ a schválila složení komise pro oteví-
rání, posouzení a hodnocení nabídek.
 - RM schválila zveřejnění záměru pachtu 
pozemku p.č. 3492/4 a nájmu p.č. st. 2436 
v zahrádkářské osadě Třešňovka, díl č. 19.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje čás-
ti pozemku par.č. 7468/6 v obci a k.ú. Telč.

Z jednání rady města

Konzultační den rady města
středa 6. 3. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

7. schůze - 6. února
 - RM schválila zveřejnění záměru pachtu 
pozemku p.č. 3492/4 a nájmu p.č. st. 1974 
v zahrádkářské osadě Třešňovka, díl č. 1.
 - RM schválila podání žádostí v rámci Fon-
du Vysočiny „Památky 2019“ - na pokračo-
vání obnovy křížové cesty (zastavení č. IV) 
ke kapli sv. Karla Boromejského a opravu 
kaple sv. Karla Boromejského.
 - RM schválila podání žádostí v rámci pro-
gramu „Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností“- na pokračování obnovy křížové 
cesty (zastavení č. IV) ke kapli sv. Karla 
Boromejského a oprava kaple sv. Karla Bo-
romejského.
 - RM schválila uzavření smlouvy na akci 
„Oprava komunikací v Telči“ se společností 
SWIETELSKY stavební.
 - RM schválila zvýšení nájemného o 2,1% 
u všech městských bytů s účinností od 
1. července 2019 dle odst. 1 § 2249 zákona 
č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 - RM předala Ing. Petru Vařbuchtovi osvěd-
čení o nastoupení do funkce člena Zastupi-
telstva města Telče.
 - RM schválila doplnění členů členy Komi-
se pro regeneraci MPR a MPZ a správu pa-
mátky UNESCO, stavební a územního roz-
voje o Bc. Gabrielu Kaščákovou za NPÚ 
Telč.
 - RM schválila uzavření smlouvy o převodu 
vlastnictví k majetku České republiky s pře-
dávajícím HZS Kraje Vysočina, jejímž před-
mětem je automobil pro jednotku SDH Telč.
 - RM schválila bezúplatný převod nepotřeb-
né hasičské techniky - cisterny CAS 32 
městu Třešť.

Všechna usnesení rady města v úplném 
znění na www.telc.eu

3. zasedání ZM

Opraví se další památky na náměstí
V pondělí 18. února se v zasedacím sále na telč- 
ském zámku uskutečnilo další zasedání zastu-
pitelstva města, kterého se zúčastnilo všech 21 
členů. Po jeho zahájení nejprve složil slib no-
vý zastupitel Ing. Petr Vařbuchta, který nastou-
pil do funkce jako náhradník za odstoupiv- 
šího Pavla Dvořáka. Na zasedání byl schvá-
len návrh na vydání změny č. 1 územního 
plánu města Telče, čímž byl završen proces 
změny územního plánu zahájený na podzim 
2016. Tak jako v minulých letech byl i v letoš-
ním roce podpořen záměr vlastníků kulturních 
památek, kteří podali žádost o dotaci v rámci 
dotačního programu Kraje Vysočina na ob-

novu památek. V letošním roce byla podpo-
řena oprava kamenného portálu vstupních 
dveří na domě č.p. 45 na náměstí Zachariáše 
z Hradce, oprava oken a dvora hotelu U Čer-
ného orla (č.p. 7) a výměna oken na domě č.p. 
17 na náměstí Zachariáše z Hradce. V násled-
ném bodu programu bylo schváleno odkoupe-
ní pozemků pod plánovanými komunikacemi 
v budoucí obytné zóně v ulici Dačická o cel-
kové výměře 4220 m2 za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2. Naopak nebylo schváleno zveřej-
nění záměru prodeje budovy č.p. 388 v uli-
ci Batelovská na pozemku parc. č. st. 2389/1 
(okál u rybníka Roštejn) a okolního pozem-

ku parc. č. 7150/18. O prodej těchto nemovi-
tostí požádal vlastník sousedního pozemku. 
Součástí programu 3. zasedání byl bod „poři-
zování audiovizuálního přenosu a zpřístupně-
ní archivovaných záznamů z jednání zastupi-
telstva“ navržený členy zastupitelstva města 
Mgr. Vladimírem Brtníkem, Ing. Tomášem Ji-
ráskem a Ing. Jiřím Pykalem. K tomuto bodu 
byla vedena poměrně obsáhlá diskuze. Pro při-
jetí usnesení, aby se od 1. dubna 2019 pořizo-
val oficiální přímý hlasový a obrazový přenos 
ze zasedání zastupitelstva a zpřístupnil archi-
vovaný záznam těchto přenosů, bylo 10 čle-
nů, 2 členové byli proti a 9 členů se zdrželo. 
Navrhované usnesení tedy nebylo schváleno. 
Posledním bodem programu před závěrečnou 
rozpravou byl bod „volba osadního výboru 
místní části města Telče Studnice“. V souladu 
s výsledkem voleb zastupitelé rozhodli o slo-
žení osadního výboru. Podrobněji viz str. 6. 
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva měs-
ta je zveřejněn na úřední desce v podloubí rad-
nice, internetových stránkách města a je k na-
hlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Tajemník MěÚ informuje

Stížnosti, petice, 
žádosti o informace
16. ledna zveřejnil na úřední desce tajemník 
městského úřadu Pavel Soukop zprávy o vyří-
zení stížností a žádostí o poskytnutí informací, 
které radnice obdržela v roce 2018. Obě zprá-
vy schválila rada města na 5. schůzi 9. ledna 
a vzala přitom na vědomí, že vloni město ne-
obdrželo žádné podání, které by splňovalo ná-
ležitosti petice. Ze zpráv vyplývá, že Město 
Telč, ev. Městský úřad Telč, obdržely 8 podá-
ní označených jako stížnost. Na všechny pak 
bylo ve lhůtě pro vyřizování stížností písem-
ně odpovězeno. V hodnoceném období bylo 
Městu Telč, event. Městskému úřadu Telč, ta-
ké doručeno 12 žádostí o poskytnutí informa-
cí. Všem žadatelům bylo odpovězeno písemně 
v zákonem stanovené lhůtě. Protože městský 
úřad nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žá-
dosti, nebylo podané ani žádné odvolání.
Úplné znění obou zpráv najdete 
na https://www.telc.eu/uredni_deska
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(Dokončení ze str. 1)
Bohužel ten nedořešený pozemek ale ne-
umožní dále pracovat na řešení celé obyt-
né zóny. A proto byl zastupitelům předlo-
žen návrh na rozdělení celé zóny na dvě 
etapy a schválení odkupu pozemků pod 
budoucími komunikacemi pro první eta-
pu. Přináší to sice určité technické změny, 

ale ty jsou naštěstí řešitelné. A tento návrh 
byl zastupiteli i schválen.
Prakticky to znamená, že nyní bu-
de dokončeno řízení a vydáno územ-
ní rozhodnutí a následně zahájeny prá-
ce na projektu pro stavební povolení pro 
část území se 30 plánovanými parcela-
mi od příjezdu od Dačic směrem k měs-
tu (viz plánek). Pokud nevzniknou něja-
ké komplikace, chtěli bychom ještě letos 
na podzim zahájit práce na vodovodech 
a kanaliacích, na které máme zajištěné fi-
nancování. Práce na dalších sítích by pak 
postupně nabíhaly na jaře příštího roku. 
A ještě jedna poznámka. Pokud by se 
nám nakonec přece jen podařilo dořešit 
i ten poslední pozemek, samozřejmě je 
stále ve hře i možnost řešit obytnou zó-
nu jako celek. 
ZŠ Hradecká je staveništěm
Nadpis je trochu nadsázkou, ale to, že 
v areálu školy probíhají dvě významné sta-
vební akce, je skutečností. Stejně tak ja-
ko je skutečností, že se od sebe význam-
ně liší. Jak už jsem psal v minulém čísle, 
s revitalizací sportovního areálu jsou velké 
problémy a bohužel i přes jednání s doda-
vatelem, firmou RED BERRY, SE, jsme 
se zatím dál neposunuli. Firmě běží pená-
le za nedokončení díla, dluží svým sub-
dodavatelům a nechce akceptovat naše 

Radosti a starosti telčského starosty
požadavky pro zajištění požadovaných pa-
rametrů povrchů hřišť před jejich dokon-
čením. A přestože nás firma ujišťovala, 
že problémy má jen v Telči, bohužel jsme 
zjistili, že podobně jsou na tom i v něko-
lika dalších městech. Celou záležitost tak 
převzali právníci a zřejmě skončí u soudu.

Naštěstí zcela jiná je situace přímo 
v hlavní budově školy. Tam firma TER-
NI v rámci projektu podpořeného evrop-
skými dotacemi provádí modernizaci 
odborných učeben, sociálních zařízení 
a instalaci výtahu. Tedy přesněji řečeno, 
byly dokončeny bourací práce a nyní se 
pracuje na příčkách a vnitřních instala-
cích. O jarních prázdninách pak bude 
firma pracovat na vybudování výtahové 
šachty. To vše běží za plného provozu 
školy. Chtěl bych proto poděkovat i uči-
telům a žákům školy za to, jak v těch-
to složitých podmínkách zvládají vyu-
čování. 
Máme dotaci na Oslednice
Už loni jsem v Telčských listech informo-
val o snaze města vrátit Oslednicím dří-
vější podobu místa pro oddych a rekreaci 
obyvatel města. Bohužel kůrovcová kala-
mita a s ní spojené vynucené kácení na ji-
ných místech zatím neumožnilo zahájit 
revitalizaci zdejších porostů. Ale dobrou 
zprávu přesto mám. Prostřednictvím do-
tačního titulu MAS Mikroregionu Tel-
čsko jsme měli možnost zkusit získat fi-
nance na opravu cest a umístění laviček, 
košů a dalšího mobiliáře. A díky dobré 
práci kolegů z odboru rozvoje naše žádost 
uspěla a já mohl před nedávnem podepsat 
v Brně dotaci ve výši 860 tisíc korun. Ta 

by měla pokrýt téměř 90% nákladů pro-
jektu. Už máme vybraného i dodavate-
le, kterým je firma Pozemní stavby Telč. 
Takže v květnu by se mělo začít s prace-
mi a na konci srpna bychom se měli projít 
po opravené stezce od židovského hřbito-
va až k rozhledně.

Poděkování za úklid
Tolik mailů a sms zpráv od hasičů s vý-
strahami na sněžení, mráz, vítr nebo déšť 
a rychlé tání, už dlouho nepamatuji. A jen to 
dokazuje, jak různorodá letošní zima byla 
a možná ještě v březnu bude. Na druhé stra-
ně mám trochu pocit, jako bychom po něko-
lika letech zapomněli, jak vlastně zima vy-
padá. O to víc si vážím vás všech, kteří jste 
našli koště a prohrnovač, pustili se do boje 
s počasím a udržovali chodníky a parkova-
cí stání před vašimi domy. Patří vám za to 
velké poděkování. A to patří i pracovníkům 
Služeb Telč, kteří, až na jeden výpadek 
techniky, zvládli ošetřovat místní komuni-
kace. A teď nás pomalu čeká zase opačná 
činnost, tedy zamést a uklidit tu spoustu pís-
ku, kterou jsme v zimě vysypali…

Zápisy do škol
Zápisy dětí na školní rok 2019/2020 
ve správním obvodu města Telče se bu-
dou konat:
do základních škol 5. 4. - 6. 4.
do mateřských škol 10. 5.
Mateřská škola Telč bude mít zápis 
od 9. 5. do 10. 5.
Jaroslava Pavlů, Útvar školství MěÚ Telč
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Společně pro Telč - Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Online přenosy ze zastupi-
telstva opět neprošly
I když tentokrát můžeme dodat, že chyběl 
jediný hlas. Oproti loňskému roku, kdy ná-
vrh získal podporu 5 zastupitelů, se na úno-
rovém jednání zastupitelstva počet hlasů 
„pro“ zdvojnásobil, což ale stále nestačí. 
Upřímně nás to mrzí, protože jde o jeden ze 
základních prvků otevřené radnice a způ-
sob, jak významně zvýšit informovanost 
občanů. Řada obcí, i na Vysočině, má s pře-
nosy dobré zkušenosti. Nestačí znát pros-
té počty hlasů, ale občan potřebuje vědět, 
proč se hlasovalo pro nebo proti. Žádný zá-
pis nedokáže dokonale postihnout probíha-
jící diskuse. A že zrovna na posledním, sko-
ro tříhodinovém jednání zastupitelstva, se 
diskutovalo víc než dost - o dalším postu-
pu s obytnou zónou na ulici Dačická, o zá-
měru zda prodat či neprodat okál u Roštej-
na nebo o neutěšené situaci s parkováním 
v ulici Tyršova během sportovních akcí 
na zimním stadionu. Pokud vás zajímají 
podrobnosti, jsme tady pro vás. A s online 
přenosy to určitě nevzdáme. Věříme, že se 
jich jednou dočkáme i v Telči.

