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Zasedání 
zastupitelstva města

12. prosince v 16 hodin 
v Konírně Státního zámku Telč. 

Příloha: Telč o Vánocích • Advent, Vánoce a Nový rok

Uzávěrka příštího čísla
13. ledna 2017

První číslo nového ročníku Telč-
ských listů vyjde jako dvojčíslo 
pro leden a únor 24. ledna 2017

Pracujte a šetřte!
↓

Dbejte více na jisté 
uložení svých úspor 
než na vysoký úrok

↓

Spořitelna 
města Telče

Před 85 lety, v prosinci 1931, začali činovníci 
telčského Sokola připravovat vrchol nadchá-
zející plesové sezóny, šibřinky. Ač nežili v do-

Šibřinky. Událost roku 
bě takového dostatku jako my, zvolili pro ně 
optimistický „ráz“ (téma) VŠUDE DOBŘE 
- V TELČI NEJLÉPE. Vydali k nim 28(!) 
stránkový program formátu malého sešitu. 
Vedle „básní“ Světoběžec v Telči uvítán nebo 
Všecky cesty vedou do Telče v něm polovinu 
obsahu zabírají reklamy místních obchodníků 
a živnostníků. Jistě ne proto, že se o jejich služ-
bách ve městě nevědělo. Považovali za povin-
nost tak podpořit svoji tělovýchovnou jednotu. 
Některé reklamy najdete v těchto TL. Nijak je 
nekomentujeme. Starším čtenářům připome-
nou jejich mládí. Pro ty mladší by mohly být 
důvodem, aby se ve vánočním čase obráti-
li na své rodiče či prarodiče s otázkami: Kde 
to bylo? Kdo to byl? Neměli bychom zapomí-
nat... Na závěr: Z obsahu celého programu je 
zřejmé, že ráz (téma) šibřinek byl zvolen, byť 
s trochou nadsázky, s hrdostí patriotů. Zvolili 
bychom ho v dnešní době také?                     /z/

Událost 2017. Rekonstrukce krovu a stře-
chy věže sv. Ducha. Budeme ji sledovat.

Vzpomínáme na 20. století
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48. schůze - 19. října
 - RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku formou darovací smlouvy společ-
nosti Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 
ve výši 5 tis Kč.
 - RM schválila podání žádosti do grantové-
ho programu Fondu Vysočiny „Cyklodo-
prava a cykloturistika 2016 – II“ na opra-
vu komunikace v Lipkách ve směru 
od ulice Slavatovská k pítku.

49. schůze - 2. listopadu
 - RM vzala na vědomí informaci o průběhu 
Prázdnin v Telči 2016.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 20 tis. Kč na navýšení dotace pro spor-
tovní organizace pro sportovně organi-
zovanou mládež do 18 let na rok 2016 
a doporučila zastupitelstvu města schválit 
navýšení příspěvku o 200 tis. Kč pro spor-
tovní organizace na rok 2016.
 - RM schválila navýšení rozpočtu odboru 
kultury na novoroční ohňostroj 2017.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve výši 
150.001,61 Kč na rozšíření Městského ka-
merového dohlížecího systému. 
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
neupotřebitelného majetku - hrobového 
zařízení na hřbitově U Matky Boží č. 55 
za minimální kupní cenu ve výši 6.500 Kč.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní práva realizace stavby na cizím pozem-
ku s GOB a SOŠ Telč za účelem umístění 
poutače. 
 - RM schválila inventarizační komisi k pro-
vedení inventarizace majetku města k 31. 
12. 2016. Rada města schválila plán in-
ventur na rok 2016.
 - RM schválila posouzení kvalifikace ve-
řejné zakázky „Rekonstrukce a odbahnění 
rybníka Štěpnický v Telči“.
 - RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu bytu č. 1 v ul. Masarykova čp. 57, 
Telč - Podolí.
 - RM schválila navýšení počtu pracovních 
míst na dobu neurčitou v odboru rozvoje 
a územního plánování Městského úřadu 
Telč o jedno pracovní místo.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 14. 12. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

31. prosince letošního roku je nejzazší ter-
mín, do kterého musí provozovatelé spalo-
vacích stacionárních zdrojů na pevná paliva 
o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včet-
ně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovod-
ní soustavu ústředního vytápění, zajistit jeho 
kontrolu podle zákona O ochraně ovzdu-
ší. Kontrolu, která se provádí jednou za dva 
roky, může provést jen odborně způsobi-
lá osoba (firma). Jejich seznam je zveřejněn 
na www stránkách Hospodářské komory ČR 
- www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
V případě kotlů, jejichž výrobce již zanikl 
nebo není zjistitelný, může kontrolu tech-
nického stavu, provozu a instalace provést 
odborně způsobilá osoba proškolená jiným 
výrobcem stejného typu spalovacího zdro-

je (stejný způsob spalování, stejná nebo ob-
dobná konstrukce spalovacího stacionární-
ho zdroje). Pokud se letos instaloval, nebo 
ještě bude instalovat, zcela nový kotel, je 
třeba mít na paměti, že protokol o revizi 
musí mít všechny, tedy i nové kotle. Proto-
že ne každý montážní technik má oprávnění 
ke kontrolám technického stavu, je možnost 
si situaci zjednodušit tím, že se vybere ta-
kový dodavatel, který v rámci instalace no-
vého kotle zajistí i „revizi zdarma“. Doklad 
o kontrole si od příštího roku může vyžádat 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Za jeho nepředložení hrozí provozovateli fi-
nanční postih.

Pavlína Kretová
odbor životního prostředí MěÚ Telč

Kontroly technického stavu 
a provozu kotlů

V současné době je na úřední desce uveřej-
něno oznámení o vyhlášení výběrového říze-
ní, a to na obsazení pracovní pozice zaměst-
nanec pro investiční činnost města na odboru 
rozvoje a územního plánování Městského 
úřadu Telč. Lhůta pro podávání přihlášek 

je stanovena do 14. 12. 2016 do 17 hod. 
Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny 
na úřední desce, která je přístupná i na inter-
netových stránkách města na adrese http://
www.telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení na nového 
zaměstnance

13. zasedání zastupitelstva města

V pondělí 21. listopadu se v Konírně 
zámku uskutečnilo 13. zasedání zastupi-
telstva města v tomto volebním období. 
Zúčastnilo se ho  18 jeho členů. Omlu-
veni byli Bedřich Burian, Pavel Dvořák 
a JUDr. Petr Podsedník. Zastupitelé nej-
prve schválili projekt rozdělení obchod-
ní společnosti Služby Telč, spol. s r.o. 
Odštěpením z ní vznikne nová obchodní 
společnost Statek Telč, spol. s r.o., kte-
rá, jak již název napovídá, se bude zabý-
vat zejména zemědělskou činností. Tato 
změna byla vyvolána novou legislativou, 
zejména novým zákonem o zadávání ve-
řejných zakázek. Tak jako Služby Telč, 
tak i  Statek Telč bude vlastnit město ze 
100%. Jednatelem nově vzniklé společ-
nosti byl jmenován dosavadní zaměst-
nanec Služeb Telč Ing. Jaroslav Blecha. 
Dalším projednávaným bodem bylo na-

výšení dotace pro sportovně organizova-
nou mládež do 18 let. K již schválené do-
taci ve výši 405 tis. Kč (na 11. zasedání 
27. června t. r.), tak bylo schváleno ješ-
tě dalších 159 tis. Kč. Tato dotace byla 
rozdělena jednotlivým sportovním orga-
nizacím (SK Telč, TJ Sokol Telč, Jedno-
ta Orel Telč). Posledním projednávaným 
bodem byla žádost o zveřejnění záměru 
prodeje budovy č. p. 388 v ulici Batelov-
ská (okal u rybníka Roštejn). Zveřejnění 
záměru schváleno nebylo. Pro bylo pouze 
7 přítomných zastupitelů, přičemž k při-
jetí usnesení je potřeba 11 hlasů. Oficiální 
zápis ze zasedání zastupitelstva města je 
zveřejněn na úřední desce v podloubí rad-
nice, internetových stránkách města a je 
k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Město bude mít novou 
obchodní společnost

Zápisy do škol
Zápisy do 1. tříd základních škol ve správ-
ním obvodu Telče 7. a 8. dubna 2017, do 
mateřských škol 5. a 6. května 2017.
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Geopark Vysočina bude Národní
O projektu Geoparku Vysočina jsem vás již 
v minulosti několikrát informoval. Území 
mezi Telčí, Třeští, Mrákotínem a Počátka-
mi se svým středem na Javořici je bezespo-
ru atraktivní turistickou destinací s řadou 
kulturních, historických a přírodních zají-
mavostí. Geopark si vytkl jako svůj cíl při-
dat do této nabídky další část mozaiky – 
zajímavosti geologické. Možná si někdo 

řekne: „Vždyť je tady jen žula, tak co ta-
dy chcete ukazovat?“ Ale když si vezmete 
třeba Míchovu skálu, Štamberk, Roštejn, 
lomy v Mrákotíně nebo Rácově anebo 
expozici kamenictví v Mrákotíně, najed-
nou je z toho rozmanitá nabídka. A „his-
torie žuly“ začíná být zajímavým příbě-
hem. Na druhé straně nápady na vytvoření 
geoexpozic u škol, muzea kamenictví pří-
mo v některém z uzavřených lomů, vytvo-
ření dalších značených stezek po geolo-
gických zajímavostech regionu, nabídka 
výukových programů pro školy a jako 
největší sen vybudování stezky v koru-
nách stromů nad kamenným mořem pod 
Roštejnem či rozhledny na Javořici. To 
jsou všechno současné a možné budoucí 
aktivity na území geoparku. A to všechno 
jsme v rámci řady dokumentů a prezenta-
ce předložili zasedání Národní rady geo-
parků, která se na začátku listopadu sešla 
v Sokolově. Cíl byl jediný – přesvědčit ra-
du, že Geopark Vysočina je natolik zají-
mavým projektem, že si zaslouží mít ti-
tul Národní. Nebudu Vás dlouho napínat, 

Radosti a starosti telčského starosty
ostatně v nadpise jsem to už prozradil. Ná-
rodní rada rozhodla doporučit ministrovi 
životního prostředí tento titul našemu ge-
oparku udělit. Kdy a kde se tak oficiálně 
stane, ještě není zcela jasné, ale rádi by-
chom ministra Richarda Brabce pozvali 
do Telče. Chtěl bych na tomto místě všem, 
kteří stáli u zrodu geoparku, převzali jeho 
pokračování a podpořili jeho vznik, moc 
poděkovat. Je to velké ocenění několika-

leté práce řady lidí a nelze je tady všechny 
vyjmenovat. Je to samozřejmě také záva-
zek, protože titul se uděluje na čtyři roky 
a pak se musí znovu obhajovat. Ale věřím, 
že propojením Národního Geoparku Vy-
sočina a Telče, města UNESCO, vznikne 
atraktivní turistická značka.
Štěpničák bude bez vody
Výlov Štěpnického rybníka byl letos v re-
žii nového nájemce pana Nechvátala, kte-
rý tuto tradici shodou okolností před léty 
založil. Rybí speciality, ukázky historic-
kého zakládání rybníků nebo práce rybářů 
v lovišti po celý den lákaly stovky zájem-
ců. A spolu s farmářskými trhy na náměstí 
tak koncem října zaplnily Telč. Je po vý-
lovu a řada lidí se ptá, proč je Štěpničák 
stále bez vody. Tím důvodem je připravo-
vaná celková rekonstrukce rybníka. Hráz 
a hlavně výpustní objekt jsou v havarij-
ním stavu a město jako vlastník rybníka by 
spolu s nájemcem rádi tento problém vy-
řešili. A pokud by se pracovalo na opravě 
hráze, současně by bylo vybudováno nové 
loviště a odbahněna plocha rybníka. Pro-