Na čem by měly pracovat 
komise rady města
V lednu schválila rada města nominace na-
šich zástupců do svých poradních orgánů 
- komisí. V minulém období nepracovaly 
všechny stejně aktivně, proto jsme navrhli, 
aby se schůze konaly alespoň dvakrát roč-
ně. A také aby byly pozvánky zasílány všem 
zastupitelům (nejen členům komise), a ti se 
jich mohli i účastnit. Zároveň jsme požádali 
o rozesílání zápisů z jednání všem zastupi-
telům. Stručný výtah našich návrhů činnosti 
komisí a jména našich zástupců vč. e-mailo-
vých kontaktů se můžete dočíst níže. Bude-
me rádi, když se na ně budete obracet s ja-
kýmikoli podněty, které se budou týkat dané 
problematiky. Případně pište na info@spo-
lecneprotelc.cz a my email předáme.
Komise pro dopravu
Jaromír Nosek, nosek@advokatnosek.cz
Vyhodnocovat a připomínkovat zásadní 
změny dopravního značení, plánovaných 
uzavírek a dopravního omezení; revidovat 
dopravní značení; zajistit kvalitní dopravní 
výchovu na ZŠ vč. dopravního hřiště.
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Aleš Wimmer, aleswimmer@seznam.cz
Vyhodnocovat každoročně pořádané akce, 
sledovat kvalitu trhů na náměstí; vyjádřit se 
k připravované studii využití DpS.

Komise pro sociální věci, zaměstnanost 
a podnikání
Petra Kujínek Polodnová, kujinek.polod-
nova@gmail.com
Připravit přehled městských nemovitos-
tí a pozemků využitelných podnikateli se 
zřetelem na nejvíce chybějící služby; vyti-
povat městské objekty vhodné pro sociální 
bydlení a městské pronájmy; nastavit pod-
mínky pro nový domov seniorů.
Komise pro památky a územní rozvoj
Jiří Pykal, pykaljiri@centrum.cz
Zapojit komisi do řešení připravovaných 
ploch (mj. i bývalého zimního stadionu), 
územních studií, investičních záměrů a re-
gulačních plánů.
Komise pro sport a volný čas
Milan Maleček, mc.malda@seznam.cz
Zpracovat dlouhodobější koncepci rozvoje 
všech druhů sportu a strategii jejich podpo-
ry, inventuru stavu dětských hřišť; připra-
vit přehlednou nabídku sportovních aktivit 
pro občany.
Komise pro životní prostředí
Pavel Dvořák, paveltelc@volny.cz; Jiří Py-
kal, pykaljiri@centrum.cz; Ondřej Semo-
tán, o.semotan@email.cz, Ester Ekrtová, 
ester.hofhanzlova@centrum.cz
Připravit novou koncepci městské zeleně 
- zohlednit moderní trendy, kvetoucí plo-
chy s nízkými náklady na údržbu, trvalky, 
výběr vhodných druhů; podpora využívá-
ní dešťové vody; další rozvoj odpadového 
hospodářství.
Komise pro školství a vzdělávání
Helena Tomíšková, helena.tomiskova@
gmail.com
Připravit program podpory osobního roz-
voje učitelů; ověřování kvality škol; pod-
pora ředitelů k motivaci učitelů na zlepšo-
vání kvality a atraktivity výuky.
Pracovní skupina pro parkování ve měs-
tě a vjezd na náměstí
Petr Vařbuchta, Petr.Varbuchta@seznam.cz
Zmapovat všechny dostupné i plánované 
plochy pro parkování, navrhnout informač-
ní navigační systém parkovišť; vyhodnotit 
a optimalizovat dopravní režim na náměs-
tí; porovnat varianty zřízení městské policie, 
sdílené MP, využití agentury či posílení dozo-
ru zaměstnanci radnice; připravit informační 
schůzku s obyvateli a podnikateli z náměstí.
Další informace a termíny našeho zastupi-
telského klubu pro veřejnost najdete na fa-
cebooku a www.spolecneprotelc.cz.

Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, 
Jiří Pykal, Helena Tomíšková a Petr Vařbuchta, 

zastupitelé

Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Senioři „ujeli“ 20 tisíc 
kilometrů
V březnu to bude rok, co jsme zavedli pro se-
niory, občany města starší 65 let, novou služ-
bu, SENIOR TAXI. Zájem o ni nás mile pře-
kvapil a ukázal její potřebnost. Vloni si senioři 
objednali na různé cesty po městě, na úřa-
dy, k lékaři či jen tak na návštěvu známých 
689 jízd. A pohodlné Citroen Berlingo pana 
Havlíčka při nich ujelo úctyhodných 20 tisíc 
kilometrů. Jistě je to i díky jeho ochotnému 
řidiči panu Vejmělkovi. Někdo využil služ-
bu jedenkrát, ale postupně si SENIOR TA-
XI získává i pravidelné uživatele. Nejčastěji 
vyjíždělo v květnu, 85krát. Protože je SENI-
OR TAXI v provozu jen v pracovní dny, tak 
v tomto měsíci Berlingo absolvovalo průměr-
ně čtyři jízdy v jednom dnu!       Pavel Komín

Naučíme se odevzdá-
vat textil?
Pracovníci firmy TextilEco, a.s., která sváží 
kontejnery s vytříděným textilem umístěné 
v hnízdech v Telči, nás opakovaně upozorňu-
jí, že v kontejnerech nachází plastový odpad, 
papír a dokonce i biologicky rozložitelný od-
pad. To samozřejmě snižuje využitelnost ode-
vzdaného textilního odpadu. Čistota odpadu 
v kontejnerech je jednou z podmínek firmy, 
která jeho svoz a následné využití zajišťu-
je. Proto zvažujeme na veřejně dostupných 
místech vyměnit kovové kontejnery na tex-
tilní odpad za oranžové plastové s vrchním 
plněním, čímž se snad sníží jeho znečiště-
ní. Pokud ani toto řešení nepomůže, budeme 
nuceni kontejnery na textil ponechat pouze 
ve sběrném dvoře ve Službách Telč, kde jej 
bude možné, stejně jako již v současné době, 
odevzdat pod dohledem pracovníků Služeb. 
Nechce se mi věřit, že budeme muset přistou-
pit k tomuto krajnímu řešení. Přitom v loň-
ském roce jste odevzdali do kontejnerů chvá-
lyhodných 14570 kg textilu.       Pavel Komín

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. - II. 4. 3. IV. 6. 3.
III. 5. 3. V. - VI. 7. 3.
Biologický odpad
I. - II. 18. 3. IV. 20. 3.
III. 19. 3. V. - VI. 21. 3.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Telčský kostel Jména Ježíš
Ing. Mgr. Ondřej Hnilica

20. března v 18 hod. 
v Univerzitním centru

Jezuitská kolej

Přednáška v dubnu
Hernán Cortés a dobytí Mexika

přednáší: Miloslav Záškoda

Pěvecký sbor SME-
TANA hledá nové 
zpěváky / zpěvačky
Umíte zpívat a láká vás zazpívat si v pěvec-
kém sboru s téměř stoletou tradicí? Přijďte 
mezi nás a zažijete příjemná setkání s lid-
mi, které spojuje láska ke zpěvu. V případě 
zájmu či dotazů nás kontaktujte e-mailem: 
vladimirbrtnik@seznam.cz nebo telefonic-
ky: 731 955 738. Těšíme se na vás!

SLAM POETRY 
EXHIBICE
Může být poezie show? Slam poetry je perfor-
mativní žánr přednesu autorské poezie. Žádné 
kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo im-
provizace. Dojetí! Smích? Zhnusení? A body 
publika!!! Pátek 29. března v historickém sále 
Univerzitního centra Telč od 19:30 hod.
Anatol Svahilec - Tukan - Honza Dibitanzl 
- Tim Postovid
www.slampoetry.cz, www.facebook.com/
slampoetry

ŘÍJEN 2001. Milena Kopečná přebírá z rukou starosty Václava Jehličky Cenu města. 
Foto: Bohumil Bína

Radost vystřídal smutek
„Tak konečně máme v pěveckém sbo-
ru Smetana víc chlapů. A hned to jinak 
zní. Přijďte si nás poslechnout na setkání 
sborů do Krahulčí.“ To byla slova, kte-
rá zazněla z úst Mileny Kopečné na za-
čátku ledna na setkání se spolky. Bylo 
vidět, že má obrovskou radost, vždyť 
zpěváky hledala řadu let. Nikoho z nás 
v tu chvíli nenapadlo, jak rychle se bohu-
žel tahle radost změní ve smutek. A ne-
chce se mi ani věřit, že už nikdy neu-
vidím Mileninu stále usměvavou tvář. 
Vždyť jsem se s ní potkával od svého 
příchodu do Telče. Nechci používat frá-
ze, ale ona byla vskutku renesanční člo-
věk. Učitelka a profesorka, sportovky-
ně a trenérka, muzikantka a dirigentka, 
vedoucí řady kroužků a mnoho dalšího. 
Nikdo nespočítá, kolik dětí něco naučila 
a kolika lidem pomohla nebo prostě udě-
lala radost. Není proto divu, že od oby-
vatel města dostala důvěru a stala se 
zastupitelkou a radní města a nakonec 

i místostarostkou. Bylo to vlastně logické 
ocenění za všechny její aktivity. Ale zna-
menalo to další práci a spoustu času navíc 
ve prospěch města. A že by něco opusti-
la? To ani náhodou. Odschůzovala, oddala 
snoubence, vzala harmoniku a doprovodi-
la na pódiu děti z Kvítečku a pak šla ješ-
tě dirigovat Smetanu. A při tom všem ještě 
dokázala být i maminkou a babičkou. Měla 
toho hodně, ale myslím, že byla šťastná...
Mílo, budeš nám všem moc chybět. 

Roman Fabeš

Vzpomínka na naši třídní
„Má krásný dlouhý vlasy, nádherně zpí-
vá, hraje taky bezvadně volejbal a navíc 
je moc hodná.“ Takové a další věty pada-
ly mezi námi kluky, když jsme začali cho-
dit na druhý stupeň základní školy v nyněj-
ší Masarykově, tehdy Leninově ulici. Tím, 
o kom jsme se bavili, nebyl nikdo jiný 
než naše námi zbožňovaná třídní učitelka 
Milena Kopečná, tehdy ještě Pelikánová. 

Naši třídní jsme zkrátka milovali, a tak 
jsme ji většinou jako žáci poslouchali, 
aniž by na nás musela nějak extra křičet. 
Zejména později mnoho z nás ocenilo i je-
jí přístup k dětem a pedagogické mistrov-
ství. Vždy se snažila, aby z nás vyrostli 
slušní a platní lidé. Měl jsem v životě to 
štěstí, že se později moje třídní stala i mou 
kolegyní a moudrou kamarádkou Mile-
nou. Prožili jsme spolu mnohé, dobře jsme 
se znali. Přesto věřte, že jsem vždy znovu 
a znovu stál v úžasu nad tím, jak obrov-
ský kus práce pro děti i dospělé kolem se-
be Milena nezištně a s radostí vykonáva-
la. Žila pro lidi kolem sebe. Svoji rodinu 
milovala. Byla přímá, spravedlivá, stateč-
ná a dobrosrdečná. Faleš a nespravedlnost 
ale nesnášela. Pokud bych měl svoji vzpo-
mínku zakončit jedním slovem, potom 
mě napadá vděčnost. Jsem vděčný osudu 
za Milenu Kopečnou a jsem přesvědčen, 
že vděčná může být i Telč, její obyvatelé 
a mnozí, mnozí další.

Miloš Vystrčil

Loučili jsme se 
s Milenou Kopečnou
Usměvavá, skromná, pracovitá - 
sbormistryně pěveckého sboru Smeta-
na Telč, Milena Kopečná. Důsledná, tr-
pělivá a s citlivým lidským přístupem 
k amatérským zpěvákům, kteří v napros-
té většině neprošli hlubším hudebním 
vzděláním. Obohatila tak život nejen 
nám, ale výsledky její záslužné činnosti 
přinášely radost také vděčným poslucha-
čům. Takovou jsme naši Mílu dvacet dva 
roků znali, měli rádi a takovou si ji pone-
seme v našich vzpomínkách.
Přestože nás v lednu, uprostřed činoro-
dé práce a dalších uměleckých záměrů, 
náhle opustila, bude zpívat stále s námi.

Členové PS Smetana Telč
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Přinášíme úplné složení komisí a pracovní 
skupiny, které schválila rada města 9. ledna 
na své páté schůzi.
KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda - Bc. Václav Kadlec
Tajemník - Ing. Pavel Chromý
Členové - Luděk Lupač, Mgr. Jaromír Nosek, 
Miroslav Brzek ml., Martin Páral, František 
Doležal
KOMISE PRO KULTURU A CESTOV-
NÍ RUCH 
Předseda - RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Tajemník - Věra Peichlová
Členové - Aleš Wimmer, Mgr. Jana Proko-
pová, Mgr. Milena Kopečná, Lucie Norko-
vá, Jarmila Šmikmátorová, Ing. Jana Pau-
lusová, Renáta Křížková, Jana Křížková, 
Mgr. Luděk Rux
KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI, ZA-
MĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ 
Předseda - Stanislav Vyvadil
Tajemník - Mgr. Vít Drexler, Michal Srp, Dis.
Členové - Ivan Doskočil, Mgr. Petra Kujínek 
Polodnová, Mgr. Jana Tichá, MUDr. Ludmi-
la Brzková, Robert Jackwerth
KOMISE PRO REGENERACI MPR 
A MPZ A SPRÁVU PAMÁTKY UNESCO, 
STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
Předseda - Ing. Jiří Pykal
Tajemník - Mgr. Jiří Křenek, Ing. arch. Ivana 
Krejčová, Bc. Vladimír Švec
Členové - Ing. Radek Kříž, Pavel Trojan, 

Vladislav Veselý, Bedřich Burian, Ing. Zde-
něk Jakubec, Bc. Gabriela Kaščáková
KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 
Předseda - Jaroslav Švec
Tajemník - Ing. Ilona Jeníčková
Členové - Ing. Milan Maleček, David Kovář, 
Jiří Kovář, Zdeněk Cambálek, Jiří Havlík, 
Alena Bláhová, Vladimír Mazal, Ing. Vlasti-
slav Soukup, Drahoslav Feit, Libor Slatinský
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda - Pavel Dvořák
Tajemník - Věra Mikešová, Dis.
Členové - Mgr. Pavel Macků, Daniel Janek, 
Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D., Miroslav Kou-
ba, Aleš Němeček, Ing. Jiří Pykal, Ing. On-
dřej Semotán, RNDr. Ester Ekrtová, Ph.D.
KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁ-
VÁNÍ 
Předseda - Mgr. Klára Pilíková
Tajemník - Jaroslava Pavlů
Členové - Mgr. Jana Uhlířová, Mgr. He-
lena Tomíšková, Mgr. Ludmila Švarcová, 
Mgr. Vladimír Brtník 
PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘEŠENÍ 
SYSTÉMU PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ 
A VJEZDU NA NÁMĚSTÍ
Předseda - Mgr. Vladimír Brtník
Tajemník - Zdeněk Bláha
Členové - Mgr. Luděk Rux, Jindřich Kaupa, 
Ing. Petr Vařbuchta, Bohumír Doskočil, Sta-
nislav Vyvadil, Petr Pokorný, Zdeněk Kubát, 
Jiří Vejmělek, Ing. Tomáš Jirásek

Komise rady města

Ještě Tříkrálová sbírka

TKS v regionu: 
436 tis. Kč
Ve výčtu výsledků letošní Tříkrálové sbírky 
v obcích malého okresu Telč (ORP) v mi-
nulém čísle chyběl údaj za staroříšskou far-
nost. Dozvěděli jsme se ho až po uzávěr-
ce vydání. Ve Staré Říši, Markvarticích, 
Olšanech a Sedlaticích vybrali kolední-
ci do 11 pokladniček úctyhodných 38 ti-
síc Kč, sdělila TL tisková mluvčí jihlavské 
Charity Barbora Živná. Tato částka tak při-
spěla k tomu, že výše darů ve Tříkrálové 
sbírce ve 37 obcích správního obvodu Tel-
če překonala čtyřsettisícovou hranici. Dár-
ci vložili do pokladniček koledníků přesně 
436 432 tisíc Kč. Ani toto číslo ale nemusí 
vypovídat vše o štědrosti občanů našeho re-
gionu. V osmi obcích se Tříkrálová sbírka 
nekonala. Jejich občané tak mohli přispět 
do sbírky v jiných obcích, případně pří-
mo na účet Charity České republiky, která 
Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá.        /z/ 

Ve Studnicích volili 
osadní výbor
Studnice jsou jedinou místní částí našeho 
města. A snad mohu i říct, že na ně nezapo-
mínáme a snažíme se o dobrou spolupráci. 
Jejím garantem je na naší straně hlavně odbor 
rozvoje a ve Studnicích pak dobře fungující 
osadní výbor. Jeho složení schvaluje zastupi-
telstvo města na základě takových „malých 
studnických voleb“, které proběhnou vždy 
po těch komunálních. Nyní tedy máme zří-
zený nový osadní výbor. Nebo spíše starono-
vý, protože se jeho složení nezměnilo. Chtěl 
bych předsedovi R. Neuwirtovi a členům J. 
Staňkovi, M. Maříkovi, F. Krejčímu a V. Te-
tourovi poděkovat za dosavadní práci a po-
přát jim hodně sil do následujících čtyř let.

Roman Fabeš

Kolik nás je
Přirozený demografický vývoj nebyl 
v loňském roce v Telči příznivý. I když 
se narodilo 59 dětí, nejvíce od roku 2009, 
počet zemřelých byl ještě o 21 osob větší. 
Zemřelo 81 spoluobčanů. Protože se také 
více obyvatel odstěhovalo (128), než při-
stěhovalo (82), máme tak další rok s ne-
příjemnou statistikou. Na konci roku žilo 
v Telči 5250 obyvatel. Z toho ještě 82 v je-
diné místní části ve Studnicích.

Zdroj: Statistika MěÚ Telč

Dotace na obnovu 
památek
Ve druhé polovině ledna zveřejnil odbor roz-
voje a územního plánování na úřední desce 
radnice informace o dvou dotačních progra-
mech na obnovu kulturních památek pro le-
tošní rok. Jednalo se o dotační program Kra-
je Vysočina a o program Ministerstva kultury 
ČR na obnovu kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností. Termín 
pro podávání přihlášek byl u krajského pro-
gramu stanoven odborem rozvoje do 31. led-
na. Ministerský program s kvótou 849 tis. Kč 
pro ORP Telč měl lhůtu pro podávání přihlá-
šek do 28. února. Obě informace nebylo tech-
nicky možné zařadit do TL 1-2/2019.

Nezaměstnanost 
v lednu
ČR
leden 3,3% (prosinec 3,1%)
Kraj Vysočina
leden 3,2% (prosinec 3,0%)
Správní obvod Telče
leden 5,1% (prosinec 4,7%)
Telč
leden 5,0% (prosinec 4,4%)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci led-
na: Borovná (10,4), Doupě (5,1), Horní 
Myslová (6,7), Hostětice (10,7), Kostel-
ní Myslová (7,7), Lhotka (5,3), Mrákotín 
(10,6), Olší (12,0), Radkov (6,5), Řásná 
(8,9), Řídelov (5,4), Sedlatice (5,6), Svoj-
kovice (6,3), Vanov (7,0), Vanůvek (7,7), 
Vápovice (7,1), Vystrčenovice (7,1), Zad-
ní Vydří (10,0), Zdeňkov (5,6), Žatec (9,6)

Zdroj: Statistiky ÚP

Rozvody. Bohužel 
jsou stále v kurzu
Matričnímu úřadu jsou doručovány ozná-
mení okresních soudů o rozvodech sňatků, 
které kdy byly uzavřeny u zdejšího mat-
ričního úřadu. V roce 2018 přišlo 68 tako-
vých oznámení. Z toho bylo 11 rozvodů, 
kdy měl jeden z rozvádějících se, trvalý 
pobyt v Telči.
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Nabídka kompostérů
stále trvá
Město Telč se aktivně zapojilo do úspěšné-
ho projektu Mikroregionu Telčsko, jehož 
cílem je podpořit třídění kompostovatelné 
složky odpadu z odpadu komunálního u jed-
notlivých domácností. Konkrétně jde o po-
řízení domácích kompostérů pro občany, 
kteří o toto zařízení projeví zájem. Pomo-
cí kompostérů lze vhodně přeměnit odpad 
z domácnosti, tzv. bioodpad (zbytky z ku-
chyně, posekanou trávu, listí ze stromů, oře-
zané větve, sáčky od čaje apod.) na domácí 
hnojivo. Občané města mají stále možnost 
si vyzvednout kvalitní kompostéry o ve-
likosti 900l. Cena za jeden velmi kvalitní 
kompostér je stanovena ve výši 750 Kč, což 
představuje cca 20% pořizovací ceny. 
Kompostéry jsou k vyzvednutí po předcho-
zí dohodě.
Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Nosek,
tel.: 567 112 429
e-mail: lukas.nosek@telc.eu

Kůrovec, kam se podíváš!
Loňský, abnormálně suchý a teplý, rok byl 
jedním z faktorů, díky kterému došlo i v le-
sích na území našeho ORP Telč k masivní-
mu rozšíření kůrovců (převážně lýkožrouta 
smrkového). Letos se zima už loučí, za chví-
li začne jaro a situace v lesích je bohužel po-
řád velmi špatná. 
Kůrovcový základ z roku 2018, tzn. živo-
taschopní kůrovci, kteří budou letos na ja-
ře pokračovat ve svém vývoji, je opravdu 
obrovský. Pro názornost uvádíme něko-
lik čísel. Množství stromů smrku ztepilé-

ho napadených kůrovci v soukromých le-
sích byl na území ORP Telč v lednu r. 2017 
cca 500 m3, v lednu r. 2018 to bylo už cca 
5.400 m3 a v lednu letošního roku dokonce 
60.300 m3! Z této krátké číselné řady i na-
prostý laik pochopí, že situace je kritická. 
S největší pravděpodobností na většině úze-
mí ORP Telč zmizí dříve či později smrko-
vé lesy a místo nich zůstanou jen holiny. Jak 
asi bude vypadat Javořice bez lesů? To bu-
dou panoramata…Chtěli bychom tímto ape-
lovat na všechny vlastníky lesů, aby prová-
děli opakovaně a pečlivě (nejlépe 1x týdně) 
kontrolu svého lesního majetku a zjistili tak, 
které stromy jsou napadené kůrovcem. Při 

těžbě by se měli vlastníci PŘEDNOSTNĚ 
ZAMĚŘIT NA ZELENÉ STROMY, KTE-
RÉ JSOU JEŠTĚ OBSAZENÉ KŮROV-
CI. Mrtvé stromy bez kůry (tzv. rezistentní 
souše) už nepředstavují z hlediska dalšího 
šíření kůrovců žádné riziko. Doporučuje-
me vlastníkům lesa, aby způsob zpracová-
ní stromů napadených kůrovcem zkonzulto-
vali se svým odborným lesním hospodářem. 
Kontakt na příslušného odborného lesního 
hospodáře vlastníkům lesa sdělíme na MěÚ 
Telč, odboru životního prostředí a je také 

umístěn na webových stránkách Města Tel-
če. Všichni si musíme uvědomit, že když 
přijdeme o lesy, tak v souvislosti s tím nasta-
ne velký problém s vodou. Mnoho vlastníků 
rodinných domů a také mnoho obcí už tyto 
problémy v předchozích letech mělo a mno-
ho dalších je mít bude. Zeptejte se jich, jaké 
to je, když neteče voda z kohoutku, ale mu-
sí se dovážet. Pokud přijdeme o lesy a v co 
nejkratší době vzniklé holiny nezalesníme, 
tak na to doplatíme nejen my, ale hlavně na-
še děti. 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru ži-
votního prostředí MěÚ

Pozvánka na seminář DOTACE DO LESŮ
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí pořádá pod záštitou Města Telče 11. března 
od 15:30 hod. v budově Základní školy Telč, Masarykova, v sálu hudební výchovy (vchod 
z parkoviště u zimního stadionu) seminář pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře na té-
ma DOTACE DO LESŮ v roce 2019. Uvedenou problematiku budou přednášet pracovníci 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, kteří příspěvky 
a dotace do lesů administrují. Zveme všechny zájemce na tuto akci. Seminář je bezplatný.