jekt je zpracován, je hotovo výběrové ří-
zení na dodavatele celé akce a chybí jen 
maličkost - peníze. I na ty je ale nyní ur-
čitá naděje v podobě vypsaného dotační-
ho titulu. Město samozřejmě podává žá-
dost, ale rozhodování o její úspěšnosti 
bude probíhat v zimě. A pokud by žádost 
byla úspěšná, cca v březnu příštího roku 
by se mohlo začít s pracemi. Když bude 
rybník přes zimu bez vody, bahno si sed-
ne a práce bude daleko snazší. A to je ten 
hlavní důvod, proč zůstane Štěpničák přes 
zimu bez vody. Pokud by se stalo, že dota-
ce nevyjde, na jaře se chytne voda z Roš-
tejna a „vymrznutý“ Štěpničák bude znovu 
napuštěn pro chov ryb. My ale pevně vě-
říme, že všechno klapne a během příštího 
roku se celá rekonstrukce podaří zrealizo-
vat a na jaře 2018 bude napuštěn už opra-
vený rybník.
Extraliga v Telči
To, jaký se z nového zimního stadionu sta-
ne fenomén, asi netušil nikdo z nás. Kromě 
tradičního využití našimi školami a hoke-
jisty z Telče a okolí funguje ledová plocha 
přes léto jako zázemí pro hokejové kempy 
a stadion je domovem hokejové akademie 
i hokejové třídy našeho gymnázia. A prá-
vě s touto třídou je spojen další významný 
krok. V polovině října se na našem zimáku 
uskutečnil historicky první zápas Extrali-
gy mladšího dorostu mezi mužstvy SKLH 
Žďár nad Sázavou a HC Tábor. A studenti 
GOB a SOŠ a žáci ZŠ Masarykova v prv-
ních dvou pětkách „domácího“ týmu Žďá-
ru se významně zasloužili o vítězství 8:4. 
Spolužáci, ale i místní skalní příznivci vy-
tvořili mladým hokejistům skvělou atmo-
sféru. A jak informoval trenér a šéf akade-
mie Jaromír Pytlík, extraliga se do Telče 
ještě určitě vrátí.
Vánoce jsou za dveřmi
„Jak ten rok zase utekl!“. To je asi nejčas-
tější věta, kterou člověk nyní slýchá. S blí-
žícími se vánočními svátky a koncem ro-
ku si všichni uvědomíme, co všechno se 
za ten uplynulý rok stalo, co nám udělalo 
radost a co naopak vrásky na čele. Máme 
před sebou adventní a vánoční čas, a to je 
doba klidu, rozjímání a setkávání se s rodi-
nou a přáteli. Odbor kultury spolu s řadou 
místních spolků pro vás připravil spoustu 
zajímavých akcí, které nám pomohou zpří-
jemnit čekání na sváteční vánoční dny. Už 
takto s předstihem bych vám chtěl popřát, 
abyste je prožili ve zdraví a v kruhu svých 
blízkých. A štěstí do nového roku 2017 si 
přijďme společně popřát 1. ledna v podve-
čer na náměstí. Všichni jste srdečně zváni. 

Roman Fabeš

Proč je Štěpnický rybník bez vody? Vysvětlení starosty najdete na této straně.  Foto: Ilona Jeníčková
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Senátor Vystrčil:

O úspěšném obhájení mandátů senátora 
i krajského zastupitele bývalým starostou 
města Milošem Vystrčilem jsme informova-
li v minulých TL. Bezprostředně po volbách 
poskytl TL rozhovor, ve kterém se vracíme 
nejen k volbám, ale nahlížíme i do jeho nej-
bližšího programu.
Od sportovců bývá slyšet, že obhájit ví-
tězství bylo těžší než zvítězit. Platí to 
i v politice?
Snažil jsem se na obtížnost obhajoby man-
dátu moc nemyslet a spíše jsem se soustře-
dil na každodenní činnost. Samozřejmě, že 
to ale úplně nejde a o svých protikandidá-
tech a celé situaci jsem přemýšlel. Obháje-
ní mandátu považuji za malý zázrak a jsem 

nesmírně vděčný spoustě lidem žijícím zda-
leka nejen na Telčsku. Zjistil jsem totiž, že 
tam, kde měli možnost mě blíže poznat, kde 
jsme mohli společně spolupracovat, vídat 
se, vyměňovat si názory apod., si to lidé za-
pamatovali a ve volbách i ocenili. Je to pro 
mě a moji další práci obrovské povzbuzení 
a velký závazek do budoucna.
Předvolební kampaň je již dávno za ná-
mi. Přesto. Zážitek, který Vám utkvěl 
nejvíce v paměti?
Během volební kampaně jsem projel doslo-
va celý senátní obvod. Opravdu to není frá-
ze, když napíši, že mě stále dokola okouzlo-
vala krása naší krajiny a malebnost našich 
obcí. Místa jako Rychlov, Václavov apod. 

mají kouzelnou atmosféru. Co se týká kon-
krétních setkání, zpravidla velmi příjemná 
byla setkání s maminkami s malými dětmi. 
Hodně jsem se od nich dozvěděl a děti jsem 
samozřejmě jako bývalý učitel vyzkoušel 
a následně po zásluze odměnil. (Směje se)
Po říjnových volbách jste opět nejen se-
nátor, ale i krajský zastupitel. A samo-
zřejmě i zastupitel v Telči. Jak jdou tyto 
mandáty dohromady?
Podle mě to je ideální spojení. Aktivně vní-
mám problémy kraje i malého města a vi-
dím, kde „Praha“ dělá chyby, nebo, kde je 
potřeba něco změnit. Tohle „vidění“ někte-
rým senátorům, ale i poslancům, podle mě 
chybí...

Váš nejbližší program?
Čas se bohužel nedá zastavit. Mám již za se-
bou další zasedání Senátu, pokračuji v práci 
na místní úrovni... Také se snažím postup-
ně poděkovat všem, co mi v kampani nějak 
aktivně pomáhali. Bez jejich pomoci bych 
mandát nikdy neobhájil. Na prvním místě 
je rodina, která pomáhala a zároveň stráda-
la nejvíce. Manželce jsem slíbil, že po vol-
bách pomohu i s některými domácími prace-
mi. Je toho hodně, ale až na ty domácí práce 
(s úsměvem) se většinou jedná o věci, které 
mě baví. Moc dobře si uvědomuji, že si ne-
mám na co stěžovat, naopak.

Za rozhovor poděkoval O. Zadražil

Na obtížnost obhajoby jsem nemyslel

Aktivní zájem o sport je Miloši Vystrčilovi vlastní. V létě byl členem posádky jedné dračí lodě 
na Štěpnickém rybníku.

Další digitalizace TV. 
V Telči o jejím startu
Další vlna digitalizace televizního vysílá-
ní má do českých domácností přinést hlav-
ní vylepšení − obraz ve vysokém rozliše-
ní, takzvané HD. Jak a kdy bude kvůli ní 
nutná výměna televizí či pořízení set – top 
– boxů stále není jasné. Právě tuto otáz-
ku a mnohé další řešila 15. a 16. listopadu 
konference Mediální reflexe 2016 v Uni-
verzitním centru (jeuzitské koleji) v Telči. 
Pořádala ji Rada pro rozhlasové a televiz-
ní vysílání ve spolupráci s Českou televi-
zí a Českým rozhlasem. Do města přived-
la ředitele většiny televizních stanic, které 
v Česku vysílají, zástupce Českých radio-
komunikací, Ministerstva kultury, České-
ho telekomunikačního úřadu a řady dalších 
institucí. Konferenci moderoval známý re-
daktor ČT Daniel Stach a informovala o ní 
v hlavních zprávách Česká televize.       /z/

Adventní stůl 
v Klubu důchodců
Příjemné odpoledne s vánoční atmosférou 
připravil na neděli 18. prosince od 14 ho-
din Klub důchodců v přízemí polikliniky 
v Masarykově ulici. „Setkání u adventní-
ho stolu, jak jsme odpoledne pojmenova-
li, není určeno jen členům klubu, ale i ši-
roké veřejnosti. Uvítáme každého, kdo si 
chce poslechnout nebo i společně zazpívat 
koledy. V programu máme i přednes bás-
ní z tvorby třešťského Františka Bukvaje. 
Mimochodem absolventa telčského gym-
názia,“ přiblížila program odpoledne ve-
doucí klubu Ludmila Bartošková. To, že 
je také připraveno malé vánoční pohoště-
ní, je u podobných akcí Klubu důchodců 
samozřejmostí.                                       /z/
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Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

12 x 4 metry. Tato čísla jsou rozměry rela-
tivně malého objektu na hřbitově u sv. Anny. 
Objekt, lidově zvaný „márnice“, již řadu let 
chátrá a neslouží svému účelu. Problém je 
mimo jiné v tom, že stavba není majetkem 
města. Snad se ale v tomto případě blýská 
na lepší časy. Požádal jsem farní pastorač-
ní radu i ekonomickou radu farnosti o spo-
lečnou strategii týkající se „márnice“. Jsem 
rád, že farnost je vstřícná k vizi města, ob-
jekt zrekonstruovat a zřídit v něm odpovída-

jící zázemí pro návštěvníky hřbitova včetně 
veřejně přístupných toalet. V případě posvě-
cení záměru od brněnského biskupství může 
město požádat o dlouhodobý pronájem ob-
jektu.  To by následně umožnilo městu po-
žádat o příslušnou dotaci. Celý tento proces 
bohužel není ale otázkou týdnů. Proto pro-
sím o trpělivost. Doufám, že náš společný 
projekt bude úspěšný a do budoucna nám 
všem i prospěšný.

Pavel Komín

Naděje pro „márnici“

Aktualizace pro rok 2017

Informační centrum Městského úřadu ak-
tualizuje pro nadcházející turistickou sezó-
nu Katalog ubytovacích zařízení v Telči 
a okolí. Katalog bude stejně jako v minu-
lých sezónách využíván zájemci o ubyto-
vání, kteří se obrátí na IC. Za zveřejnění 
údajů o ubytovacím zařízení bude vybírán 
poplatek ve výši 400 Kč od soukromých 
ubytovatelů a 800 Kč od provozovatelů 
hotelů (na kalendářní rok). Tento popla-
tek bude použit k úhradě nákladů spoje-
ných s vytištěním a distribucí propagač-
ních letáků, které mají turisté k dispozici 
v Informačním centru a jsou nabízeny při 
prezentacích města Telče i na veletrzích 
cestovního ruchu u nás a v zahraničí. Sou-

částí propagace je i prezentace na webo-
vých stránkách města, proto je nutné zá-
roveň dodat aktuální fotografii vašeho 
ubytovacího zařízení v rozlišení min. 1280 
x 960 (na šířku) ve formátu JPG s texto-
vým popisem fotografie. V případě, že má-
te o tuto formu propagace zájem, dostav-
te se s uvedenými podklady nejpozději 
do 31. ledna 2017 do Informačního cent-
ra, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, tel. 
567 112 407. Využijte naší nabídky a zak-
tualizujte své ubytovací zařízení pro nad-
cházející turistickou sezónu.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Katalog ubytovacích zařízení v Telči a okolí

Služby Telč se dělí
Berte prosím tuto informaci jako holý fakt vy-
cházející z neustále se měnících zákonů a pra-
videl, které více a více omezují podnikání obcí. 
Jinými slovy, pokud chceme našim Službám 
napřímo zadávat sečení trávy, zametání chod-
níků vyvážení košů či další činnosti pro měs-
to, mohou Služby naopak pro jiné zákazníky 
pracovat pouze do 20% své činnosti. Buď by-
chom tedy museli některé činnosti Služeb zru-
šit, nebo musíme zřídit další organizaci, která 
by provozovala např. zemědělství, autodopra-
vu a další aktivity, které z větší části mají i ji-
né zákazníky než město samé. A vzhledem 
k tomu, že tyto práce jsou ekonomicky zají-
mavé, rozhodli jsme se je ze stávajících Slu-
žeb Telč vyjmout a přesunout je do nově zří-
zené organizace Statek Telč. Kromě určitých 
organizačních a personálních opatření by ale 
tahle změna měla přinést spíše zlepšení kva-
lity služeb poskytovaných obyvatelům města. 
Je ale otázkou, jak se na podnikání městských 
firem projeví další připravované nesmyslné 
předpisy a zda se pro města nechystá úplný 
zákaz podnikání, jak už se o tom v minulosti  
také mluvilo...                             Roman Fabeš

Oznámení finančního odboru MěÚ Telč

Platby za komunální 
odpad v roce 2017
Finanční odbor Městského úřadu Telč upozor-
ňuje občany, že složenky na zaplacení místní-
ho poplatku za komunální odpad budou distri-
buovány v první polovině ledna 2017. Platby 
výše uvedeného poplatku v hotovosti na po-
kladnách Městského úřadu Telč budou při-
jímány z důvodu účetní závěrky roku 2016 
nejdříve od 16. 1. 2017. Při bezhotovostní 
platbě převodem z účtu je třeba dávat pozor 
na správné zadání variabilního symbolu, aby 
byla platba „napárovaná“ ke správnému plát-
ci. Variabilní symbol zjistíte buď na složence 
nebo na webových stránkách města www.telc.
eu (aktuality – místní poplatky), kde si můžete 
zkontrolovat i jednotlivé platby.
Výše místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálního odpadu 
se podle schválené obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2015 nemění, tj. 600 Kč ročně za osobu 
s trvalým pobytem v Telči. Poplatek je vybí-
rán i za stavby určené k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso-
bu. Úplné znění výše uvedené obecně závaz-
né vyhlášky najdete na www.telc.eu.

Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru
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Na jaře se u areálu gymnázia v Hradecké ulici objeví velký informační totem. Vzhledem k počtu 
studentů ze vzdálených míst a zájemcům o nový studijní obor je to nezbytné.

Vizualizace: Archiv GOB a SOŠ

GOB a SOŠ. 
Pro budoucí žáky 
a jejich rodiče 
Gymnázium Otokara Březiny a Střední 
odborná škola Telč pořádá pro žáky 5. a 9. 
tříd a jejich rodiče

8. prosince
Den otevřených dveří

v budově školy Hradecká 235.
14:15 pro žáky 5. tříd
15:00 pro žáky 9. tříd

Pro zájemce jsou připraveny informa-
ce o studiu, přijímacím řízení a prohlídka 
školy.

V čase 13.45 – 14.30 nabízí zájemcům 
ukázku hokejového tréninku studentů SOŠ 
s možností prohlídky zimního stadionu.

Více informací: GOB a SOŠ Telč, Hradec-
ká 235, 588 56 Telč; tel.: 567 584 551; e-
-mail: info@gymnsostelc.cz; http://www.
gymnsostelc.cz
Studium na GOB a SOŠ:
• osmileté gymnázium - pro žáky 5. tříd 

ZŠ
• čtyřleté gymnázium - pro absolventy 

9. tříd ZŠ
• ekonomika a podnikání - pro absol-

venty 9. tříd ZŠ s volbou zaměření: 
veřejná správa - cestovní ruch - mana-
gement sportu a trenérství

S ředitelem Stanislavem Mácou:

Telčské gymnázium má za sebou první 
čtvrtletí, ve kterém probíhá v sekci SOŠ vý-
uka oboru Sportovní management a tre-
nérství. Na zásadní hodnocení je to sice 
příliš krátká doba, ale vzhledem k ojedině-
losti nového oboru a zájmu veřejnosti o tu-
to změnu je následující rozhovor s ředite-
lem gymnázia Stanislavem Mácou určitě 
na místě.
Pane řediteli, můžeme vůbec po vás 
chtít po třech měsících hodnocení tako-
vé velké novinky, jako je zavedení nové-
ho, navíc neběžného, studijního oboru?
Musím přiznat, že během příprav byl náš 
nemalý optimismus spojen s nejistotou, 
jak se vše bude vyvíjet. Dnes, a to velmi 
rád, mohu sdělit velkou spokojenost s do-
savadním průběhem, který dokonce před-
čil naše očekávání.
Jak se noví studenti, jistě mimořádně 
zaměření na svět sportu, sžili s režimem 
gymnázia?

Je až obdivuhodné, co všechno stíhají, ví-
cefázové tréninky, zápasy a školu, náplň 
pro sedm dní v týdnu. Nyní se po krátké 
adaptaci zaměřujeme na společné aktivi-
ty se spolužáky školy s ohledem na časo-
vé možnosti. 
Ovlivnil větší počet studentů orientova-
ných na sportovní aktivity ty ostatní?
Určitě. Více se projevila tradiční zvědavost 
na nové spolužáky. Navíc chodit do jedné 
školy a mít za kamarády současné i budou-
cí hokejové reprezentanty patří určitě k vý-
jimečnému zážitku.
Odkud studenti nového oboru pochází, 
prozradíte o nich něco více?

Nejen z různých koutů naší republiky, ale 
i ze Slovenska, namátkově Karlovy Vary, 
Litoměřice, Praha, Bratislava, Liptovský 
Mikuláš a další. Mnozí z nich hrají nejvyš-
ší mládežnické soutěže. Daniel Poizl, Jan 
Klodner, Denisa Pytliková a Zuzana Mar-
tinů již pravidelně hrají za národní muž-
stvo ČR.
Na jiném místě informujeme, že připra-
vujete na 8. prosince tradiční Den ote-
vřených dveří pro nové zájemce o studi-
um a jejich rodiče. Jeho letošní novinka?
Zájemcům nabízíme zhlédnout trénink pří-
mo na zimním stadionu a mohu slíbit, že 
to stojí za to. Krátká ukázka nejen bruslení 
dokreslí mnohem lépe celkovou představu 
o nových telčských aktivitách. Nebude to 
ale jediný Den otevřených dveří v tomto 
období. Ve spolupráci s Hokejovou akade-
mií Jaromíra Pytlíka připravujeme podob-
nou akci 28. prosince pro zájemce z celé 
republiky, Slovenska a Rakouska.

Nový obor vyvolává na jedné straně 
nejen zájem široké veřejnosti, ale po-
chopitelně i mnoho otázek. Ta asi nej-
častější. Budete ve výuce sportovního 
oboru pokračovat i v příštím školním 
roce a kdy a jak se lze k jeho studiu při-
hlásit?
Hned od počátku školního roku jsme zača-
li společně ve škole, a především s ing. Ja-
romírem Pytlíkem, připravovat ten další. 
Již se nám ozývají první zájemci. Přihláš-
ku je možné podat nejpozději do 1. března. 
Bližší informace jsou na webových strán-
kách školy a na případné dotazy odpovíme 
rádi i osobně.

Výuce sportu se na GOB a SOŠ daří
Škola, kterou vedete, ale určitě nežije 
jen sportovním oborem.
Máte pravdu, nechceme nové zaměření 
školy budovat na úkor omezování naší po-
zornosti dosavadním nesportovním obo-
rům. Získali jsme nového, velmi kvalifiko-
vaného, lektora pro výuku francouzštiny, 
Jeana Griffona z města Nancy. Doufám, 
že jsme ve „finále“ jednání o zásadní pře-
stavbě sportovního areálu u školy. Když 
jsem již zmínil francouzštinu, tak student-
ka sexty Viktorie Váňová uspěla v progra-
mu Kraje Vysočina Rok v Champagne-Ar-
denne a letošní školní rok studuje na lyceu 
ve francouzském Joinville. A jedna velká 
zajímavost. Tým kuchařek naší školní jí-
delny posílil muž. Myslím, že se nespletu, 
když řeknu, že pan Antonín Čech je prv-
ním kuchařem v historii telčského školní-
ho stravování.                                         /z/
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Naši památkáři vzdělávají

Hned tři vzdělávací akce nadregionálního 
významu uspořádali v listopadu telčští pa-
mátkáři. Tou největší byl dvoudenní semi-
nář Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši 3. 
a 4. listopadu. Zúčastnilo se ho na tři desít-
ky odborníků, kteří se věnují historii toho-
to církevního řádu a jeho významným čle-
nům. Vysokou úroveň semináře potvrzuje 
to, že pořadatelem byl hlavní garant mo-
derního výkladu českých dějin, Historický 
ústav Akademie věd ČR. Z jeho středu pak 
také byli někteří přednášející, známí histori-
ci Ivana Čornejová, Jaroslav Šebek a Zde-
něk Hojda. České veřejnosti se tak postupně 
dostává objektivní pohled na jezuity, kte-
rý mění jejich nelichotivý obraz vytvořený 
Aloisem Jiráskem, Zdeňkem Nejedlým ad. 

Dalším pořadatelem semináře byl Ústav teo-
retické a aplikované mechaniky AV ČR. Je-
ho ředitel Miloš Drdácký v této souvislos-
ti pro TL uvedl: „Naše účast na semináři 
logicky vyplynula z toho, že jsme partnery 

projektu Telč a jezuité, který získal podporu 
Ministerstva kultury.“ Pozitivní na této ak-
ci celostátního významu bylo, že přednášky 
byly přístupné široké veřejnosti.

Téma některých přednášek semináře:
Škaredá strašidla z doby věků zatemnělých? 
● Jak Koniáš ke „své“ písni přišel? ● Pro-
měny obrazu jezuitů v české perspektivě 20. 
století ● Obraz jezuity v malbě a grafice čes-
kého historismu 19. st. ● Od Jiřího Šotoly 
k Marku Tomanovi aneb Jezuité v moderní 
české literatuře

10. listopadu se pak v sídle památkářů, Lan-
nerově domě, konal jednodenní seminář 
Historické hřbitovy. „Seminář byl zamě-

řen na pozoruhodné náhrobky na hřbitovech 
nejen v Česku, ale i na Slovensku. Jedním 
z jeho cílů byla problematika aktuální péče 
o tyto opomíjené kulturní památky. Semi-
nář byl určen především studentům magis-

Jezuité již nejsou jezovity

TELČ BEZ JEZUITŮ. NEPŘEDSTAVITELNÉ. Ze stavebních aktivit řádu a jeho mecenášů 
těží město dodnes. Nebyla by zde kolej, dnes Univerzitní centrum, konvikt, dnes Vzdělávací 
zařízení Generálního finančního ředitelství, gymnázium, dnes Výukové středisko ČVUT, dis-
penzář, dnes sídlo Národního památkového ústavu a dalších úřadů státní správy, kostel Jména 
Ježíš, jedna z dominant města a také letní refektář, dnes ubytovací zařízení Domeček, dočasný 
domov netelčských studentů gymnázia.                                                               Foto: Ilona Jeníčková

130 roků
11. prosince 1886 se Krahulčí narodil An-
tonín Kameník (+ 18. 3. 1959, Prostějov). 
Po absolvování telčské reálky (1906) vy-
studoval pražskou Akademii výtvarných 
umění. Jako středoškolský pedagog působil 
podstatnou část svého života v Prostějově. 
Věhlas si získal svými grafickými pracemi, 
exlibris a knižními ilustracemi. Pro Krajin-
skou výstavu v Telči v roce 1922 nakreslil 
pohlednice výstavních pavilonů.

20 roků 
11. prosince 1996 zemřel v Dačicích Jo-
sef Vávra (*22. 1. 1907, Boháňka, okr. Ji-
čín). Od roku 1934 působil v Telči jako pro-
fesionální fotograf. Vedle ateliérové tvorby 
je autorem řady dokumentárních fotografií 
zachycujících významné události v životě 
města. Byl mimořádně aktivním členem So-
kola a pěveckého sboru Smetana a ochotnic-
kých spolků. 
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvate-
lé Telčska. Muzejní spolek a Telčské listy 
1995, ad. 

Připomínáme si

terských a doktorských studijních programů. 
Pořádali jsme ho společně s Filozofickou fa-
kultou Univerzity Pardubice. I tento seminář 
byl přístupný zájemcům z řad odborné i laic-
ké veřejnosti,“ informovala TL Ilona Am-
papová z telčského NPÚ. Další zajímavou 
listopadovou akcí, kterou Ilona Ampapo-
vá připomněla, byla 9. listopadu přednáška 
Michala Vopálenského Vidět, co je skryto. 
S paprsky X pod povrch nejen historic-
kých předmětů. Vedoucí Laboratoře rent-
genové a neutronové radiografie telčského 
CET na ní představil tomografii historických 
předmětů, která byla v poslední době prová-
děna na unikátním patentovaném zařízení 
zdejšího pracoviště Akademie věd.             /z/
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Body pro turistickou Telč:

V letošním roce se již podruhé otevřely pro 
návštěvníky města kostely na náměstí. Nově 
se ke kostelu Jména Ježíš přidal také farní 
kostel sv. Jakuba. Několik set turistů denně 
si prohlíželo od června do září oba kostely, 
ve kterých na ně čekal milý průvodce, aby 
zodpověděl jejich případné otázky. V kaž-
dém kostele si mnoho návštěvníků přečet-
lo popisky všech soch či obrazů a dozvě-
děli se tak něco málo z historie kostelů. 
V kostele Jména Ježíš si příchozí umotali 
svíčku ze včelího vosku, opsali husím br-
kem citát z Bible nebo zanechali v ošatce 
prosbu, za kterou se později farníci z farnos-
ti modlili. V kostele sv. Jakuba si návštěv-
níci vyzkoušeli vůni různých druhů kadidla 
či ochutnali odkrojky hostií. Několik desí-
tek dětí i dospělých si zasoutěžilo v soutě-
ži „Telčský poutník“ a získalo tak na památ-
ku certifikát poutníka po zdejších kostelech. 
Všechny tyto aktivity se setkaly s velkým 
zájmem návštěvníků. Nejvíce lidé využíva-
li k našemu překvapení „prosbičkový work-

shop“, ve kterém se za sezonu objevilo přes 
1800 proseb. Ty byly velmi zajímavé, někte-
ré od dětí, některé velmi naléhavé. Často se 
opakovalo téma zdraví a vztahů. Velmi milé 
byly také dětské prosby  o štěňátko, o hrač-
ky nebo o jedničky ve škole... Jsme rádi, že 
lidé nepřichází do kostela jenom obdivo-
vat historii a krásu, ale že je kostel oslovil 
i duchovně. Podle knihy hostů můžeme říci, 
že průvodci v kostelích přivítali návštěvní-
ky z celého světa – z Austrálie, USA, Me-
xika, Koreje, Brazílie, Venezuely, Japonska 
a mnoha dalších evropských zemí. Když si 
knihu hostů pročítáme, máme pocit, jako 

kdyby se svět smrsknul do jednoho malého 
kostelíčka v malém městě, v malé zemi. 
Návštěva kostela byla také spojena s mno-
ha příběhy. Pro čtenáře TL jsme jich z knihy 
hostů nebo ze zážitků průvodců pár vybrali:
• Do kostela zavítala paní, která zde před 30 
lety měla svatbu a od té doby zde nebyla. Ten-
krát moc chtěla svatbu v kostele, ale protože 
to bylo za totality, bála se ji mít v místě bydliš-
tě. Našli s manželem kostel v Telči... Moc rá-
da na jejich svatební den zavzpomínala.
• Návštěvníci města, kteří sem jezdí každo-
ročně již 15 let, se poprvé dostali do otevře-
ného kostela a byli z toho nadšení. Vždy prý 
brali za kliku, ale kostel byl zavřený, až letos 
se jim to podařilo.
• Lenka (Praha): Jezdíme sem léta, poprvé 
jsem do kostela letos vstoupila. A až si do-
ma zapálím svíčku, s láskou v srdci vzpome-
nu na Telč, mé milované městečko a na její 
obyvatele. 
• Dědečkovi (Český ráj): Toto je první kos-
tel, který nás poučil. Děkujeme. 

• Iva Pricci: 26.8.1971 se v tomto kostele 
brali Iva a Luciano. Po 45 letech je vše, jak 
ten první den. Byli jsme dva a je nás šest. 
Díky. 
• Další paní zase napsala: Prima nápad 
s rybičkami, mušlemi, biblickým příběhem. 
Díky za otevřený kostel. Pro nepraktikující 
chybí v ČR možnost vzdělávat děti v tom-
to směru, pokud nechodí na mše. Toto byla 
skvělá příležitost.
• Velmi pozorným návštěvníkem byl také Ja-
rek Nohavica, když měl v Telči koncert. 

T. a M. Kohoutkovi

Otevřené kostely

KOSTELY. V Telči nejen svatostánky, ale také místa pro kulturní vystoupení a atraktivní cíle tu-
ristů. Na snímku Ilony Jeníčkové pěvecký sbor TELČísla při Dnu památek v kostele Jména Ježíš.

Jak voní Vánoce
Vánoce mají svoji nezaměnitelnou vůni. Vů-
ni svíček, stromečků a různých olejíčků. Dnes 
se dá dokonce koupit i umělý sníh, kterým si 
postříkáte umělý stromeček. Ale obávám se, 
že když bude vše jen jako, abyste také nedo-
stali dárky jen jako… prázdné zabalené kra-
bice a prázdné balíčky. Tak takové Vánoce 
na mysli nemám. Nemůžu samozřejmě zapo-
menout na vůni cukroví. Protože v tomto ob-
dobí se nezdraví ženy: „Ahoj, jak se máš, byla 
jsi u kadeřnice?“ Ale: „Ahoj, kolik máš dru-
hů?“ Vůně vanilkových rohlíčků a smaženého 
kapra, to je ta atmosféra, na kterou se celý rok 
těšíme. Celá rodina se sejde u krásně prostře-
ného stolu a výjimečně i tatínek odloží tričko 
a oblékne košili. A jaké by to byly Vánoce bez 
vůně kadidla v kostele. V jesličkách dýchají 
zvířátka na Ježíška a on jako každý rok stihne 
navštívit všechny rodiny a splnit přání. Na po-
hlednicích od Josefa Lady staví děti sněhuláka 
a sáňkují, prodavač stojí s pečenými kaštany, 
ponocný troubí půlnoc, maminka peče cukro-
ví a děti sedí kolem stromečku, kde sice není 
moc dárků, ale z obrázku sálá pohoda a lás-
ka. Nic jako, žádná věc si na nic nehraje, vše 
je opravdové. Tak takové Vánoce bych vám 
chtěla přát a k tomu hodně zdraví, štěstí a ra-
dosti. A pokud chcete mít celé svátky kom-
pletní, musíte si zajít na náměstí a dát si vá-
noční svařák nebo punč, protože vůně skořice 
a hřebíčku také k Vánocům patří.

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Na cestách s Karlem IV. 
a tradiční předvánoční občerstvení

Přednáší Mgr. Pavel Macků
Přijďte s Karlem IV. ukončit Lucem-
burský rok a naposledy nahlédnout 
do života našeho nejvýznamnějšího pa-
novníka z netradičního pohledu. 

14. prosince v 18 hodin
Lannerův dům, Hradecká 6

Sídlo NPÚ v Telči



str. 10 TL 12/2016

Pozvání od Věry Peichlové 

Dostává se vám do rukou, jako každým ro-
kem, adventní kalendář. Věřím, že si kaž-
dý vybere z široké nabídky od vážné hudby 
přes folkové koncerty, horácké koledy či 
sportovní turnaje. Nemohu se zmínit o kaž-
dé akci zvlášť, to by bylo na dlouhé psaní, 
přesný výčet naleznete v příloze Telč o Vá-
nocích. Přesto bych ráda zmínila zajíma-
vou výstavu sběratele starých vánočních 
pohlednic Martina Nováka ve vstupní síni 
radnice. Zpestření adventního času přine-
se výstava jihlavských betlémů v Městské 
galerii Hasičský dům. Ta ožije každou ad-
ventní neděli vánočním programem, např. 
ukázkou tvoření vánočních ozdob, skleně-
ných šperků, dřevořezání, nebude chybět 
ani soutěž v pečení vanilkových rohlíčků. 

V kostele Jména Ježíš se každou adventní 
neděli budou konat adventní koncerty, vy-
stoupí pěvecké sbory Santini Telč, Smeta-
na Telč, studenti a učitelé ZUŠ Telč a Mar-
tin Javorský. Tradiční příchod Mikuláše 
a rozsvícení vánočního stromu s vystou-
pením dětí z telčských škol se uskuteční 
v pátek 2. prosince s novinkou, vánoční 
elektrojízdou a překvapením pro děti i do-
spělé. Vánoční strom, devítimetrová jedle, 
letos pochází z Praskoles a vánoční stromy 
na radnici a v Galerii Hasičský dům zajistil 
Ing. Rostislav Čermák. Když píšu tyto řád-
ky, zatím nemohu přislíbit, že by se vánoč-
ní osvětlení ve městě mělo obohatit o další 
výzdobu, ale nechme se překvapit… Sa-
mozřejmostí adventního času se pro nás 

Co přinese advent?

Benefiční vánoční koncert

Srdíčko má otevřené 
srdce
Dvacetičlenný dětský pěvecký sbor Srdíč-
ko, vedený triem Pavla Bočková, Ludmila 
Krejčová a Martina Janková, zve ve vánoč-
ní době na další benefiční koncert Srdíčko 
pro Afriku 26. prosince v 16 hodin v kos-
tele Jména Ježíš. Celý jeho výtěžek je ur-
čen pro sirotčinec sv. Terezie v Loumbile. 
„O sirotčinci v daleké Burkina Faso (dříve 
Horní Volta) jsme se dozvěděly od sester 
misionářek, které mají v Brně restauraci 
L´Eau Vive. Výtěžek z ní je určen k cha-
ritativní službě misijní rodiny Donum Dei 

Co stihne SANTINI. 
Koncerty i přátelské 
setkání 
V okamžiku, kdy listujete prosincovými 
TL, má smíšený pěvecký sbor SANTI-

ŽIVÝ BETLÉM PODJAVOŘIČANU A KVÍTKU. 17. a 18. prosince na zámku nejen o umění, lásce k tradicím, ale také o obětavosti 
několika desítek vystupujících v sychravém počasí.                                                                                                                              Foto: Martin Čáp

stává živý betlém v podání Podjavořiča-
nu a Vánoční prázdniny na zámku. Urči-
tě bych doporučila Silvestrovský výstup 
na Javořici, který každým rokem láká čím 
dál více lidí. Při zpáteční cestě do Telče se 
můžete zastavit na náměstí a dát si tradiční 
silvestrovskou čočkovou polévku. Na No-
vý rok si nenechte ujít společné novoroční 
setkání občanů s představiteli města a vel-
kolepým ohňostrojem. Nemohu vyjmeno-
vat všechny akce, koncerty, výstavy, před-
nášky podrobněji. Je jich tolik, že se nám 
jen stěží vešly do adventního kalendáře. 
Věřím, že na řadě z nich se s vámi setkám.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

NI za sebou úspěšný 1. adventní koncert 
v kostele Jména Ježíš. Sbormistryně Anež-
ka Tichá na něm představila hlavního hos-
ta, Ad hoc quartet z Třebíče. O taktovku 
se v jeho průběhu dělila s dirigentem Kar-
lem Tomkem. Na Štědrý den zavítá sbor 
do Domova pro seniory na Starém Městě 
s vánočními písněmi a koledami. „Do no-
vého roku vstoupíme koncertem 1. ledna 
v 15 hodin v kostele Jména Ježíš. Vedle 
koled zazní i pastorální mše A dur Jana Ev. 
Kypty. Po koncertě připravujeme pro po-
sluchače přátelské setkání s pohoštěním 
ve farním průjezdu,“ prozradila TL Jana 
Křížková. Vedle množství domácích aktivit 
plánuje SANTINI zakončit vánoční dobu 
7. ledna koncertem v kostele sv. Markéty  
v Jaroměřicích nad Rokytnou. (Podle TZ)

u nás i ve světě. Sestra Colette nám vyprá-
věla právě o tomto sirotčinci, který jejich 
komunita zřizuje. Sirotčinec ubytovává 
přes 40 dětí ve věku do 15 let a o další stov-
ku dětí se stará. Dary využívají na uhraze-
ní školného, jídla či oblečení,“ vysvětlila 
pro TL Martina Janková, jak se telčské stu-
dentky k této charitativní aktivitě dostaly.
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Výlov Štěpnického rybníka

Tradiční slavnostní výlov Štěpnického ryb-
níka 28. října byl poprvé v režii nového ná-
jemce, Rybářství Nechvátal. Na otázku Jaký 
byl?, odpovídá Ing. Pavel Nechvátal, lakonic-
ky: „Zájem o výlov nás opravdu překvapil. 
Jak ze strany domácích, tak turistů. Máme ale 
i informace, že nemálo milovníků našeho ce-
chu v Telči strávilo celý víkend. Aby si výlov 
mohli užít. Nakonec to viděl každý. Po pěší 
zóně bylo obtížné projít.“ Výlov rybníka je 
ale hlavně o jeho výtěžnosti a nelehké práci 
rybářů. I tady je Pavel Nechvátal spokojený. 
Výlov zajišťovalo 25 rybářů, dalších 20 lidí 
se podílelo na přípravě a prodeji rybích po-
choutek. Jen tato čísla vypovídají, že výlov je 
i náročnou organizační záležitostí.
Vánoční prodej kaprů Rybářství 
Nechvátal v Telči
21. až 23. prosince od 8 do 17 hodin
na Starém Městě u p. Volfa a v bývalé 
Malírně v ulici Na Posvátné

Spokojenost vládla i s hudební produkcí 
Josefa Mazury. Zvláště starší návštěvní-
ci si ji pochvalovali. Pana Mazuru totiž 
znají z obrazovky TV Šlágr. Při pohle-
du na vypuštěný rybník (o důvodech in-
formuje starosta R. Fabeš ve svém pří-
spěvku) se nabízí otázka: Jak to bude 
s výlovem v příštím roce? „Po letošní 
zkušenosti ho určitě uspořádáme opět 28. 
října. Pokud by to nebylo možné na Štěp-
nickém, tak bude na Staroměstském ryb-
níku,“ říká P. Nechvátal. Zvědavá otáz-
ka na závěr: Kde skončily ryby, které jste 
v sobotu vylovili? Pro jejich kvalitu jich 
podle P. Nechvátala část putovala na ex-
port a samozřejmě se také objeví ve vá-
nočním prodeji. Ten letos bude Rybář-
ství Nechvátal nabízet v Telči na dvou 
místech. Tradičně na Starém Městě u pa-
na Volfa a nově v bývalé Malírně v ulici 
Na Posvátné.                                           /z/