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

Území Českomoravské vysočiny patří podle rajonizace Ministerstva zemědělství mezi nejposti-
ženější oblasti napadení kůrovcem v republice.  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Řidičské průkazy 
z Telče „letí“
Loňský 1. červenec přinesl revoluční změ-
nu do vyřizování řidičských průkazů. 
Od tohoto data byla pro podstatnou část 
této agendy zrušena tzv. místní příslušnost 
obcí s rozšířenou působností. Řidiči si tak 
mohou vyřizovat většinu záležitostí souvi-
sejících s řidičským průkazem na kterém-
koliv úřadu obce s rozšířenou působností, 
tzv. malém okresu. Těch je v celé republice 
včetně Telče 205. Pro odbor dopravy tel-
čské radnice přinesla tato změna podstat-
ný nárůst žadatelů o výměnu řidičského 
průkazu. Přichází sem především občané 
z Třeště, jejího okolí, ale třeba i z Batelov-
ska a Stonařovska, kteří dosud museli vý-
měnu řidičského průkazu vyřizovat v Jih-
lavě na tamním magistrátu. Mezi žadateli 
se objevují ale i řidiči z Dačicka a Stude-
né. Novinka také přinesla i další pozitiv-
ní změnu. K žádosti o výměnu řidičského 
průkazu nemusí řidiči přikládat vlastní fo-
tografii. Tu jim, stejně jako u občanských 
průkazů a cestovních dokladů, pořídí od-
bor dopravy. „Zatímco ve druhém pololetí 
roku 2017 vydal náš odbor dopravy 631 ři-
dičských průkazů, ve stejném období loň-
ského roku, kdy k popisované změně do-
šlo, to bylo 1001 průkazů. Jedná se tedy 
o mimořádný nárůst,“ uvedl pro TL tajem-
ník úřadu Pavel Soukop a dodal, „bohužel 
tuto změnu nezohlednil stát ve výši pří-
spěvku na financování výkonu státní sprá-
vy v přenesené působnosti.“                      /z/
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Policie ČR Telč 
informuje
Opilci putovali k rodičům
V úterý 1. ledna byli policisté po třetí ho-
dině v noci přivoláni do zábavního pod-
niku v Telči pro nevhodné chování dvou 
návštěvníků. Na místě zjistili, že se jed-
ná o dva chlapce ve věku třináct a šestnáct 
let. Mladšímu naměřili 1,14 promile alko-
holu, staršímu více než 1,5 promile. Poli-
cisté předali opilé mladíky jejich rodičům 
a informovali o případu také odbor sociál-
ně právní ochrany dětí. Dále zjišťují, kdo 
požití alkoholu osobám mladším osmnác-
ti let umožnil a dopustil se tak přestupku.
Krádež jízdního kola
Policisté pátrají po pachateli, který ve Štěp-
nické ulici odcizil v době od 30. prosin-
ce do večera 1. ledna z garáže horské kolo 
značky Leadr fox černé barvy, které bylo 
zamčeno ke stojanu. Krádeží způsobil pa-
chatel škodu přibližně 15 tis. Kč.
Opilci za volantem
Havaroval bez řidičáku
Ve čtvrtek 29. prosince kolem sedmé ho-
diny večer havaroval v Kostelní Myslo-
vé řidič Jaguaru, který po projetí zatáčky 
ve směru od Telče dostal smyk a s autem 
vyjel mimo komunikaci. Policisté řidiči 
naměřili 1,44 promile alkoholu a obdob-
né hodnoty vykázaly i opakované zkoušky. 
Při kontrole navíc zjistili, že muž řídil bez 
řidičského průkazu, který mu byl předcho-
zího dne zadržen. Škoda na vozidle byla 
předběžně odhadnuta na 70 tis. Kč. Řidiče 
musela odvézt ZZS na ošetření do jihlav-
ské nemocnice.
Alespoň se přiznal
O řidičský průkaz přišel v neděli 6. ledna 
před jednou hodinou v noci v Masarykově 
ulici řidič VW Passat. Při kontrole mu poli-
cisté naměřili 0,44 promile alkoholu. Řidič 
požití alkoholu před jízdou přiznal. Poli-
cisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz 
a v další jízdě již nesměl pokračovat.
Na Sádky jel s alkoholem
V neděli 13. ledna zastavili policisté před 
druhou hodinou v noci Škodu Rapid, kte-
rá jela ze Slavatovské ulice směrem do uli-
ce Na Sádkách. Při kontrole naměřili tři-
cetiletému řidiči, cizinci, jedno promile 
alkoholu. Opakované zkoušky pak ukáza-
ly hodnoty ještě vyšší. Policisté řidiči další 
jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidič-
ský průkaz.

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

Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

Dobré zprávy pro naše bezpečí od senátora M. Vystrčila:

Více policistů pro Telčsko
Vždy na začátku roku se snažím navští-
vit všechny krajské a okresní představite-
le hasičů, policistů a záchranářů, abych se 
dozvěděl, co je nového, a získal také jiné 
informace než ty, kterými nás v zimě cel-
kem pravidelně zásobují média a které se 
většinou týkají zejména situace na dálnici 
D1. Tentokrát jsem se při setkání s vedou-
cím územního odboru Jihlava, plk. Alešem 
Indrou, dozvěděl hned dvě nové zprávy. 
Tou první dobrou zprávou je, že by se po-
čet policistů na našem obvodním odděle-
ní měl postupně zvýšit ze stávajících 15 
na 18. A tou druhou dobrou zprávou je, že 

plk. Indra je společně s ředitelem Krajské-
ho ředitelství policie Kraje Vysočina brig. 
gen. Milošem Trojánkem ochoten pracovat 
na dalším posílení počtu policistů v Telči 
pro období hlavní turistické sezóny. Jsem 
tomu moc rád, neboť se dlouhodobě se sta-
rostou Romanem Fabešem snažíme před-
stavitele Policie přesvědčit, že v letních 
měsících, kdy Telčí proudí denně doslova 
tisíce návštěvníků, by to při organizaci do-
pravy a zajištění bezpečnosti obyvatel vel-
mi pomohlo a prospělo.

Miloš Vystrčil, senátor

Hasičské zprávy

Tři požáry. Největší v Ježkovci
V období od 11. ledna do 14. února 2019 
vyjížděla jednotka HZS Kraje Vysočina, 
stanice Telč k devatenácti událostem. De-
vět těchto zásahů byly technické pomoci, 
při nichž hasiči čtyřikrát prováděli vyproš-
tění vozidel, která tvořila překážku silnič-
ního provozu, odstraňovali stromy padlé 
na vozovku, třikrát transportovali pacien-
ta a jednou prováděli resuscitaci pacienta 
pomocí automatizovaného externího defib-
rilátoru. Ve výše uvedeném období hasiči 
rovněž zasahovali u šesti dopravních ne-
hod, ke kterým došlo převážně v důsledku 
smyku na kluzké vozovce. Společně s jed-
notkami sborů dobrovolných hasičů z No-
vé Říše, Staré Říše, Želetavy, Krasonic 
a stanice Jihlava likvidovali 20. ledna po-

žár lesní chaty v Ježkovci poblíž Krasonic. 
Při této události byl vyhlášen druhý stupeň 
požárního poplachu, což znamená, že je 
k zásahu povoláno více jednotek ze širší-
ho okolí. U dalšího požáru kotelny v Hodi-
cích 23. ledna zasahovaly s námi také dal-
ší tři jednotky, stejně jako u požáru stodoly 
ve Staré Říši 11. února. Zde dokonce zasa-
hovalo jednotek sedm!
13. února pak telčští hasiči zachraňovali 
probořenou osobu v ledu na rybníku Roš-
týn. V tomto případě se ale jednalo o pro-
věřovací cvičení, při kterém hasiči uplat-
ňovali své znalosti z pravidelné odborné 
přípravy.

Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč
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Policie upozorňuje

Devět mrtvých chodců na silnicích v kraji. Stoupá počet střetů se zvěří
V Listárně TL jsou zveřejněny aktuální 
tiskové zprávy Krajského ředitelství po-
licie. Policie v nich mimo jiné upozorňu-
je na bezpečnost chodců v provozu na po-
zemních komunikacích. Připomíná, že 
v loňském roce došlo na Vysočině ke 101 
dopravním nehodám, na nichž mělo účast 
120 chodců. 9 z nich bylo přitom usmrce-
no, 13 utrpělo těžké zranění a 92 jich by-
lo zraněno lehce. Stejně varovná je zpráva 
o celkové nehodovosti v kraji, která proti 
předchozímu roku opět vzrostla. Na silni-
cích v kraji, včetně úseku dálnice D1 pro-
cházejícího Vysočinou, vyšetřovali vloni 
policisté 4 441 dopravních nehod, při nichž 
bezprostředně (do 24 hodin) po dopravní 
nehodě zemřelo 35 osob. Dalších 114 osob 
se těžce zranilo a 1 507 osob utrpělo leh-
ká zranění, píše ve varovné zprávě tisková 
mluvčí Dana Čírtková. Zvlášť pak upozor-
ňuje na trvalý nárůst nehod způsobených 
střety vozidel s lesní zvěří nebo domácím 
zvířetem. Z výše uvedeného počtu doprav-
ních nehod, 4 441, jich tuto příčinu měla 
více než jedna čtvrtina. Přesně 1327. Vedle 

obecně známých příčin těchto nehod upo-
zorňuje na jednu novou: I když jsou na řadě 
míst vybraných komunikací nainstalovány 
pachové ohradníky, které riziko nehod ma-
jí snižovat, lesní zvěř si k migraci poměrně 
rychle najde jiné trasy, takže ke střetům pak 
dochází i na jiných místech.
- Varování seniorům na téma „vnuk“:
Od začátku letošního roku evidují policis-
té v Kraji Vysočina již sedm případů, kdy 
se pachatelům podařilo okrást seniory ne-
bo se o to alespoň pokusili. Za kalendář-
ní rok 2018 policisté těchto skutků v našem 
kraji zaznamenali 27. Pachatelé se přitom 
snaží vylákat peníze od starších lidí různý-
mi způsoby. V poslední době je velmi častá 
takzvaná legenda „vnuk“.
- Přehled o vývoji kriminality v Kraji 
Vysočina
V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském 
roce policisté celkem 5 312 trestných či-
nů, což je ve srovnání s rokem předchozím 
o 147 případů méně. Meziročně jde o sní-
žení nápadu trestné činnosti o 2,69 procen-
ta. Loni se podařilo v našem kraji objas-

nit 3 152 trestných činů a objasněnost tak 
dosáhla 59,34 procenta. V loňském roce 
se policistům dodatečně podařilo objasnit 
dalších 384 trestných činů. Jde o případy, 
které se staly v předchozích letech. Celková 
objasněnost trestné činnosti v rámci naše-
ho krajského ředitelství tak dosáhla 66,56 
procenta.
- Varování před rizikovým nakupová-
ním na internetu
- Informace o nebezpečí při užívání ná-
vykových látek
Úplné tiskové zprávy najdete na https://
www.telc.eu/obcan/telcske_listy/listarna_
telcskych_listu_2019

Odbory policie 
se v Jihlavě stěhovaly
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina 
oznamuje přestěhování odboru služby pro 
zbraně a bezpečnostní materiál a odboru ci-
zinecké policie od 1. února 2019 do nového 
sídla na adrese Wolkerova 4448/37, Jihlava.
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Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Orlev: Běž, chlapče, běž; Kinsella: Báječné 
nakupování v Las Vegas; Bannalec: Bretaň-
ské světlo; Woods: Jak být šťastný; Mac-
kintosh: Má je vina; Brown: Naposledy se 
ohlédni; Gabriel: Návrhář; Krasikov: Pa-
trioti; Masterton: Pohřbení; Hamerová: 
Příliš tenkej led; Nesser: Případ G; Moore: 
Sbohem, Irsko; Ebert: Sen porodní báby; 
Fielding: Špatná dcera; Dubská: Z kopce 
do kopce; Vondruška: Duch znojemských 
katakomb; Černá: Jeden život nestačí
Naučná
Pintířová: Padá mi to z nebe: sestra me-
zi divadlem, médii a pasťákem; Kmenta: 
Český špion Erwin van Haarlem
Dětská
Riordan: Apolónův pád. Temné proroctví; 
Mlynowski: Ať vás to ani nenapadne; Vál-
ková: Doba kamenná: pomsta Šedého vlka; 
Kessler: Emily Vichrná a země půlnoční-
ho slunce; Finch: Hotel u zvířátek. Vzhůru 
na výstavu!; Bula: Medvěd nechce jít spát; 
Sosso: Moje úplně první encyklopedie; Po-
spíšilová: Velký případ školního detekti-
va; Colfer: Země příběhů: Varování bratří 
Grimmů; Pellai: Je čas jít do hajan!; De la 
Bédoyere: Království zvířat

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Benetková: Zlatý z nebe; Urban: Závěr-
ka; Pánek: Láska v době globálních kli-
matických změn; Švankmajer: Cesty spa-
sení; Kryl: Prózy; Fučíková: Moliér & 7 
převyprávěných her v historických sou-
vislostech; Heckerovi: Atlas ptáků; So-
lovská: Rozvoj dovedností dospělých lidí 
s mentálním postižením; Larsen: Zdravá 
chůze po celý život; Zikmund: Století Mi-
roslava Zikmunda; Black: Mapy měst
Knihovna UCT bude 
od 11. do 15. března uzavřena.

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Vácha: Ve stínu Karla Škréty: pražští ma-
líři v letech 1635–1680; Brůhová: Praž-
ské vize: fantastické stavby, které nikdy 
nevznikly; Stehlík: Kam kráčíš, památ-
ková péče?; Martin Štefánik: Stredoveké 
mesto a jeho obyvatelia; Radosta: Jižní 
Čechy; 100 zajímavých archeologických 
lokalit Moravy a Slezska; Víra, věda a li-
teratura v 17. a 18. století 

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč
a Univerzitní centrum MU Telč

zvou na výstavu

Alice Grünwald
S tradicí v srdci

další osudy „malírny“ v Telči
Vernisáž 18. března v 16 hodin

v Knihovně UC. Výstava se koná v prosto-
rách Cukrárny-Kavárny Haas do 31. května
Otevřeno během provozní doby cukrárny

Univerzitní centrum nabízí

Publikace ke stému výročí 
Masarykovy univerzity
U příležitosti 100 let od svého založení vyda-
la Masarykova univerzita dvě publikace au-
torských týmů kolem historiků Jiřího Hanuše 
a Lukáše Fasory: „Kalendárium Masaryko-
vy univerzity 1919 - 2019“ a „Mýty a tradice 
středoevropské univerzitní kultury“, mapují-
cí nejen okolnosti vzniku a vývoje naší dru-
hé nejstarší univerzity, ale i její současnosti. 
Zájemci si mohou obě knihy přijít prohléd-
nout či zakoupit do Knihovny Univerzitního 
centra. Bližší informace: Ilona Martinů, tel.: 
549 49 1143, mob.: 774 886 640.