Po hrázi nešlo projít
Swing trio o Vánocích
U Hraběnky
Druhý vánoční svátek 26. prosince v 19 ho-
din si můžete zpestřit návštěvou koncertu 
Swing tria v hotelu U Hraběnky. A je na co 
se těšit. Toto hudební těleso vzniklo na pod-
zim roku 2013, hraje už čtvrtou sezónu a má 
za sebou přes padesát koncertů v řadě měst 
a na různých festivalech zaměřených zejmé-
na na období první republiky. V Telči vy-
stupuje pravidelně  na vánočních a veliko-
nočních koncertech. Trio hraje ve složení: 
kytara, mandolina - Milan Toman, kontrabas 
- Petr Běhal, kytara - Jiří Holubec. Na svá 
vystoupení si pokaždé zvou zajímavé hos-
ty z jazzové scény. Na tradičním vánočním 
koncertě v Telči vystoupí kromě jiných Lu-
bomír Bláha, tentokrát jako swingový hous-
lista. Zakládající členové mají za sebou dlou-
holetou muzikantkou kariéru - od folklóru 
přes bluegrass až po dixieland. V průběhu 
roku sestavili repertoár obsahující na padesát 
skladeb, vesměs swingových evergreenů jak 
ze zlatých časů českého jazzu, tak skladeb 
amerických i anglických. Zpívají je v origi-
nále nebo v českém překladu. Za zmínku sto-
jí, že si některé skladby sami otextovali. Pro 
čtenáře TL připravujeme s některými hráči 
Swing tria rozsáhlejší rozhovor.                /h/

10. prosince v Panském dvoře

Jubilejní hodnocení 
mažoretek
V sobotu 10. prosince se v Panském dvoře 
ve 14 hodin uskuteční tradiční vánoční be-
sídka Mažoretek Telč, z.s. Ta letošní bude ale 
výjimečná. „Naše“ mažoretky si na ní připo-
menou deset roků své existence v Telči. Jak? 
Samozřejmě vystoupením všech tří skupin, 
Poupátek, Růžiček a Růží. Nebude chybět ani 
jejich „dvorní“ moderátor Milan Řezníček. 
„Na besídku zveme nejen naše bývalé člen-
ky, ale také rodiče a všechny naše příznivce. 
Ohlédnout se za desetiletou činností je v na-
šem případě nejen příjemné, ale je to také naše 
povinnost k těm, kdo nám nezištně pomáhají, 
a poděkovat jim,“ napsala TL vedoucí mažo-
retek Renata Křížková.                                 /z/

Na 17metrovém okruhu autodráhy v Telč-
ském domě na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce (čp. 31) se ve středu 28. prosince usku-
teční od 10 hodin 1. ročník amatérských 
autodráhových závodů nazvaný RALLYE 
TELČSKÝ DŮM. Moderní autodráha za-
bírá v domě celou jednu místnost. Přijít si 
závodit mohou kluci i holky bez rozdílu 
věku. „U nás může závodit prakticky kdo-
koli z ulice, kdo má zájem. Autíčka mu rá-
di půjčíme a pravidla vysvětlíme,“ uvedl 
pro TL Jozef Navrátil, majitel Telčského 
domu a zároveň organizátor závodů. Au-
todráhový závod je další zajímavou příle-
žitostí, jak ve vánoční době strávit v Telči 
volný čas. Pořadatelé pro nejlepší jezdce 

připravili zajímavé ceny a slibují, že ani 
ostatní neodejdou s prázdnou. K orga-
nizaci závodů pak Jozef Navrátil uvedl: 
„Na start se pokaždé postaví čtyři soutě-
žící, kteří se postupně v jednotlivých drá-
hách vystřídají,“ a dodal, „i když to vypa-
dá, že jen stojíte a mačkáte ovladač, udržet 
auto na trase vyžaduje nemalou zručnost 
a soustředění.“ Autodráhové závody plá-
nuje Telčský dům pořádat i do budouc-
na. RALLYE TELČSKÝ DŮM by se mě-
lo stát tradičním povánočním zápolením. 
Více informací o akci se dozvíte z webo-
vých stránek www.telcsky-dum.cz nebo  
na Facebooku.

Podle TZ

Rallye Telčský dům. Na autodráze

Půl tisíciletí od zveřejnění 95 tezí Martina 
Luthera proti odpustkům ve Wittembergu, 
31. října 1517, připomene německý his-
torický film Nebe a peklo - Martin Lu-
ther. Prakticky celý ho německá produkce 
Ufa Fiction natáčí ve spolupráci s domácí 
Mia Film v Česku. Telči tak přibude dal-
ší slavný návštěvník, církevní reformátor 
Luther. Bohužel jen v podání německého 
herce Maximiliana Brücknera. Filmový 
štáb dvoudílného díla totiž obsadil v prv-

ní polovině listopadu zdejší zámek. S ná-
vštěvou filmového Luthera se budou ale 
„pyšnit“ i další místa v Čechách, Kolín, 
Kutná Hora, Český Krumlov, Zvíkov a sa-
mozřejmě také Praha. K natáčení uvedla 
překvapivou informaci ČTK, když cito-
vala produkčního filmu Jana Hartla: Film 
bude vysílat německá televize ZDF. S je-
ho rozšířením do zahraničí se nepočítá. 
Ale uvidíme. Třeba to za rok, kdy má být 
film uveden, bude jinak.                         /z/

Martin Luther v Telči. Jen filmový

Kolik máme prvňáčků
1. září nastoupilo do prvních tříd základ-
ních škol ve správním obvodu Telče 124 
žáků. V předchozím školním roce bylo čís-
lo  podobné, 127. Přehled prvňáčků v jed-
notlivých školách: ZŠ Telč Masarykova 40, 
ZŠ Telč Hradecká 39, ZŠ Nová Říše 15, ZŠ 
Stará Říše 11, ZŠ Mrákotín 8, ZŠ Krahul-
čí 5, ZŠ Urbanov 6.  Zdroj: Statistika MěÚ 
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Policie ČR Telč informuje
Vloupání do chaty
Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal 
do rekreační chaty v Klatovci, ze které odci-
zil různý alkohol. 

Poškození stromů
V době od pátku 21. října do pondělí 24. říj-
na poškodil neznámý pachatel u silnice čís-
lo 40618 u Radkova tři vzrostlé javory, kte-
ré nenávratně poškodil. Kmeny nařízl pilou 
do hloubky 25 až 30 cm. Předběžná škoda je 
více než pět tisíc Kč. 

Střet dvou vozidel
Ve středu 2. listopadu došlo na silnici mezi 
Mrákotínem a Krahulčím k vážné doprav-
ní nehodě, při které se zranili dva lidé, z to-
ho jeden těžce. Řidička Škody Octavie při 
projetí zatáčky přejela do protisměru, kde se 
střetla s nákladním automobilem Scania, kte-
rý jel od Krahulčí na Mrákotín. Utrpěla těž-
ká zranění a musela být transportována letec-
ky do brněnské nemocnice. Do nemocnice 
v Brně byla přepravena také její spolujedou-
cí. Provedenou dechovou zkouškou u obou 
řidičů požití alkoholu vyloučili. Škodu, která 
vznikla na vozidlech, policisté předběžně vy-
číslili na více než 600 tisíc Kč. Dopravní ne-
hodu policisté dále šetří.
Krádeže nafty
Policisté pátrají po pachateli, který se z pátku 

4. listopadu na sobotu vloupal do zeměděl-
ského objektu v Radkově a ze zaparkované-
ho traktoru odčerpal sto litrů motorové nafty 
v hodnotě necelé tři tisíce korun. K odcizení 
nafty došlo také v Černíči, kde v noci ze so-
boty 29. října na neděli vnikl pachatel do are-
álu bývalého zemědělského družstva a ze 
zaparkovaného traktoru vypustil 80 litrů po-
honných hmot. Dále pachatel z traktoru odci-
zil světla a z vedle zaparkovaného kombajnu 
odčerpal naftu. Škoda, kterou způsobil, byla 
vyčíslena na více než pět tisíc korun. 
Opilec ležel na náměstí 
Ve čtvrtek 10. listopadu přijali policisté před 
pátou hodinou večer oznámení, že na chodní-
ku na náměstí Zachariáše z Hradce leží muž. 
Následně zjistili, že se jedná o jednašedesá-
tiletého muže, který byl značně opilý a ne-
byl schopen samostatné chůze. Při dechové 
zkoušce mu naměřili 2,4 promile alkoholu. 
Policisté ho zajistili a odvezli na protialko-
holní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Obracíme se na veřejnost s prosbou o pomoc 
při objasňování výše uvedených trestných či-
nů. V případě jakýchkoliv poznatků k před-
mětné trestné činnosti se obraťte na linku Po-
licie ČR Telč 974266721, 724846692 nebo 
na linku 158.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, ve-
doucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasičské zprávy
Od poloviny srpna zasahovala jednotka 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina z Telče u sto jedenácti zásahů. V třia-
osmdesáti případech se jednalo o technic-
ké pomoci, při kterých hasiči odstraňovali 
překážky silničního provozu, pomáhali při 
čerpání vody při havárii vodovodního roz-
vodu, odstraňovali následky dopravních ne-
hod ap. Hasiči také zasahovali u dvanácti 
dopravních nehod. Při střetu osobního a ná-
kladního automobilu u Dobré Vody 2. listo-
padu vyprošťovali vážně zraněnou řidičku. 
Ve zmíněném období došlo také ke dvanác-
ti požárům, z nichž nejzávažnější byl požár 
polikliniky v Třešti 10. října, u kterého naše 
jednotka také zasahovala. Zásahu se účast-
nilo 60 hasičů z jedenácti jednotek.

Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Pro a proti přírodě a lidem
Následující řádky opravdu nepíšu rád. Ne-
ní to tak dávno, co v Telči řádili vandalové 
a poničili tři barokní sochy. Nyní se násilí 
obrátilo proti krásným stromům. Na silnici 
mezi Telčí a Radkovem pachatel v aleji mo-
torovou pilou těžce poškodil dva vzrostlé ja-
vory a jeden jasan o průměru kmene 120 cm. 
Takovým způsobem, že musely být skáceny. 
Nikdy nepochopím, jak může někoho vůbec 
napadnout takový zbabělý čin, který je pro 
přírodu, krajinu a lidi, kteří v ní žijí, nena-
hraditelnou ztrátou. Ty stromy už něco pa-
matovaly. Jsem si jist, že by dotyčného jeho 
děda, který je možná sázel, určitě nepochvá-
lil. Prosím, všímejte si, co se kolem vás dě-
je, a takovéto vandalské činy ihned oznam-
te, aby mohly být řádně vyšetřeny a pachatel 
odhalen. Jsou naštěstí ale i pozitivní zprávy. 
V listopadu byl Velký Pařezitý rybník, tento 
známý klenot přírody Telčska a oblíbený cíl 
všech plavců, ale i neplavců, znovu vyhlá-
šen přírodní rezervací. Poprvé to bylo v roce 
1984, původní vyhlášku bylo třeba přizpů-
sobit novým právním předpisům, ale i sou-
časnému stavu ochrany tohoto zvláště chrá-
něného území. Území představuje typické 
bažinné lesní společenstvo vyšších poloh 
Českomoravské vrchoviny s výskytem 
vzácných a chráněných rostlin a živočichů, 
zejména obojživelníků. Na rybník navazují 
podmáčené rašelinné biotopy, mokřadních 
olšiny, rašelinné březiny a smrčiny. Více in-
formací o Pařezáku najdete třeba zde: www.
dedictvivysociny.cz

Jiří Pykal, zastupitel

Nezaměstnanost v říjnu
ČR - říjen 5,0% (září 5,2%)
Kraj Vysočina - říjen 4,6% (září 4,8%)
Správní obvod Telče - říjen 4,2% (září 4,6%)
Telč - říjen 4,2% (září 4,2%)
Obce pod 5% hranicí:
Borovná, Černíč, Dyjice, Jindřichovice, Kní-
nice, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvar-
tice, Mrákotín, Mysletice, Nevcehle, Olša-
ny, Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, 
Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, 
Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, 
Urbanov, Zvolenovice, Žatec
Obce nad 15% hranicí:
žádná obec                     Zdroj: Statistiky ÚP
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Křižovatka Jihlavské se Slavatovskou ulicí. Kritické místo dopravy ve městě. Vyžaduje 
trpělivost a ohleduplnost řidičů.                                                               Foto: Ilona Jeníčková

Výstavba chodníku se dostala až na Batelovskou ulici.                           Foto: Ilona Jeníčková

ZATÍM ZATOPILI ČERTI. V neděli 23. října uvedl v orlovně divadelní soubor Soko-
la z Luk nad Jihlavou pohádku Jak čert vyletěl z kůže. „To, že se v hlavním sále orlovny 
zatím netopí, nevadilo skvělým hercům a ani 120 spokojeným divákům,“ sdělila TL Ja-
na Křížková.