M. Křenková v městské galerii
Celé jaro, do 28. června, nás v Městské ga-
lerii Hasičský dům budou provázet práce 
staroříšské rodačky a absolventky telčského 
gymnázia (1985) Magdaleny Křenkové Flo-
rianové. Ta se do galerie po několika letech 
vrací nejen se svými nejnovějšími obrazy. 
Tentokrát představí také fragmenty své po-
ezie a působivé fotografie. Na otázku, kolik 
výtvarných prací na výstavě uvidíme, odpo-
věděla TL s humorem sobě vlastním: „Ko-
nečný počet obrazů neznám. Nové ještě ma-
luji. Tak aby zaschly... Ta plátna zatím nikdo 
neviděl. I členové rodiny mají zákaz vstupu 
do ateliéru. Kdyby zapomněli, cedule na dve-
řích to připomene.“ My můžeme prozradit, že 
M. Křenková vystaví jak zmíněné olejomal-

by, tak také akvarely a několik pastelů. Při-
pomenutí její poezie bude na výstavě svým 
způsobem výjimečné. Sbírka Kladina, ze kte-
ré ukázky budou, se letos dočká knižního vy-
dání. Takže to připomenutí bude vlastně pre-
miérové. Výstava bude zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 28. března v 16 hodin s hudeb-
ním doprovodem Marie Křížové.             /z/

28. 3. – 28. 6.
Městská galerie Hasičský dům Telč

Otevřeno: duben - úterý - neděle
10.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 hod.

květen, červen - do 17.00 hod.

Březen - měsíc čtenářů
10. ročník
Městská knihovna Telč se zapojuje do celo-
státní kampaně na podporu čtení a čtenářství, 
kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR, těmito akcemi:
- pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenář-
ského
- vyhlášení nejlepšího čtenáře dětského od-
dělení
- beseda Hany Hindrákové - Můj africký pří-
běh - 21. března od 17.00 hod. v obřadní sí-
ni radnice

Pozvánka na besedu

Můj africký příběh
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobro-
volnice Hana Hindráková si Keňu zamilo-
vala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si 
poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak 
se od dobrovolnictví dostala k psaní romá-
nů z afrického prostředí. Beseda se uskuteční 
ve čtvrtek 21. března od 17 hodin v obřadní 
síni radnice.

Březen v Univerzitním 
centru

- Kurz Významné šlechtické rody pro poslu-
chače U3V Brno a Telč. Kurz s oblíbenou 
lektorkou Martinou Indrovou a možnostmi 
se zúčastnit exkurzí s odborným výkladem, 
7. – 10. března 
- Přednáška pro veřejnost: Telčský kostel 
Jména Ježíš, 20. března od 18:00
- IWhitness seminář, 21. března
- Workshop oddělení facility managementu 
MU, 22. – 23. března
- PRO VEŘEJNOST: SLAM POETRY EX-
HIBICE, večer improvizovaného živého, 
básnicko-zpívaného přednesu, 29. března 
od 19:30, více informací Ilona Martinů, tel. 
774 886 640
- PRO VEŘEJNOST: Filmový klub UC, ter-
míny a aktuální program na www.uctelc.cz, 
informace David Dittrich, tel. 739 921 115 
Podrobnější informace o všech akcích jsou 
k dispozici na internetových stránkách ne-
bo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 
777 119 220.
www.uct.muni.cz 
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc

Pro TL připravuje Jaroslav Makovec
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400 roků
27. března 1619 zemřel v Arognu (Švýcar-
sko) Baldassar Maggi (* 1550 Arogno?). 
Dvornímu staviteli Viléma z Rožmberka 
a Adama z Hradce je připisována řada sta-
veb na panstvích obou velmožů. V Telči 
je považován za autora dostavby zámku 
pro Zachariáše z Hradce. Někteří bada-
telé ho také považují za stavitele radnice 
a Dolní brány.

170 roků
2. března 1849 se v Třebíči narodil 
Emanuel Krupička (+ 29. 3. 1931, 
Telč). Absolvent pražské lékařské fa-
kulty byl od dob studií blízkým spolu-
pracovníkem Miroslava Tyrše. Po pří-
chodu do Telče, kde založil rodinu, zde 
působil jako obvodní lékař a mimo to 
14 roků vyučoval na reálce tělocvik. 
Podílel se na založení Sokola v Tře-
bíči a v Telči, kde také vedl hasičský 
sbor, aktivně působil v Občanské bese-
dě a v městském zastupitelstvu.

90 roků
25. března 1929 zemřel v Jaroměřicích 
nad Rokytnou Otokar Březina (*13. 9. 
1868, Počátky). Jako Václav Jebavý stu-
doval v letech 1883 až 1887, kdy maturo-
val na telčské reálce. Její nástupce, gym-
názium, dnes nese jeho jméno. Povoláním 
učitel je stále řazen mezi přední české 
básníky.

60 roků
18. března 1959 zemřel v Prostějově An-
tonín Kameník (*11. 12. 1886, Krahul-
čí). Absolvent telčské reálky vystudoval 
pražskou Akademii výtvarných umění. 
Podstatnou část svého života působil jako 
profesor kreslení na reálce v Prostějově. 
Převážná část jeho vlastní umělecké tvor-
by spočívá v olejomalbách, akvarelech 
a exlibris. Část jeho prací je ve sbírkách 
Galerie Muzea Prostějovska. 

50 roků
19. března 1969 zemřel v Brně Theodor 
Schaefer ml. (* 23. 1. 1904, Telč). Na tel-
čské reálce maturoval v roce 1922. Poté 
studoval na Konzervatoři v Brně a Mis-
trovské škole při Státní konzervatoři hud-
by v Praze. Od roku 1951 působil jako pe-
dagog na Janáčkově akademii múzických 
umění. Sám je autor dobře přijatých kon-
certních a jevištních skladeb.

Podle Kdo byl kdo, biografický slovník 
osobností Telčska. Muzejní spolek a Telč-
ské listy, 1996

Připomínáme siDokončení ze str. 1

38 881 knih
Knihovna NPÚ
Miloslav Záškoda, autor sloupků Novinek 
knihovny v TL:
Knih, převládají monografie, máme 3256
Nej kniha 2018:
Michal Zourek: Československo očima 
latinsko-amerických intelektuálů 1947 – 
1959.
Věra Motyčková, knihovnice
Aleš Palán, Jan Šibík: Raději zešílet v di-
vočině
Jako správní odborníci nám všichni odpo-
věď na otázku vaše „nej“ kniha 2018 zají-
mavě zdůvodnili. Tuto část odpovědí neu-
vádíme nejen z prostorových důvodů, ale 
že vám ji všichni odpovídající rádi prozradí 
při vaší návštěvě konkrétní knihovny a na-
konec na to „nej“ přijdete sami, když si kni-
hu vypůjčíte a přečtete.                            /z/

Vzpomínáme 
na 20. století

ŠKOLNÍ ÚKOL. Ten, který uveřejňujeme, 
byl napsán přesně před 75 roky. Pomineme-
-li slovo válka, tak určitě překvapí svou ak-
tuálností a „zaskočí“ přísností známková-
ní. Jeho autorka Věra Svátková, dnes paní 
Skokanová, si dodnes pamatuje, že tu trojku 
ve čtvrté třídě oplakala. Její školní sešit byl 
zajímavým exponátem výstavy Školákem 
v Protektorátu, kterou v prosinci nabídli pa-
mátkáři veřejnosti v Lannerově domě. Vý-
stavu určitě stálo za to vidět.

O varhaníkovi Janu 
Noskovi z Urbanova
Často se dnes můžeme dočíst o všelijakých ce-
lebritách. Jde o osoby různých, mnohdy dost 
pochybných kvalit. Málokdy se dozvíme ně-
co o osobnostech regionálního významu, kte-
ré jsou přitom významné pro své široké okolí.
Pan Jan Nosek z Urbanova začal samostat-
ně hrát na varhany v místním kostele v roce 
1941. Byl samouk - ale na teorii a zaučování 
musel dojíždět do Jihlavy k řediteli hudební 
školy panu Cyrilu Boudovi, od nějž nakonec 
obdržel vysvědčení, které ho opravňova-
lo k vlastnímu provozování varhanní hudby 
v kostele. Činnost to bývala časově velmi ná-
ročná. Znamenalo to prakticky stálou služ-
bu, dvě mše bývaly v neděli dopoledne a pak 
o půl druhé ještě požehnání. A to vše každý 
týden bez přestávky, k tomu další mše v týd-
nu a ještě svatby, pohřby, svátky. Nemohl ni-
kdy vynechat, i když byl zrovna nemocný 
a měl třeba čtyřicítku teploty. „No jo - co by 
řekli lidi,“ říkával - jak vzpomíná dnes jeho 
žena Jarmila. Vzhledem k manželovu vytíže-
ní si mnohdy připadala jako vdova. Leč dělal 
to rád - přestože mu bývalo líto, když se v létě 
všichni vydávali do Kostelního Vydří na pouť 
a on musel zůstat ve službě u našich varhan. 
Urbanovský varhaník byl živoucí legendou 
mezi místními farníky a vůbec všemi občany 
v širokém okolí. Jako varhaník i jako soused 
a prostě jako dobrý laskavý člověk.
Jan Nosek zemřel 5. února tohoto roku ve vě-
ku nedožitých 93 let v klidu v rodném domě 
v Urbanově. Držel za ruku svou ženu Jarmi-
lu, s níž žil 69 roků... smířen a milován Bo-
hem a všemi, kteří ho znali...        Jan Kaleta

Klub důchodců 
v březnu a dubnu
Masopust
Neděle 3. března od 14 hodin
Velikonoční výstava
Neděle 7. dubna od 9 do 16 hodin
Pondělí 8. dubna od 9 do 16 hodin
Úterý 9. dubna od 9 do 12 hodin 
Klub důchodců v přízemí polikliniky

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči

srdečně zvou na přednášku
Michala Zourka

Československo očima latinsko-
-amerických intelektuálů 

1947-1959
obřadní síň radnice

pondělí 25. března v 17 hodin
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„Ranč“ na Panských nivách dostává novou podobu.

Nové stojany na kola u cyklostezky za Punčoškou.                                               Foto: Pavel Boček

TAKHLE NE! Více o nesprávném uklá-
dání odpadů v příspěvku místostarosty 
Pavla Komína na str. 4.

Bude v dubnu

Setkání pěveckých sborů
28. ročník

7. dubna od 14 hodin v KD Krahulčí

Bytový dům firmy Starkon v Dačické ulici roste.
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PLES MĚSTA. 25. ledna se vydařil i díky vystupujícím z Rock and Roll club Elvis Jihlava         
Foto: Petr Mach

ZIMNÍ POHÁDKA. V únoru budily zaslouženou pozornost fotografie Adriany May 
ve vstupní síni radnice.

Foto: Ilona Jeníčková

SVATBY. Doma na zahradě se neobejde bez velkoprostorového stanu, v té zámecké je jako v pohádce. Více o svatbách v telčském ma-
tričním obvodu na str. 17.

Foto: Jana Kordíková

NA RADNICI. Výstava oblíbené autorky 
ve vstupní síni od 4. do 28. března.

KLÁRKA VAŘBUCHTOVÁ z přípravky 
výtvarného oboru ZUŠ propaguje svým vý-
kresem i ten hudební.
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Když se rozhodnete, že začnete hrát diva-
dlo, otevírají se nové obzory. Tak nejdřív 
hledáte ten vhodný kus, potom správné 
typy ke ztvárnění rolí, následně posbíráte 
zbytky vzácného času a zdá se, že je vše 
připraveno. Můžeme hrát!
Úplně stejně to fungovalo i u nás. Hle-
dání vhodného textu bylo v září tohoto 
školního roku ukončeno a nám se zalíbi-
la dramatizace Malého prince Antoina de 
Saint-Exupéryho, jejímž autorem je Lumír 
Kubátko. Potom jsme ve škole naznačili, 
že se bude nacvičovat divadlo a zájemci 
se našli! Až nás to trochu zaskočilo. Tolik 
rolí v tom Malém princi ani není! Po im-
provizovaném „konkurzu“ se podařilo ro-
le obsadit, byla to trochu „sázka do lote-
rie“, ale na prvních zkouškách se ukázalo, 
že jsme se docela trefili. Každý čtvrtek ná-
sledovaly zkoušky a odpolední dvě hodi-
ny jsme se sekundány, terciány a jedním 
statečným oktavánem věnovali umění. Ne 
nějakému velkému, ale jen tomu našemu, 
dětskému. Dvě prosincová představení by-
la určena dětem, pozvali jsme děti ze ZŠ 
Urbanov, Stará Říše a Krahulčí. A protože 
jsme chtěli, aby nás také viděli rodiče, ba-

Malý princ studentů GOB a SOŠ Telč
bičky, dědečkové a třeba i spolužáci, hráli 
jsme ještě letos 5. února ve školní aule pro 
veřejnost. Přišli všichni, sál byl plný. Her-

ci se snažili a snad byli spokojeni i diváci. 
My, učitelé, jsme spokojeni opravdu byli!