ZMĚNA. Každá, byť malá, změna podoby 
náměstí je pro patrioty důvodem k diskuzi 
či vzpomínkám. Snímek Ilony Jeníčkové 
zachycuje tu letošní. Vnější část přízemí 
čp. 50 dostává novou podobu. Vzpomínat 
tak budeme na obchod Stanislava Bartoně 
s výkladem, který zde instaloval v 90. le-
tech minulého století.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí
Prohlídka je možná pouze po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu Otevírací doba v pro-
sinci a o vánočních svátcích je zveřejněna 
v adventním kalendáři.
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DVĚ POCHVALY TL. I když dům na levém snímku leží v Rybniční ulici a oficiálně se tak nachází na Podolí, po rekonstrukci skvěle 
vítá příchozí do městské památkové rezervace. Ten vpravo léta hyzdil Nerudovu ulici. Po rekonstrukci se stal její ozdobou. Nejen TL 
by majitelům obou domů udělily Cenu města.                                                                                                                  Foto: Ilona Jeníčková

BRADY. Zřejmě nejfrekventovanější příjmení v Česku v minu-
lém měsíci. Exponát ze sbírky předsedy telčského Klubu filatelis-
tů Ing. Bohuslava Makovičky potvrzuje jak vysočinský původ ro-
diny Jiřího Bradyho, tak známou tezi, že filatelie je také učitelkou 
historie. Odesilatelem poštovního tiskopisu byl otec Jiřího Brady-
ho Karel, obchodník v Novém Městě na Moravě.

František Valšuba z Řevnic není ledajaký sběratel automobilů 
TATRA. Sbírá výhradně tatrovky se vzduchem chlazenými mo-
tory (motor boxer), které se v různých modifikacích v Kopřivnici 
vyráběly pod označením T 11, 12 a 13. Představují první genera-
ci tatrovek, u kterých se uplatnilo průkopnické řešení legendár-
ního konstruktéra Hanse Ledwinky. Má jich jedenáct! S některý-
mi z nich projel Evropu, Asii i USA. Nově mu do sbírky přibyla 
TATRA 12 Normandie z roku 1928. Jejím prvním majitelem byl 
telčský Leopold Podstatský. Zakoupil ji přímo v kopřivnické to-
várně údajně pro potřeby zahradníků. „Název Normandie získalo 
auto podle úspěšných francouzských vozů vyráběných pro potře-
by farmářů,“ vysvětluje název nový majitel „hraběcí“ Tatry. Ob-
rací se na pamětníky a čtenáře TL s prosbou: „Hledám k okopí-
rování jakékoliv dokumenty a fotografie vztahující se k tomuto 
vozu.“ Pokud může někdo prosbě Františka Valšuby alespoň 
trochu vyhovět, pište na tl@telc.cz nebo zanechejte vzkaz v IS 
na radnici, příp. volejte 774 584 841.                                             /z/

Hledají se pamětníci hraběcí Tatry
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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.

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234. 
• Pronajmu nebyt. prostory vhodné na cokoliv v Havl. Brodě,  

5 min. od centra. Nyní pizzerie. Tel. 605 167 344.
• www.reality-kucirek.cz
• Hledám podnájem bytu 2+1, 3+1, 3+KK Telč nebo Dačice. 

728 584 616 sarka.heklova@seznam.cz

Malý oznamovatel
• 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.

• Z důvodu odchodu do důchodu hledám zájemce o prodej-
nu s českým textilním zbožím. V Telči – Svatoanenská ulice.  
Tel. 603 528 206

• Prodám ps. stůl, různé police, šatní skříň, ob. stěnu 3-díl.  
Tel. 731 423 493

• Koupím rodinný dům v Telči (i před rekonstrukcí). Kontakt: 
606 641 932
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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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Před 130 lety, 25. prosince 1886, bylo 
možno poprvé zhlédnout muzejní expozi-
ci v Telči. Nově otevřenému muzeu byla 
přidělena jedna místnost na radnici, kte-
rá se však během krátké doby vzhledem 
k rozrůstajícím se sbírkám stala nedosta-
čující, a tak se muzeum stěhovalo do Dívčí 
měšťanské školy, bývalé jezuitské koleje, 
kde byly k dispozici tři místnosti, později 
šest místností a přilehlá chodba. Zde bylo 
muzeum umístěno až do roku 1963. Tyto 
prostory byly nevyhovující, vlhké a těžko 
přístupné. Muzeum bylo spravováno Mu-
zejním spolkem založeným v roce 1897. 

Vůdčími osobnostmi spolku a muzea byli 
Jan Beringer, Jaroslav Janoušek, Jan Tiray, 
Karel Maška, Jeroným Šašecí a další osob-
nosti telčského veřejného a kulturního ži-
vota. V 50. letech 20. století byl Muzejní 
spolek administrativně zrušen a muzeum 
přešlo pod správu MNV v Telči a následně 
pod správu ONV v Třešti. Od roku 1963 
je součástí Muzea Vysočiny v Jihlavě. 
V roce 1962 bylo muzeum nuceno opustit 
školní prostory a sbírky byly v roce 1963 
neuspořádaně sestěhovány do zcela nevy-
hovujících podmínek přízemí zámecké-
ho purkrabství, a proto bylo muzeum pro 
veřejnost uzavřeno. Teprve v roce 1967 

po nástupu doc. Evy Melmukové do mu-
zea bylo započato se systematickou evi-
dencí sbírek a uspořádáním celého fondu. 
Díky doc. Melmukové byla otevřena mu-
zejní expozice v prvním patře purkrabství. 
V roce 1971 se také začalo jednat o no-
vých muzejních prostorách v tehdy rekon-
struovaném domě čp. 71. S nástupem nor-
malizace však byly tyto návrhy o zlepšení 
podmínek muzea definitivně zamítnuty. 
V 80. letech 20. století bylo muzeum opět 
přestěhováno, tentokrát do prvního patra 
jižního zámeckého křídla, kde je muzeum 
v nájmu dodnes. Národní památkový ústav 

v Českých Budějovicích má však své plá-
ny na nové využití těchto prostor, a tak má 
muzeum k roku 2018 výpověď. Další kula-
té, 140. výročí založení muzea si budeme 
připomínat již v nových prostorách a v no-
vé expozici. Kde konkrétně to bude, je 
předmětem jednání, ale věřím, že nadříze-
né orgány ani město Telč své muzeum pad-
nout nenechají. Vždyť je to naše minulost 
a práce našich předků. Nelze se dívat pou-
ze na současnost a budoucnost, je zapotřebí 
podívat se zpět. Tam, kde se na nás a naše 
počínání „dívají“ ti výše jmenovaní, kteří se 
o vznik muzea a jeho chod zasloužili.

Helena Grycová Benešová

130 let telčského muzea

NEJ. Největší a nejen o Vánocích nejvyhledávanější exponát muzea. Mechanický betlém 
manželů Vostrých.                                                                                             Foto: Ilona Jeníčková

Zámek je stále jedničkou 
na Vysočině
„Turisticky nejvyhledávanější památkou 
na Vysočině se i v letošním roce stal s výraz-
ným náskokem oproti ostatním památkám zá-
mek Telč,“ uvedla v tiskové zprávě Územní 
památkové správy v Českých Budějovicích 
Jitka Skořepová.
Zámek Telč 92 740 ● hrad Roštejn 52 264* 
● zámek Jaroměřice 33 704 ● hrad Lipnice 
25 665 ● hrad Kámen 18 014* ● zámek Ná-
měšť 16 703 
*) hrady ve správě Muzea Vysočiny
Podle ní zámek od počátku sezóny do konce 
října navštívilo 92 740 návštěvníků. Tisková 
mluvčí současně také informovala o připravo-
vaných stavebních pracích na zámku: „Ještě 
před koncem roku se začne s opravou vstupní 
brány v hodnotě 350 tis. Kč.“            Podle TZ

Připravuje se Muzeum 
české reformace
V Evangelickém tolerančním areálu ve Vel-
ké Lhotě připravuje Lenka Brychtová 
v rámci své rigorózní práce se skupinou 
dobrovolníků Muzeum české reformace. 
Autorka zajímavého nápadu, který podpoři-
la doc. PhDr. Eva Melmuková, k tomu pro 
TL uvedla: Jsme ve stádiu příprav a práv-
ních náležitostí. Shromažďujeme sbírkové 
předměty, které se stanou základem muzea. 
Pokud čtenáři vědí o předmětech, které při-
bližují především písmáckou tradici, bude-
me rádi, když k našemu úsilí přispějí. Jedná 
se nám především o bible, zpěvníky a jiné 
knihy, obrazy, konfirmační listy apod.
Přivítáme ale i dřevěné vitríny a panely. 
V případě zájmu nebo bližších informací 
mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese 
lenka.brychtova@email.cz. Byli bychom 
rádi, kdyby se areál dostal více do povědo-
mí široké veřejnosti. Proto plánujeme různé 
výstavy, přednášky a vzdělávací programy. 
Přes letní měsíce bychom přivítali dobrovol-
níky, kteří by byli ochotni otevírat v určitou 
dobu kostel a podávat informace k historii 
areálu. Muzeum samozřejmě nebude zisko-
vé, proto dobrovolníkovi bude poskytnuto 
ubytování zdarma a stráví volný čas v pří-
jemném prostředí Velké Lhoty.

Redakčně kráceno

Velká Lhota:
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Novinky Knihovny UC
Marie Formáčková: Václav Havel. Život 
jako absurdní drama; Evžen Boček: Po-
slední aristokratka; Evžen Boček: Aristo-
kratka na koni; Vlastimil Vondruška: Bre-
viář pozitivní anarchie; Robert Arp: 1001 
myšlenek, které změnily naše uvažování; 
Dan Hrubý: Pražské příběhy; Petr Mašek: 
Šlechtické rody v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. 
I. a II. díl; Lore Anderlíková: Cesta k in-
kluzi: úvahy z praxe a pro praxi
Sylva Šporková: Vánoce; Jaroslav Novák: 
Na Vánoce dlouhý noce; Milan Zábran-
ský: Putování za betlémy České republiky

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovny o Vánocích
Městská knihovna
23. prosince 8.30 - 12.00 hod.
27. - 30. prosince – zavřeno
Knihovna Univerzitního centra
Od 21. 12. 2016 do 1. 1. 2017 zavřeno

Psali o nás
Folia Historica Bohemica
Časopis Folia Historica Bohemica, kte-
rý vydává Historický ústav Akademie 
věd ČR, uveřejnil v nejnovějším čísle 
31/1 - 2016 příspěvek Michaely Ramešo-
vé a Štěpána Valeckého, ve kterém autoři 
srovnávají výroční zprávy telčského jezu-
itského domu třetí probace z let 1656 – 
1660. Studie je v nabídce obou knihoven. 

99 domů
Velkoformátová obrazová publikace pro-
fesora Fakulty architektury ČVUT Jána 
Stempela a jeho čtyř spolupracovníků, 
převážně také vysokoškolských peda-
gogů, 99 domů, představuje výběr té-
měř sta domů navržených českými ar-
chitekty z téměř tří set hodnocených. 
Jednou z nejčastěji opakovaných myšle-
nek v řadě kladných recenzí je: Kniha ná-
zorně ukazuje, že se současná výstavba 
obytných budov nemusí nutně odehrávat 
v pokleslém stylu podnikatelského baro-
ka.“ Jedním z oněch 99 vybraných domů 
je rovněž dům architekta Jiřího Ondráč-
ka Na Dlážkách. Publikace uvádí také 
jeho spoluautory, Lukáš Komína a Ja-
roslava Svobodu. Další nejbližší objekt 
zařazený v publikaci je rekreační dům 
ve Slavonicích navržený architektem  
Martinem Rajnišem.                                /z/

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Mlynářová: Dáma s prošlou zárukou; Bo-
ček: Aristokratka na koni; Fuchsová: Co 
žena nikdy neřekne a muž nikdy neudělá; 
Patterson: Druhé líbánky; Cabicar: Dítě 
školkou povinné; Falconer: Kolos; Bauer: 
Mrtvola v brnění; Nesser: Münsterův případ; 
Ebert: Osudy porodní báby; Clarke: Merde 
po evropsku; Sivec: Maják v bouři; Viewegh: 
Melouch; Váňová: Nebýt sám; Deaver: 
Ocelový polibek; Seghers: Partitura smrti; 
Colgan: Rosiin sladký krámek snů; Aichner: 
Přítelkyně smrti; Swerling: Řeka času; Ogi-
no: S duší Japonky; Doerr: Sběratel mušlí; 
Riley: Sedm sester; Treadway: Smrt má oči 
mojí dcery; Martin-Lugand: Šťastní lidé 
čtou a pijou kávu; Backman: Tady byla Britt-
-Marie; Moriarty: Tři přání; May: Umrlčí 
cesta; Morrell: Vládce noci; Keleová-Vasil-
ková: Vůně života; Abbott: Zabij mě znovu; 
Boučková: Život je nádherný

Naučná
Hrbek: Arnhem 1944; Kotrba: Aktivizač-
ní metody ve výuce: příručka moderního pe-
dagoga; Horký: Cestospisy; Rogge: Dárky 
z přírody; Riedlová: Dobrá sezóna v kuchy-
ni; Vičar: Embéčkem kolem světa; Jaroš: 
Hory shora; Kamberská: Karolína: domácí 
kuchařka; Jordánová: Muž nebo žena?; Ma-
reš: Pedagogická psychologie; Prokopová: 
Španělština nejen pro samouky; Novotná: 
Vaříme s dětmi pro děti; Broadbent: Vytrva-
lost: pozoruhodný život a doba Emila Zátop-
ka; Vranka: Ztraceni na Everestu; Zemano-
vá: Nová biokuchařka Hanky Zemanové

Dětská
Adreani: Čaroděj ze Země Oz; Russell: De-
ník Minoňky. Příběhy nerozumný poradky-
ně; Žáček: Chytrolíni z Hloupětína; Krolup-
perová: Jde sem lesem; Braunová: Johana 
s dlouhýma nohama; Pennypacker: Kle-
mentýnka a bláznivý týden; Bradley: Koláč 
s kapkou jedu; Picoult: Láska mezi písmen-
ky; Boehme: Leo & Luky. Nejlepší kama-
rádi; St. John: Měsíc v sedle; Kastnerová: 
O líné babičce; Brezina: Ostrov děsivých go-
ril; Karlík: Poddan a Čmuchal; Skye: Příšer-
ka z kumbálu; Braunová: Tramvaj plná stra-
šidel; Šinkovský: Vincent a Bóďa; Suchá: To 
budete čubrnět! 

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Pěšky z České republiky až...
Městská knihovna a Patrik Kotrba srdečně 
zvou na cestovatelskou přednášku Ze srd-
ce Evropy do Santiaga de Compostela 
aneb pěšky z České republiky až k oceá-
nu na západ Španělska.
Čtvrtek 15. prosince v 17.30 v obřadní síni 
radnice v Telči. Vstup volný.

Výstava obrazů Ctirada Drdackého Doteky 
inspirace II. v Knihovně Univerzitního 
centra trvá do 31. ledna 2017.

Městská knihovna zve na besedu 

Vyšla výroční zpráva 
GOB a SOŠ
V říjnu vyšla tiskem Výroční zpráva GOB 
a SOŠ č. 22 za školní rok 2015 – 2016. Ško-
la v něm měla 339 žáků ve 13 třídách. Matu-
rovalo jich 69. Stoprocentně úspěšných bylo 
22 žáků osmiletého gymnázia, což v úvod-
ním slovu zdůraznil ředitel školy Stanislav 
Máca. Zprávu provází zajímavé výtvarné 
práce žáků školy. Lze ji získat v kanceláři 
GOB a SOŠ a v Infocentru na radnici.

Novinka pro zájemce o regionální historii
Jiří Vybíhal

PROTEKTORÁTNÍ JIHLAVA
V předprodeji od 18. listopadu

Rodák Palliardi má 
monografii
Telčskému rodákovi Jaroslavu Palliar-
dimu (20. 2. 1861), významnému české-
mu archeologovi evropského významu, 
se dostalo v letošním roce mimořádné-
ho ocenění. Univerzita Hradec Králové 
vydala jeho obsáhlou monografii. Jedná 
se o kolektivní dílo kolem editora Jaro-
míra Kovárníka s názvem Centenary of 
Jaroslav Palliardi‘s Neolithic and Ae-
neolithic Relative Chronology (1914-
2014). Monografie je výsledkem mezi-
národní vědecké spolupráce Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové s řa-
dou evropských univerzit a archeolo-
gických institucí. Jaroslav Palliardi pů-
sobil prakticky celý profesní život jako 
notář v Moravských Budějovicích, kde 
byl současně významnou osobností spo-
lečenského a politického života. V roce 
2014 mu tamní zastupitelé udělili čest-
né občanství a byla mu zde odhalena pa-
mětní deska. Více o Jaroslavu Palliardim 
na http://www.telc.eu v záložce historie/
osobnosti.                                              /z/

Městská knihovna Telč
http://www.mktelc.cz/

Knihovna Univerzitního Centra Telč
http://www.muni.cz/
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Pavel Salák – jeho životním posláním je hudba. Vystudovaný 
sbormistr a učitel hry na varhany. Při ZUŠ v Telči založil dět-
ský pěvecký sbor se specifickým názvem TELČísla, který je vel-
mi úspěšný a mezi dětmi oblíbený. Rozhovor s Pavlem byl hodně 
zajímavý a je mi líto, že spousta jeho názorů a postřehů se do něj 
nevešla. Ale i to málo, co jsem zaznamenala, stojí za to. V letoš-
ním roce obdržel Cenu města.
Máte pestrý profesní život – přiblížíte nám ho?
Myslím si, že v dnešní rychlé a aktivní době má mnoho lidí pest-
rý profesní život. Pohybuji se mezi Prahou a Telčí. V Praze byd-
lím se svou rodinou a do Telče jezdím vždy na dva dny v týdnu. 
V ZUŠ v Telči vedu dětský pěvecký sbor a vyučuji hru na varha-

ny. V Jihlavě jsem pak sbormistrem smíšeného pěveckého sboru 
Melodie. V Praze na Pedagogické fakultě se věnuji doktorskému 
studiu v oboru hudební pedagogika. Na jaře jsem dokončil studi-
um varhan na Pražské konzervatoři.
Co vás láká na tom vést pěvecké sbory?
Sborové zpívání je velká věc. (Smích) V první řadě společen-
ství lidí, kteří jdou za stejným cílem a jsou pro sebe vzájem-
nou inspirací. Neváhají obětovat něco sami ze sebe pro společ-
nou věc. Prožitek společného hudebního díla je nepopsatelný. 
Hudba je krásný způsob, jak spolu mohou lidé komunikovat bez 
ohledu na vše, co je rozděluje. Zpěv je jednou z nejpřirozeněj-
ších a nejkratších cest, jak něčeho takového dosáhnout. Na roz-
díl od většiny jiných hudebních činností neklade skoro žádné ná-
roky. Není nutné se doma nějak zvlášť připravovat a vlastně není 
potřeba ani žádné hudební vzdělání. V pěveckém sboru jsem vy-
rostl, od malička je součástí mého života. Získal jsem v něm ži-
votní směr a také jsem se ve sboru seznámil se svou manželkou. 
(Smích) Sbory jsou pro mne velkou rodinou a ohromnou příleži-
tostí k mezilidskému souznění. 

Žiji hudbou, relaxuji sportem
Pokud chci zpívat ve sboru, musím mít asi talent – je to tak? 
Ne, stačí čas, odvaha a chuť. (Smích) Neznám nikoho, kdo by 
se nenaučil zpívat, pokud opravdu chtěl. Je to velmi jednoduché, 
protože vše probíhá podvědomě. Pokud se necháte vést – s od-
vahou a chutí obětovat čas, můžete za čas vyhrávat spolu se sbo-
rem soutěže. S pražským sborem Piccolo coro jsme vyhráli me-
zinárodní soutěž v Rakousku a přitom mezi námi byli zpěváci, 
kteří neuměli noty. Samozřejmě, čím dříve začnete, tím lépe. Ale 
nikdy není pozdě.  
K TELČíslům. Jak a proč vyznily?
V roce 2008 mne ředitel ZUŠ Lubomír Zadina oslovil, tehdy ja-
ko studenta sbormistrovství, s nápadem založit v ZUŠ dětský 
sbor. Bylo to ve správný čas, kdy jsem neměl moc jiných závaz-
ků, a tak jsem s radostí přijal. V té době jsem již zde vedl též dět-
ský sbor Srdíčko. Několik dětí z tohoto sboru vytvořilo základ 
TELČísel.
Proč TELČísla?
O názvu jsme dlouho přemýšleli. Nejprve dávaly návrhy samy 
děti, ale pořád to nebylo ono. Od začátku jsme přemýšleli, jak 
název sboru propojit s Telčí. Telč je jedinečné město a my má-
me to štěstí být jeho součástí. To jsme nějak chtěli vyjádřit. A tak 
vzniklo propojení se slovem „čísla“, což je výraz pro aktivní dě-
ti. (Smích) To napadlo při pohledu na děti mou manželku a od té 
doby jsme TELČísla. Tento název samozřejmě evokuje zkrat-
ku pro telefonní čísla. Toho jsme využili k legraci - první rok 
jsme neměli sborové oblečení, a tak si při koncertech daly děti 
na krk vlastnoručně vyzdobené cedulky s telefonním číslem. Ná-
zev TELČísla je taková mnohostranná hříčka.
Jaké byly začátky sboru?
Já si je moc nepamatuji. Na to jsme zřídili kroniku. (Smích) Ne, 
vážně – dětí bylo na začátku třináct a měly velké nadšení ke zpí-
vání. Hned v prvním roce jsme vyhráli soutěž, což bylo ohrom-
ně povzbuzující. Postupem času TELČísla rostou a rostou, nyní 
máme 60 dětí ve třech odděleních 
Jak TELČísla fungují? 
Soužití sboru a ZUŠ je ideální variantou a zároveň má svá spe-
cifika. Škola poskytuje sboru veškeré zázemí, jsme součástí kla-
sického vzdělávacího programu. Nad rámec školy pořádáme 
soustředění, výjezdy a většinu koncertů. Na tyto aktivity má-
me sdružení rodičů. Vše, co je nad rámec školy, podporuje tento 
spolek, který přijímá dary a také příspěvky na činnost zejména 
od Města Telč. 
V jakém věku k vám děti přichází? 
Přijímáme děti od předškolního věku do tzv. přípravky s ná-
zvem TELČísílka, kde zpívají děti až do třetí třídy. Děti od čtvrté 
do osmé třídy jsou součástí hlavního sboru TELČísla. A protože 
TELČísla rostou a stárnou, vzniklo oddělení pro starší TELČís-
la. Zde zpívá mládež věkově od deváté třídy až po maturitu.

(Pokračování na straně 22) 

Lidé mikroregionu
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Pokračování ze strany 21

Žiji hudbou,
relaxuji sportem
Mají děti stále zájem o hudbu a vůbec 
o sborový zpěv? Nebo je nutí rodiče?
No, to je zajímavá otázka. Zájem o TEL-
Čísla vzrůstá. Celkově bych řekl, že je 
mezi dětmi obrovský zájem něco dělat, 
někam patřit. U těch malých dětí je vi-
dět, jak jsou správně nadšené. Děti hud-
ba jednoduše baví. Určitě neklesá zájem 
o hudbu a touha něco umět. Ale horší je 
to s rozhodnutím pravidelně obětovat 
trochu času a vytrvat až ke skvělým vý-
sledkům.
Co by měl v sobě mít správný sbormistr?
Každý sbormistr by měl být sám sebou 
a neměl by se bát jít vlastní cestou. Měl by 
se snažit stále růst, aby mohl stále doko-
la inspirovat lidi, kteří se mu svěří. Každý 
sbor je jiný a každý sbormistr je jiný. Po-
kud sbormistr uspěje u jednoho sboru, ne-
znamená to, že uspěje u druhého. Jde o to, 
aby se ten správný sbor a sbormistr vzá-
jemně našli. (Smích)
Jak relaxujete ve volném čase? Hudbou?
Přiznám se, že hudbu pro odpočinek sko-
ro neposlouchám. Není to pro mne ten pra-
vý relax. (Smích) Poslouchám ji pracovně, 
ale že bych si jen tak pustil písničku, tak to 
hodně málo. Volný čas patří rodině. Ta je 
na prvním až třicátém místě. Bez rodinné 
tolerance, podpory, souznění a domácí po-
hody bych se hudbě věnovat nemohl. Co 
se týká koníčků, tak pro mne je to dlouho-
době sport. Aktivně bych se mu rád věno-
val, ale není na to moc času. Nejraději hraji 
fotbal, florbal a volejbal. 
Pozvěte nás prosím na nejbližší vystou-
pení.
Připravujeme se na adventní koncert ZUŠ 
a TELČísel 4. prosince v kostele Jména Je-
žíš. A potom si dovolím pozvat do Lanne-
rova domu na Vánoční koncert TELČísel, 
který se uskuteční 16. prosince.