Květa Zažímalová, Radek Kopečný

Foto: Radek Kopečný

Foto: Ilona Jeníčková

Aby se nám akce 
„nepotkávaly“
Určitě jste zaznamenali, jak v posled-
ní době vzrůstá nabídka různých před-
nášek, besed, koncertů, výstav, divadel 
a třeba i sportovních akcí ve městě. Ur-
čitě to je dobře a máme z toho radost. 
Bohatou a různorodou nabídku oceňuje 
samozřejmě široká veřejnost, která má 
z čeho vybírat. Nedávno se nám ale sta-
lo, a nebylo to poprvé, že se sešly tři ak-
ce v jeden den. Často pak slyším otázku: 
Proč to tak bylo? Aby k tomu nedochá-
zelo, chci poprosit všechny organizátory 
jakékoliv akce o nahlášení názvu, termí-
nu, času i místa konání do 15. dne v mě-
síci před konáním akce na odbor kultury. 
Požadavek zapracujeme do přehledu ka-
lendáře akcí na konkrétní měsíc. A pokud 
uvidíme, že dochází k souběhu akcí, po-
kusíme se společně s organizátorem najít 
jiný termín. Vím, že to někdy bude ob-
tížné. Ale jedině tímto způsobem dokáže-
me minimalizovat souběh akcí. Přehled 
všech akcí je zveřejněn a průběžně ak-
tualizován v kalendáři akcí na webových 
stránkách města www.telc.eu.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Město Telč a Státní zámek v Telči zvou na Zahájení turistické sezóny 
v Telči pro občany a podnikatele v cestovním ruchu. Konference se 
koná v úterý 26. března v 17 hod. v Konírně zámku. Jste srdečně zváni!
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Kryštof Kolumbus, Edmund Hillary, Roald Amundsen, Jurij Gaga-
rin... Každý z nich byl někde první, nebo něco objevil. Učí se o nich 
ve škole. Každý je zná. Co mají společného? Vedle toho prvenství také 
to, že za jejich úspěchem je ukryto mnoho práce zcela neznámých lidí, 
dnes moderně jejich týmů.  A platí to i v 21. století. Fenomén součas-
nosti, motorismus, má dvě stálice. Seriál F1 a rallye Dakar. V prvním 
případě známe Hamiltona, Vettela, ve druhém Loeba, Sainze, Loprai-
se a také Prokopa. Martina. Jeho letošní úspěch v kategorii automobi-
lů byl mimořádný. Skvělé šesté místo. Že je za ním skryta práce a úsilí 
jeho mechaniků, reportáže jaksi pomíjí. Tak jako kdysi. Chceme to ale-
spoň trochu napravit. Přestavujeme tři Telčany, mechaniky Martina 
Prokopa, Martina Šmacha, Jana Doležala a Petra Nováka. 

V březnu pro příspěvek o Dakaru 2019 platí okřídlené: s křížkem 
po funuse... I když se k němu také dostaneme, tentokrát to bude 
hlavně o vás. Takže, kolik vám bylo, když jste se poprvé dostali 
k volantu?
MŠ: Mohlo mi být mezi 6 až 7 lety. Samozřejmě na klíně mého táty.
JD: Asi tak ve 12 letech, když mi tatínek půjčil auto na polní cestě. On 
samozřejmě vedle mě.
PN: Jako malý kluk s tátou na polní cestě. Bylo mi myslím 12 let.
V jakém autě?
MŠ: Byl to Mercedes Benz 220 S. Dnes by byl krásný veterán.
JD: Žigulík.
PN: Červená Škoda 120.
Vy osobně. Motocykl, nebo automobil?
MŠ: Mám rád motorky, vzhledem k bezpečnosti raději auta. 
JD: Motorky se mi líbí, jsou krásné a rychlé, ale teď již jen auto. 
PN: Motocykl mě nikdy moc netáhl, tak za mě určitě auto. 
Když jste u „zpovědi“, tak... V jakém autě jezdíte?
MŠ: Ve staré Škodě Octavii z roku 2003. Občas mi žena půjčí Ford 
S - Max.
JD: Škoda Octavia a Volkswagen Passat. 
PN: Škoda Superb. 
Kdybych byl kouzelný dědeček. Jaké byste si přáli vykouzlit?
MŠ: Poprosil bych vykouzlit velké MPV pro rodinu. 
JD: Asi Mercedes CLS.
PN: Je spousta hezkých aut. Tak třeba některé Audi nebo BMW.

Tři na Dakaru. Byť v zákulisí

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 3/2019          List MAS Telčsko (93)

Lidé mikroregionu

Že umíte spravit automobil, je každému jasné, ale umíte uvařit 
nedělní oběd?
MŠ: S vařením se moc nekamarádím. Takže nic moc.
JD: Neuvařil bych ho. Někdy pomáhám s přípravou. 
PN: Přiznám, v kuchyni mi to moc nejde. Proto se do vaření nedělního 
oběda nepouštím často. 
Kdyby vám tento úkol partnerky svěřily, co by to bylo?
MŠ: Maximálně nějaké lehké těstoviny. Nebo „kanoe“. Tak říkáme 
s dcerou párkům, které mi skoro vždy prasknou. 
JD: Asi steaky, buď hovězí, nebo vepřové. 
PN: Třeba kuře s rýží, špagety s kupovanou omáčkou. Zvládnu také 
grilování, ale raději chodím do dobré restaurace. 
V soutěžích, pro které auta připravujete, jde nejen o čas, ale také 
o body. Hodně zvědavě. Jak je na tom vaše bodové konto v regis-
tru řidičů?
MŠ: „Prozatím“ mé bodové konto zeje prázdnotou. 
JD: Zatím dobře, měl bych mít na bodovém kontě 0. 
PN: Doufám, že na nule. 
Ještě více než výsledek se letos skloňoval čin Martina Proko-
pa, když v předposlední etapě pomohl na trati soupeři, Cyrilu 
Despresovi z Francie, a připravil se tak o ještě lepší celkové umís-
tění. Jak jste jeho počin přijali?
Všichni: V týmu jsme byli hrdí, že to kluci udělali, ačkoliv jsme tím 
ve finále přišli o páté místo. 
Letos se jel Dakar v málo známém Peru. Váš největší zážitek? 
Třeba i mimo trať. 
MŠ: Zvláštní bylo vidět převoz nových nekompletních nákladních aut 
po vlastní ose, kdy jede řidič v motocyklové helmě na holém rámu, 
zvláštně připoutaném k sedačce bez kabiny a nástavby. 
JD: Dakar je jeden velký zážitek. Špatně se vybírá, který je ten nej-
větší. Zážitek byl řídit auto v hustém provozu v hlavním městě Limě, 
krásné je kopírovat stovky kilometrů pobřeží Tichého oceánu se stále 
se měnící přírodou. Ten nejhezčí na nás čekal na konci v podobě umís-
tění na šestém místě. 
PN: Obrovský mumraj a blázinec na silnicích v Limě. Velké duny, 
cestování kolem oceánů a v horách při přejezdech. Ten největší? Šesté 
místo v cíli. 
Kolik kilometrů osobně za rok najezdíte vy?
MŠ: Něco málo přes 15 tis. km, ale to nepočítám kilometry, co najede-
me po závodech s kamionem. 
JD: Asi tak 15 tis. kilometrů. 
PN: Protože hodně času trávíme v zahraničí na závodech, tak jich zase 
tolik není. Asi 15 tis. kilometrů. 
A kolik Martin Prokop?
MŠ: Martin ježdění miluje. Najezdí prý něco mezi 40 až 50 tisíci km 
za rok. 

Za odpovědi poděkoval Zadražil 
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Encyklopedie 
židovských památek 
Moravy a Slezska
Nakladatelství Grada vydalo na konci loňské-
ho roku novou práci Jaroslava Klenovského, 
Encyklopedii židovských památek Mora-
vy a Slezska. V anonci rozsáhlé publikace se 
uvádí, že se jedná o výsledek více než čty-
ři desetiletí soustavné práce autora v oboru. 
Tuto redakční úvahu potvrzuje rozsah té čás-
ti Encyklopedie, kterou J. Klenovský věnoval 
telčským židovským památkám. Na čtyřech 
stranách (!) zaznamenal stručnou histo-
rii zdejší židovské obce, lokalizoval prvot-
ní židovské osídlení ve městě, popsal vznik 
a osud synagogy Na Parkaně stejně jako oba 
židovské hřbitovy. Přitom nezapomněl zmí-
nit významné židovské osobnosti se vztahem 
k Telči. Od těch nejstarších, Jakoba Langa, 
Arona Löwyho přes politika Siegfrieda Tau-
ba, malíře F. M. Nágla až po ty, kteří jsou při-
pomenuti na hřbitově na Oslednicích, Ritu 
Klímovou a Hanuše Henryho Hahna.
Jaroslav Klenovský působil na konci 80. 
let minulého století v regionu jako odbor-
ný pracovník tehdejšího brněnského pra-
coviště Národního památkového ústavu 
a patří mezi příznivce Telčských listů, kte-
rým poskytl několik příspěvků. Ten z roku 
1995 připomíná i v Encyklopedii.          /z/

Výstava v Oblastní galerii Vysočiny Humanitární 
sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 16. 3. od 9 
do 12 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku.
Přístup do objektu je pouze zadní bra-
nou z ulice Batelovské a stále přímo 
po místní komunikaci. Místo sběru je 
označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silono-
vé, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, 
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosí-
me, věci noste v pevných obalech (krabi-
ce, pytle).
Bližší informace: 
Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, 
tel. 732 157 552

Domácí péče 
je zdarma a pomáhá
„Děkuji obvodnímu lékaři za předepsání 
zdravotní péče ze Sdílení pro mého pří-
tele a tatínka. Sestřičky ze Sdílení jsou 
šikovné, velmi dochvilné a je skvělá spo-
lupráce s celým týmem Sdílení,“ napsala 
nám Radka Mácová ze Lhotky. 
Děkujeme za tato slova a rádi budeme 
v poskytování kvalitní zdravotní péče 
pokračovat. Zdravotní sestry Sdílení po-
skytují tuto službu pacientům pojištěným 
u VZP z Telče a dalších obcí. 

Můžete se na nás obrátit na tel. č.
737 012 037.

Jana Bělíková, Sdílení

F. M. Nágl 60krát jinak
Šedesát obrazů akademického malíře Františ-
ka Mořice Nágla, kterého za „svého“ považu-
je jak Kostelní Myslová, tak Telč, je možné 
zhlédnout na právě probíhající výstavě v Ob-
lastní galerii Vysočiny na Masarykově ná-
městí v Jihlavě. Ta ji připravila u příležitos-
ti 130. výročí jeho narození a 75 let od jeho 
tragické smrti v plynové komoře v Osvěti-
mi. Výstava přibližuje jak jeho práce spoje-
né s naším regionem, tak také unikátní obra-
zy, které namaloval v tísnivých podmínkách 
koncentračního tábora v Terezíně. Jejich mi-
mořádnost spočívá v tom, že dokumentují ži-
vot v tamním ghettu. Ojedinělou výstavu mů-
žete vidět ještě do 10. března.                     /z/

Charitní záchranná síť, nová služba jihlav-
ské Charity, má nově pracoviště i v Tel-
či. Poslání a cíl služby blíže čtenářům TL 
představuje pracovnice vztahů s veřejností 
Barbora Živná:
Náhle jste se ocitli v těžké životní situa-
ci a nevíte si rady, na který úřad zajít, ja-
ký dokument vyplnit a dochází Vám čas 
i finance, abyste si zajistili to nejnutnější. 
Pomůžeme Vám najít způsoby řešení da-
né situace, vyhledáme pro Vás již existují-
cí formu pomoci (sociální či jinou službu) 
a zprostředkujeme Vám kontakt. V případě 
potřeby Vás i doprovodíme. Zajišťujeme ta-
ké dlouhodobou pomoc lidem, pro něž není 
dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, 
instituce apod.). Pomoci ale můžeme vždy 
jen v rámci dostupných možností.
Na otázku, kde a kdy se mohou zájemci 
o tuto novinku dozvědět více či o pomoc 
požádat, pak odpověděla:

Charitní záchranná síť, nová služba pro lidi v nouzi
V pracovní dny můžete v době od 8 do 16 ho-
din kontaktovat na telefonu 731 686 943 nebo 
mailu jan.vraspir@jihlava.charita.cz Jana 
Vraspíra, DiS. Můžete si s ním také domluvit 
schůzku v jeho kanceláři, kterou má v Klubu 
ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici (387).
„Na počátku projektu byla výzva MAS Mik-
roregionu Telčsko v roce 2017 Sociální služ-
by na území MAS Telčsko v rámci operač-
ního programu Zaměstnanost. Projekt byl 
podpořen v rámci Výzvy č. 1 a je realizován 
od 1. ledna 2019 na celém území Mikrore-
gionu Telčsko“, upřesnila historii projektu 
Magda Pojerová z Kanceláře MAS.
Barbora Živná ještě zdůraznila několik dal-
ších podstatných informací:
Pokud byste službu potřebovali mimo pro-
vozní dobu jejího telčského pracoviště, zís-
káte o ní další informace na https://jihlava.
charita.cz/zachranna-sit/. Samozřejmostí je, 
že zachováváme mlčenlivost o věcech, které 

s klienty řešíme. Službu poskytujeme zdar-
ma, a pokud si to člověk přeje, může zůstat 
v anonymitě. Naši pracovníci pracují v teré-
nu, v případě potřeby i u vás doma.          /z/

Kancelář Charitní záchranné sítě najdete v Klubu ZASTÁVka ve Slavíčkově ulici.
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Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Hledám název
Chtěla jsem si napsat pár poznámek 
k dnešnímu sloupku, ale nemůžu najít ob-
líbenou propisku. A o tom to dnes vlastně 
bude. Také pořád něco hledáte? Hledání se 
stalo mým celodenním společníkem. Hle-
dám koření v kuchyni, oblíbený hrneček 
na kávu, mobil, klíče a peněženku. Nůžky, 
látku, pravítko, jehlu, nitě. V hypermar-
ketech jsme často hledali děti, když byly 
malé. Následně auto na parkovišti. Hleda-
li jsme kocoura i psa. Nejhorší je, když si 
něco dáte tam, kde to určitě najdete. To je 
jasná věc, že se to objeví, až to vůbec ne-
budete potřebovat. A také pomáhá, koupit 
si věc novou, pak zaručeně tu starou najde-
te během jednoho dne. Už jsem zkoušela 
různé fígle a dělala, že například ty brýle 
vůbec nehledám, že je vlastně nepotřebu-
ji, ale nefunguje to. Zato se najdou věci, 
které vůbec nehledáte a už jste se s nimi 
před časem rozloučili. Takže taková ra-
dost na druhou. Co nehledám? Nehledám 
ponožky. Ty si prostě žijí svým životem 
a putují tak nějak domácností přes pračku, 
která si je nechává a zase pouští do obě-
hu podle své nálady. Rezignovaně dávám 
singlovky do sáčku a čekám, až doběhne 
párová. Pokud se to nestane, vyhodím tyto 
jednotlivé a v tu ránu je zde ta zatoulaná, 
ale už má smůlu. Někdy hledám čas. Čas 
na setkání s rodinou, s přáteli. Vše se dá 
nahradit, koupit znovu, najít později, ale 
čas promarněný, ztracený, už nejde vrátit. 
Proto s ním musíme zacházet velmi zodpo-
vědně a jak ho najdeme, hned využít, aby 
se zase někam nezatoulal. Třeba tak, že 
se půjdeme podívat na tradiční maso-
pust, který je 2. 3. od 10 hod. na náměs-
tí v Telči. A já právě našla tu propisku, ale 
článek už mám napsaný na počítači. A tak 
to prostě bývá, jak už tu věc nepotřebujete, 
hned se zaručeně objeví.

Svatby 2018

Kde svatbu? V Telči máte bohatý výběr
Sto jedenáct, nebo také tři jedničky. To čís-
lo se dobře pamatuje. Přesně tolik svateb 
administrovaly v loňském roce matrikářky 
telčské radnice Renáta Koníčková a Ma-
rie Němečková. Jejich počet by „slušel“ 
středně velkému okresnímu městu. Měs-
to šťastných lásek, přízvisko Telče, jehož 
autorství je přičítáno spisovateli Františku 
Kožíkovi, má platnost i v 21. století. V ob-
vyklé a oblíbené statistice o novomanže-
lích, nejmladší, nejstarší, či po kolikáté... 
letos jednoznačně zaujme jeden údaj. Sto 
jedenáct svatebních obřadů se uskutečnilo 
na 24 (!) různých místech. Tedy přibližně 
každá pátá na jiném. Matrikářky tak vedle 
své profese musí důkladně ovládat i geo-
grafii matričního obvodu. Posuďte sami. 
Vedle těch „běžných“ míst, kde se svat-
by konají, jako jsou obřadní síň na radni-
ci, zámek a hrad Roštejn je výběr svatebča-
nů zavedl nejen do telčských hotelů Antoň 
a U Hraběnky či do Panského dvora, ale ta-
ké na Šiškův mlýn ve Vanově, do Vanůvec-
kého dvora, Roštejnské obory, sportovního 
areálu v Radkově a do zahradních zákoutí 
v Dyjici, Krahulčí a v Nevcehli. Nejinak to-
mu bylo u 22 církevních obřadů. Konaly se 

v 10 kostelech a kaplích! Největší oblibě se 
u novomanželů těší kostel sv. Jana Nepo-
muckého u Krahulčí, ve kterém ano novo-
manželů zaznělo devětkrát. Vedle dalších 
telčských chrámů se svatební obřad konal 
také v kaplích v Dyjici a v Olší a v koste-
lech v Urbanově a Kostelní Myslové. Jaké 
netradiční místo čeká matrikářky v letoš-
ním roce? Novomanželé již v minulých le-
tech „objevili“ ostrov ve Štěpnickém ryb-
níku, vrchol rozhledny na Oslednicích či 
věž sv. Ducha. Zajímavých míst v našem 
obvodu je samozřejmě daleko více, tak se 
necháme překvapit, s úsměvem odpovědě-
la na otázku Renáta Koníčková.

Svatební statistika
Nejmladší nevěstě bylo 21 let, ženichovi 
22 let. Nejstarší nevěstě bylo 65 let, ženi-
chovi 69 let. V matričním obvodě uzavře-
li sňatek 4 cizinci (Ukrajina; Makedonie; 
Austrálie; Slovensko). Sňatků, kdy jeden 
ze snoubenců měl trvalé bydliště v Telči, 
bylo 26. Z 22 církevních obřadů bylo 19 
římsko-katolických a po jednom před du-
chovním Apoštolské církve, Církve bratr-
ské a Církve adventistů sedmého dne.

START. Do nové životní etapy jednou z bran zámku.                                                Foto: Jana Kordíková

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Univerzitní centrum MU Telč

zvou na výstavu

Na vlně retro
Výstava bude doplněna obrazy malířky 

Ramony Haubold

Slavnostní zahájení 18. března
v 16 hodin v Knihovně UC 

Do 31. května v provozní době knihovny
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 15. 1. do 18. 2. 2019.

Odcházení zimy? 

Leden v číslech
Průměrná teplota:   -1,8°C
Průměrný tlak:   1013,6 hPa
Srážky:    33,4 mm
Max. teplota:   6,8°C, 17. 1. 
   v 15:19
Min. teplota:   -12,7°C, 22. 1. 
   v 7:09
Max. rychlost větru:  48 km/h, 15. 1.

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

1. ledna jsme zahájili rok 2019 ještě bez sně-
hové pokrývky. Během dne bylo teplo kolem 
+4°C a ze zatažené oblohy mrholilo nebo sla-
bě pršelo. Večer a v průběhu noci se ochlazo-
valo a srážky přešly do sněhu s deštěm a sně-
žení. Ráno 2. ledna už ležely na zemi 2 cm 
sněhu, který dále přibýval ve formě sněžení 
a sněhových přeháněk. Tímto dnem nastou-
pila zima. Převládala zatažená obloha nebo 
velká oblačnost, ale ojediněle bylo i několik 
projasněných dnů. Denní maximální teplo-
ty byly během celého měsíce kolísavé. Vět-
šinou vystupovaly slabě nad nulu přibližně 
do +4°C, ale bylo i dost dnů, kdy zůstávaly 
pod nulou i do -6°C. Minima byla po celý mě-
síc v hodnotách pod nulou od nuly do -13°C. 
Nejvíce nového sněhu za den napadlo hned 
3. 1., a to 13 cm. Celková sněhová pokrýv-
ka se od začátku roku postupně zvedala až 
na 27 cm dne 13. 1. Během měsíce se sice 
její výška měnila, ale většinou se udržovala 
v rozmezí od 15 do 25 cm. V první polovině 
měsíce byl častý nárazovitý vítr, který smetal 
sníh a vytvářel sněhové jazyky. Leden jsme 
zakončili s výškou sněhu 22 cm. I přes mír-
né výkyvy počasí to byl po delší době pěk-
ný zimní měsíc bohatý na sníh. Měsíc hod-
notíme teplotně v mezích normálu, srážkově 
byl silně nadnormální.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v lednu Sdílení informuje

Nové sběrné místo 
čistírny oděvů
Nově můžete v prostorách Sdílení na po-
liklinice v Telči využít sběrné místo pro čis-
tírnu, prádelnu a čistírnu peří. Otevírací do-
ba: pondělí 8 - 16 hod., středa 12 - 17 hod., 
stačí zazvonit na zvonek na dveřích. Bliž-
ší informace získáte na tel. č. 734 594 155. 
Zisk z činnosti bude použit na financování 
provozu mobilní hospicové péče.

Jana Bělíková

Mikroregionální střípky

Hodice
2. 3. Masopustní průvod
9. 3. XVII. Obecní ples
16. 3. IX. Rockový ples

Dyjice
29. 3. BEHIND THE DOOR
Jazz-funk od 20 hod. v Kulturním domku

Mrákotín
2. 3. Dětský karneval

Třeštice
29. 3. Setkání občanů se starostou
Od 18.00 hod v KD

Jednohubky 
na Dvojce Čro
V únoru uváděla v Českém rozhlasu Dvoj-
ka Halina Pawlowská pět povídek z audi-
oknihy Italské jednohubky Marty Ku-
číkové. Sama populární spisovatelka 
a moderátorka dala sérii povídek název 
S humorem a laskavostí o životě v Itálii. 
Lepší reklamu si Marta Kučíková (a Telč) 
nemohla přát. Halina Pawlovská totiž neza-
pomněla zmínit její telčský původ.

http://www.in-pocasi.cz/
Aktuální data z meteostanice ČHMÚ Kos-
telní Myslová. Některé měřicí přístroje 
stanice jsou umístěny na katastrálním úze-
mí Telče! Také historická data o počasí 
v Telči od 1. února 1952!

Pozvánka 
od meteorologů
V sobotu 23. března se koná, jako kaž-
dý rok při příležitosti Světového meteo-
rologického dne, Den otevřených dveří 
na některých pracovištích ČHMÚ. Na Me-
teorologické stanici Kostelní Myslová pro-
běhne formou hodinových exkurzí od 9 
do 14 hodin. Začátek bude vždy 5 minut 
po celé hodině, poslední bude od 13.05 ho-
din. Zveme na návštěvu všechny zájemce 
o meteorologii.

Univerzitní centrum nabízí
Věděli jste, že v Univerzitním centru probíhají různé volnočasové aktivity pro veřejnost, 
kurzy jógy, pilates, meditace, Ženské kruhy, Divadlovník pro děti, kurzy kreslení pro do-
spělé? Bližší informace Lucie Zemanová, tel. 731 404 899.
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní au-
tomobil, učebna na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

• Pronajmu dlouhodobě v Telči byt 3+1, 100m². Cena 7 500,- plus 
služby. Kauce tři nájmy. Tel. 603 419 076

Malý oznamovatel
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Sport
Stolní tenis
Krajský přebor I. třídy
1. Chotěboř B 16 145:109 50
2. Kamenice n. Lipou 16 148:111 50
3. Jihlava B 16 140:105 46
4. Lhotky 16 143:109 46
5. Bystřice n. P. 16 136:117 46
6. Žďár nad Sázavou B 16 122:111 42
7.  Nížkov 16 119:135 38
8. Telč 16 134:126 37
9. Nové Město n. M. 16 109:141 32
10. Humpolec 16 111:146 31
11. Moravské Budějovice 16 103:151 25
12. Náměšť n. O. 16 101:150 24

Hokej
Krajská liga Jihočeského kraje - muži
Tabulka v době uzávěrky TL
1 Český Krumlov 23 112:68 56
2 Veselí nad Lužnicí 23 122:85 43
3 Strakonice 23 112:88 43
4 Milevsko 24 114:89 42
5 Hluboká nad Vltavou 23 106:85 40
6 Vimperk 22 81:72 37
7 Soběslav 23 96:97 37
8 Jindřichův Hradec 23 96:84 34
9 Humpolec 23 89:92 33
10 Tábor B 23 65:73 31
11 Radomyšl 23 99:107 29
12 Telč 22 94:124 18
13 Pelhřimov B 23 59:181 4

Hokej telegraficky

Zuzka Martinů 
reprezentovala v Rusku
Na hokejovém Turnaji šesti zemí v rus-
kém Dmitrově od 6. do 11. února patřila 
k oporám české reprezentace opět telčská 
Zuzana Martinů. Ve vyrovnaném souboji 
o bronzovou medaili podlehly české ženy 
Švédkám 1:2.

Judo

Úspěch Jana Coufala
V sobotu 16. února zvítězil telčský judista Jan Coufal na mezinárodním turnaji v Banské 
Bystrici, kam se vydal s oddílem Slavoje Polná. Jan prokázal nejen výbornou fyzickou 
kondici, ale i technickou vyspělost, na kterou nestačil žádný z jeho soupeřů, a ve své kate-
gorii zvítězil. Zlatá medaile je velký úspěch a odměna nejen pro něj, ale i pro jeho trenéry 
Jana Popeláře a Idu Mitiskovou, napsala TL Ida Mitisková.

Zahájení turistické sezóny na zámku
v sobotu 30. března.

Dětské hry v Řásné
V sobotu 2. února se v Řásné konaly dětské zimní olympijské hry. Děti s pomocí rodičů 
absolvovaly celkem devět disciplín, které se obvykle vyskytují na pravých olympijských 
hrách. At už to byl biatlon, severská kombinace nebo sjezd na bobech či snowboardu, všich-
ni se stali vítězi! Na závěr nás čekal horký čaj s něčím sladkým na posilněnou, ale hlavně 
medaile a pocit úžasně stráveného odpoledne. Příští rok se těšíme opět na viděnou!

Radka Jeníčková Vítů

16. února se na závodech v Ledči nad 
Sázavou umístila telčská Ela Mašátová 
na medailovém třetím místě. V celorepub-
likovém projektu Bruslička obsadil Da-
vid Kodys 3.místo a  Barbora Ondráčková 
čtvrté. Kristýna Štanclová a Saša Chalače-
va se zúčastnily pohárových závodů ČKS 
v kategorii Mladší žačky C a obsadily 
na nich 4. a 5. místo. Všem patří poděko-
vání za vzornou reprezentaci našeho klu-
bu, zdůraznil jeho vedoucí a trenér v jedné 
osobě, Petr Procházka. 

Úspěchy krasobruslařů
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Kulturní kalendář
Akce
2. 3.  náměstí
Masopust s folklorním souborem Podja-
vořičan - tradiční lidová veselice
Od deseti hodin přijďte na vepřové hody 
s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ova-
ru, košilky, tlačenky.
V 11.00 hodin přijďte do průvodu masek 
se souborem Podjavořičan. Sraz masek 
Na Parkaně v 10,45 hod.
Program vyvrcholí „pochováním basy“. 
O příjemnou atmosféru se postará hudba 
Antonína Kernstocka.

16. 3. 9.00 - 12.00 hotel Antoň
Jarní telčský bazárek dětského ošacení, 
hraček a potřeb pro děti

Koncerty
12. 3. 19.00 sál NPÚ (Hradecká 6)
Duo Beautiful Strings
Monika Urbanová - housle, Hedvika Mou-
sa Bacha - harfa
Na programu je C. P. E. Bach, G. F. Hän-
del, J. Suk a další.

22. 3. 17.00 Dům s peč. službou
Čaj o páté
Pořádá akordeonové oddělení ZUŠ Telč 
a ZUŠ Třešť

25. 3. 19.00 sál NPÚ (Hradecká 6)
Smyčcové trio
Táňa Vejvodová - housle, zpěv, Petr Přibyl 
- viola, Jan Sládeček - violoncello.
Koncert na téma „Od klasiky k filmu“
Uslyšíme autory J. Haydna, G. Ph. Tele-
manna, J. S. Bacha, L. van Beethovena, L. 
Cohena a další.

4. 4. 19.00 sál ZUŠ
Koncert k výročí Bohuslava Martinů 
(1890 - 1959)
Duo: Jitka Čechová - klavír, Jan Páleníček 
- violoncello

Přednášky
20. 3. 18.00 Univerzitní centrum
Telčský kostel Jména Ježíš
Přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, 
Ph.D. z telčského pracoviště NPÚ

25. 3. 17.00 radnice
Československo očima latinsko-americ-
kých intelektuálů 1947 - 1959
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednáš-
ku Mgr. Michala Zourka, Ph.D.

Informujte nás o akcích 
v obcích Mikroregionu Telčsko.  

Pište na mas@telcsko.cz nebo tl@telc.eu

Výstavy
4. 3. - 28. 3. vstupní síň radnice
Soukromý život kamenů
fotografie Jarmily Včelové
vernisáž výstavy v pondělí 4. 3. v 16.00 
hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ

28. 3. - 28. 6. Galerie Hasičský dům
Obrazy Magdaleny Křenkové
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. 3. v 16.00 
hod. s hudebním doprovodem Marie Kří-
žové
Výstava je přístupná úterý - neděle 
10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.,
od května do 17.00 hod.

18. 3. - 31. 5. Univerzitní kavárna
S tradicí v srdci - další osudy „malírny“ 
v Telči
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč 
a Univerzitní centrum MU Telč zvou 
na výstavu Alice Grünwald.
Výstava bude zahájena v pondělí 18. 3. 
v 16.00 hod. v knihovně Univerzitního 
centra MU a konat se bude v prostorách 
Cukrárny-Kavárny Haas. Výstava bude 
přístupná během provozní doby cukrárny.

18. 3. - 31. 5.
Knihovna Univerzitního centra
Na vlně retro
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč 
a Univerzitní centrum zvou na výstavu.
Výstava bude doplněna obrazy malířky 
Ramony Haubold a bude zahájena v pon-
dělí 18. 3. v 16.00 hod. v knihovně Univer-
zitního centra MU. 
Výstava bude přístupná během provozní 
doby knihovny.

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, www.
panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/
panskydvurtelc.cz

Telčské divadlení 2018 / 2019
9. 3. 19.00 Dobré ráno, rodino
Divadlo Kapota, Tábor
Komedie / Kateřina Pokorná / 75 minut / 
divadelní sál PDT / vstupné 100,- Kč

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně každé úterý 9 - 12 hod. 
Příjemné posezení v herničce, hravé tvo-
ření a cvičení. Tel. 775 219 362, www.kr-
tecek.org, www.facebook.com/centrumkr-
tecek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Téma na březen: Příchod jara

6. - 7. 3. 19.00 - 8.30
Přespávačka
O jarních prázdninách připravujeme pro 
naše klienty večerní klub s přespáním. 

14. 3. 14 - 18
Máš dobrou slovní zásobu?
Akční slovní hry, které prověří slovní zá-
sobu. Tyto hry rozhodně nenechají žádné-
ho hráče v klidu.

27. 3. 14 - 18
Krmítka pro ptáčky
Rádi recyklujete? Přijďte si vyrobit krmít-
ka pro ptáčky, na které budeme využívat 
výhradně materiály, které běžně vyhazu-
jeme (použité plechovky, PET láhve nebo 
plata od vajíček).

Klub důchodců
 
3. 3. 14.00 v budově polikliniky
Masopust v KD
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek ručních prací ● Biblický kroužek ● 
Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Více in-
formací v klubu

Chovatelé
10. 3. 7 – 10 hod.          areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Dyjice
29. března ve 20 hodin
Behind The Door - autorská instrumen-
tální hudba na pomezí latin jazzu a funku. 
Pořádá: Bezobav Dyjice

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
V březnu je prohlídka možná po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
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HRADEC KRÁLOVÉ
8. - 9. 3. - Veletrh Infotour a cykloturis-
tika
Kongresové centrum Aldis
Návštěvníci opět najdou inspiraci na do-
volenou a výlety v expozicích vystavova-
telů. Tradiční součástí je zajímavý dopro-
vodný program.

CHEB
15., 16., 19., 20. 3. - Škola základ života / 
Jaroslav Žák - premiéra
Hudební retro komedie o študácích, kan-
torech, rodičích a ideálech Tak kdo zvítězí 
tentokrát? Kantoři nebo Študáci? S živou 
kapelou! Západočeské divadlo Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC
3. 3. - Masopustní průvod městem
masky, hudba, občerstvení

KUTNÁ HORA
20. 3. - Rovnodennost v Sedlecké ka-
tedrále
Tradiční společné pozorování putování 
paprsku zapadajícího slunce spojené s hu-
debním zážitkem.

LITOMYŠL
Do 12. 5. 2019 - Barbaři v pohybu
Regionální muzeum v Litomyšli
Život Germánů v době římské na pomezí 
Čech a Moravy.

POLIČKA
13. 3. - Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička od 18:00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů

TELČ
2. 3. - Masopust v Telči
V 11.00 hod. přivítáme na náměstí prů-
vod masek v čele s horáckým folklorním 
souborem Podjavořičan. Můžete se těšit 
i na pravé vepřové hody.

TŘEBOŇ
16. - 17. 3. - Třeboň poetická
Přehlídka divadla poezie a uměleckého 
přednesu v divadle J. K. Tyla
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 

naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
Sobotní mše sv. v  březnu vždy v  17.00 
v kostele Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v březnu
7.30 Jména Ježíš
9.00 Jména Ježíš
10.30 Matka Boží

Evangelické
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
Martin Röbel, Podolí
Matěj Tejkal, Staré Město
Filip Švec, Staré Město
Klaudie Tichá, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Lukáš Dolník, Telč
a Terezie Kulhánková, Jihlava
Miroslav Brychta, Zvolenovice
a Barbora Jonová, Mrákotín

Opustili nás
Milena Kopečná, Staré Město 75 let
Josef Husták, Staré Město 75 let
Jiří Fišar, Řásná 77 let
Marie Svobodová, Zvolenovice 86 let
Jaroslava Hlatká, Staré Město 91 let
Marcela Kolandová, Dačice 73 let
František Cech, Podolí 83 let
Františka Vopelková, Radkov 76 let
Jiří Doupník, Podolí 76 let
Ing. Pavel Holec, Rousínov 36 let
Jan Horálek, Kostelní Myslová 91 let
Jan Nosek, Urbanov 93 let
Marie Kuchařová, Podolí 73 let

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
pátek 15. března

Telčské listy 3/2019 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané 
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje prá-
vo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

 Upřímně děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým za účast, květino-
vé dary i projevy soustrasti na pohřbu na-
ší maminky, paní Mileny Kopečné. Rov-
něž bychom rády vřele poděkovaly všem, 
kteří se podíleli na hudebním a pěveckém 
vystoupení při smutečním obřadu (Sme-
tana Telč, Campanula Jihlava, Melodie 
Jihlava), paní Evě Švecové za přednes 
vzpomínkové řeči a panu děkanovi Jose-
fu Mainclovi za vedení celého posledního 
rozloučení.

Milena Kopečná a Marcela Kopečná

 Děkujeme Sdílení a doktoru Jiřímu 
Noskovi za profesionální a laskavou péči 
o mého manžela Josefa Hustáka.
Vděčná manželka s rodinou
Děkujeme všem za účast na pohřbu a vzpo-
mínku na Josefa Hustáka.

Rodina Hustákova

 Děkujeme všem zaměstnancům SENIOR 
HOME Telč za profesionální a velmi 
vstřícný přístup při péči o pana Františka 
Cecha při jeho pobytu ve vašem zařízení.
Zároveň děkujeme všem přátelům a zná-
mým za projevy soustrasti, za účast a kvě-
tinové dary při smutečním rozloučení. 

Manželka a děti

Poděkování

Po uzávěrce 

Barokní velmož
23. ledna měl v Olomouci předpremiéru hra-
ný filmový dokument Barokní velmož reži-
séra Theodora Mojžíše v koprodukci České 
televize. Film je věnován jednomu z olo-
mouckých biskupů, Karlu Lichtensteinu 
- Castelcorno (1624 - 1695). Podle histori-
ků se právě tento biskup zasloužil o staveb-
ní rozkvět té části arcibiskupské rezidence 
v Kroměříži, která je dnes zapsaná na sezna-
mu UNESCO. Film by se měl objevit ještě 
v tomto pololetí na obrazovkách ČT. Na film 
nás upozornil čtenář Josef Richter proto, 
že rod hlavní postavy filmu, Lichtenstein - 
Castelcorno, byl od roku 1691 majitelem tel-
čského panství a později splynul s Podstatz-
kými - Lichtensteiny.
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MARTIN JE PRVNÍ. 13. února přijali na radnici starosta Roman Fabeš a místostarosta 
Pavel Komín první miminko letošního roku Martina Röbela s rodiči.        Foto: Ilona Jeníčková

PRO MILOVNÍKY ZÁHAD. Co nám 
sděluje nebo co a kde původně sděloval 
kámen zazděný z vnější strany ohradní zdi 
zámeckého parku na křížení Slavatovské 
ulice s cestou ke gymnáziu? Otázku poklá-
dá čtenářům TL Jindřich Kaupa, který nám 
snímek zaslal.

MRÁKOTÍNSKÁ STOPA II. 
Do 15. února byla v sídle památkářů v Lan-
nerově domě putovní výstava POMNÍKY 
VELKÉ VÁLKY. Představila 28 monu-
mentů z různých míst republiky, kterými 
naši předci vzpomněli oběti I. světové vál-
ky. Z připomenutých děl nám byl překva-
pivě nejbližší pražský pomník na náměstí 
Pod Emauzy s názvem Praha svým vítěz-
ným synům z roku 1932. Jeho ústřední py-
lon, který přečkal i II. světovou válku, je 
totiž delší část původního mrákotínského 
monolitu, který se v roce 1923 přerazil při 
dopravě z Mrákotína na nádraží v Telči.

MAGDA KŘENKOVÁ V MG. Více o výstavě staroříšské malířky a básnířky na str. 10.

F. M. NÁGL V OGV V JIHLAVĚ. Více o výstavě akademického malíře, našeho krajana 
a oběti holocaustu na str. 16. Jeho obraz z roku 1941 je v majetku města.