       Magda Pojerová

Žatec má pohlednici
Další obcí Mikroregionu Telčsko, která má 
vlastní pohlednici, je Žatec. Vydal ji Jan Stří-
teský. Pohlednice je v nabídce radničního IS.

NOVÉ AUTO. V únoru využili hasiči 
v Třeštici dotační titul Ministerstva vni-
tra a kraje a požádali o finanční podporu 
na nákup automobilu Ford Transit. Uspě-
li. V říjnu auto za 900 tisíc korun „do-
jelo“ do obce. Ta na něj přispěla část-
kou 250 tis. Kč, ministerstvo 450 tis. 
Kč a kraj 300 tis. Kč. Na snímku Duša-

na Gregora starosta Martin Kodys předá-
vá klíče veliteli místního SDH Radimu 
Polednovi. „Nový Transit nebude slou-
žit jen hasičům. Využije ho také obecní 
úřad při dopravě seniorů do zdravotnic-
kých zařízení nebo k dopravě dětí do ško-
ly v případě sněhové kalamity,“ uvedl při 
této příležitosti Martin Kodys.

Bude Tříkrálová sbírka
Od 6. do 8. ledna proběhne v Telči a okolí 
tradiční Tříkrálová sbírka. Ta první se ko-
nala již v roce 2000. V Telči má také tradič-
ního hlavního organizátora, pana Jaroslava 
Kadlece. Byl jak u té první, připravuje i tu 
pro nadcházející rok. S letopočtem 2017. 
V době adventu je jeho hlavní starostí za-
jistit dostatečný počet koledníků. Není to 
zrovna jednoduché. Každá skupinka musí 
mít totiž vedoucího staršího 15 let s plat-
ným občanským průkazem. „Pro „náš“ 
rajon, Telč a okolí, je ideální počet 20 sku-
pinek. To je šedesát koledníků. Máme si-
ce stálé, osvědčené koledníky, ale každý 
rok potřebuji získat nové. Budu proto rád, 
když se zájemci o tuto nezištnou službu při-
hlásí na můj mobil 732 157 552. Kdybych 
mohl seznam koledníků uzavřít 20. prosin-
ce, tak by to bylo skvělé,“ prozradil Jaro-
slav Kadlec své adventní přání. V letošním 
roce vybrali koledníci v Telči 100 659 Kč, 
s okolními obcemi dohromady pak více 
než 225 tis. Kč. Část vybraných prostřed-
ků použila jihlavská Charita přímo v telč-
ském Domě s pečovatelskou službou.

Mikroregionální střípky

Hodice
10. 12. Vánoční koncert
V kulturním domě od 19.00 hodin
Pořádá: Hrad
23. 12. Betlémské světlo
Koledy a betlémské světlo v kulturním do-
mě od 15.00 hodin
25. 12. Turnaj ve stolním tenise
Začátek v 8.30 hodin
Pořádá: TJ – stolní tenis
26. 12. Vánoční turnaj ve florbale
Začátek v 13.00 hodin
Pořádá: Moto klub Hodice AČR
31. 12. Silvestrovský výstup na Jelenici
Odchod od SDH v 10.00 hodin
Pořádá: SDH a OÚ Hodice
Mrákotín
31. 12. Silvestrovský výstup na Javořici 
s Vlastou Javořickou „Za studenský knoflík“
Cíl na vrcholu mezi 12.00 až 15.00
Třeštice
31. 12. Silvestrovské dobytí Roštejna
Odchod od čekárny na návsi v 10.30
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 10. do 20. 11. 2016.

Normální podzim

Průměrná teplota:   7,1°C
Průměrný tlak:   1021,5 hPa
Srážky:    46,6 mm
Maximální teplota:   23,6°C, 1. 10. 
   v 15,09 hod.
Minimální teplota:   -1,7°C, 22. 10. 
   v 7,40 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  42,6 km/h, 4. 10.

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.

Říjen v číslech

Počasí v říjnu
Předchozí měsíc jsme hodnotili teplotně ja-
ko mimořádně nadprůměrný. Takové po-
časí však počátkem října rychle skončilo. 
Ještě 1. října byl krásný den babího léta – 
slunečno a maximální teplota téměř 23°C. 
Byla to však v tomto měsíci nejvyšší do-
sažená teplota. Od 2. nastala úplná změ-
na, která přinesla obvyklý vysočinský pod-
zim. Hodně oblačnosti a časté, ale ne příliš 
vydatné srážky ve formě deště, dešťových 
přeháněk a mrholení. Zvláště ve druhé po-
lovině měsíce se přidaly i mlhy. Maximální 
denní teploty se po teplejším začátku mě-

síce rychle snížily a jen občas překročily 
10°C, ojediněle i 15°C. V průběhu měsíce 
jen zřídka přízemní minimální teplota se-
stoupila slabě pod nulu. Ve druhé polovině 
už se, sice výjimečně, objevil slabý mrazík 
i ve 2m nad zemí. Dá se říci, že se počasí 
vrátilo ke svému normálnímu průběhu. Za-
tím nám ale srážky, jakkoli byly vítané, 
nemohly vyrovnat jejich dlouhodobý de-
ficit. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově 
v mezích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Sport
Fotbal
Tabulka krajské I.A třídy po skončení pod-
zimní části soutěže
1. Kouty 14 51:16 39
2. Budišov-Nárameč 14 25:14 27
3. Třebíč B 14 47:19 26
4. Herálec 14 32:23 26
5. Vladislav 14 24:20 24
6. Nové Syrovice 14 32:32 24
7. Vrchovina B 14 26:24 22
8. Telč 14 16:20 19
9. Šebkovice 14 31:24 17
10. Žďár n.S. B 14 24:33 13
11. Rantířov 14 24:43 11
12. Želetava 14 28:50 11
13. Třešť 14 17:37 10
14. Hrotovice 14 24:46 9

Hokej
Tabulka Jihočeské krajské ligy po 9. kole
1 Český Krumlov 9 63:23 25
2 Milevsko 9 53:30 21
3 Veselí nad Lužnicí 9 42:31 17
4 Tábor B 8 32:23 15
5 Humpolec 9 31:41 15
6 Žirovnice 9 32:31 12
7 Strakonice 9 27:32 12
8 Radomyšl 9 30:41 11
9 Vimperk 9 31:40 9
10 Hluboká nad Vltavou 8 28:45 9
11 Telč 9 27:43 7
12 Spartak Soběslav 9 30:46 6

Výsledky SK Telč v Jihočeské krajské lize 
od 5. do 9. kola
Český Krumlov – Telč 3 : 2
Telč – Radomyšl 4 : 5
Veselí nad Lužnicí – Telč 3 : 2 SN
Telč – Humpolec 2 : 6
Strakonice – Telč 3 : 1
Bude se hrát v prosinci a v lednu na ledě 
v Telči
10. 12.  16:30 Telč – Milevsko
7. 1.  16:30 Telč – Vimperk
21. 1.  16:30 Telč – Český Krumlov

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 7. kole
1. Telč 7 70:28 28
2. Pelhřimov 7 63:34 23
3. Jemnice 7 57:49 20
4. Žďár n. S. B 7 60:53 19
5. Jihlava 7 51:51 17
6. Třebíč 7 44:52 16
7. Ostrov H. Brod 7 51:61 16
8. TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod B
7 43:52 16

9. SKST Třešť A 7 52:61 14
10. Světlá n.S. 7 44:57 14
11. Chotěboř 7 44:57 14
12. Polná 7 45:69 8

RADOST Z GÓLU. Takto ji prožívali hráči telčské hokejové akademie, a současně i gymná-
zia, na domácím ledě v utkání extraligy mladšího dorostu. O historickém hokejovém utkání 
píše i starosta Fabeš na str. 3.                                                                             Foto: Jaromír Pytlík

S Františkem Čermákem

Po velmi úspěšném loňském účinkování 
v Krajské soutěži Vysočiny, kterou muž-
stvo SK Telč vyhrálo, stálo před vedením 
oddílu, a hlavně jeho předsedou Františ-
kem Čermákem, nelehké rozhodování. Kde 
hrát dál? „Již více než deset roků se snažím 
z pozice člena sportovně technické komise 
hokejového svazu Vysočiny o vznik „kraj-
ské ligy“, tedy kvalitativně vyšší soutěže. 
Letos to konečně vypadalo nadějně. Jen-
že. Po řadě jednání na tom rozhodujícím 
v březnu hlasovali pro krajskou ligu na Vy-
sočině zástupci jen pěti oddílů, čtyři byli 
proti a jeden se zdržel. Výsledek? Založe-
ní krajské ligy Vysočiny se opět odkládá. 
Pro by musela totiž hlasovat nadpolovič-
ní většina klubů,“ popisuje peripetie vzni-
ku vyšší hokejové soutěže v kraji František 
Čermák. Ten se vzápětí jako host zúčastnil 
konference Jihočeského hokejového svazu 
v Českých Budějovicích. Prvotním cílem 
jeho cesty do jižních Čech bylo informovat 
o novém zimním stadionu a hokejových 
aktivitách v Telči. Ale nakonec vše bylo 
jinak. „Během jednání jsem dostal nabíd-
ku, abychom do Jihočeské hokejové ligy 
vstoupili již pro současnou sezónu. Na roz-

hodnutí jsem měl jednu hodinu...“ Po ní za-
znělo jeho ANO. Sám říká, že si při jeho 
vyslovení uvědomil nejen vysokou kvali-
tu a náročnost této soutěže a její atraktiv-
nost pro diváky, ale také vzdálené cesto-
vání do Vimperku, Strakonic, Písku, vyšší 
poplatky za rozhodčí atd. Když s Františ-
kem Čermákem připravujeme tento příspě-
vek, má soutěž za sebou prvních sedm kol. 
A vše, co se mu promítlo před časem při 
nelehkém rozhodování, je realitou. Kvali-
ta soutěže, soupeří s ligovými zkušenostmi, 
zájem diváků, ale také... „Zisk sedmi bodů 
by nebyl na naše první účinkování v soutě-
ži špatný, kdyby současně neznamenal ne-
postupové místo do play-off. Poslední tří 
zápasy jsme přitom prohráli o gól... Cíl ale 
máme stále jasný. Skončit po základní části 
do osmého místa a zahrát si play-off,“ hod-
notí a plánuje F. Čermák. Přitom opět mys-
lí na marodku, která tým postihla, nedělní 
večerní zápasy ve vzdálených městech, stu-
dijní povinnosti hráčů... Ale také na výzvu 
k telčským příznivcům sportu. Přijďte nás 
povzbudit do nové arény na domácí zápasy 
každou druhou sobotu. Kluci si to zaslouží 
a potřebují to.                                           /z/

Hokejové radosti i starosti

O Pohár města Telče
Jedna z největších soutěží neregistrovaných 
hráčů, resp. hráčů registrovaných ČSLH 
do úrovně okresního přeboru v Česku, O po-
hár města Telče, začala 24. října. Do 34. roč-
níku se přihlásilo 26 týmů ze širokého regio-
nu. První ligu turnaje hraje 8 mužstev, druhou 
18! Soutěž skončí 11. března 2017. Vše o sou-
těži na stránkách SK Telč.

Otužilci Na Žlábku
V neděli 13. listopadu se tradiční akce otužil-
ců v Kostelní Myslové, plavání v rybníku Na 
Žlábku, zúčastnilo 17 plavců. Podle Zdeňky 
Ryklové, která nás o akci informovala, byl 
mezi nimi jak starosta Luboš Nosek, tak nej-
mladší, devítiletá Simona Macháčková. Plav-
ci tentokrát před ponořením do vody museli 
rozbít ledovou krustu na hladině rybníku.
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NÁROČNÁ PRÁCE MECHANIKŮ. Na Španělské rallye dvojnásobně. Jede se totiž jak 
na šotolině, tak na asfaltu. Před změnou povrchu je nutné podvozek auta celý přezbrojit. 
Vpravo Jan Doležal, vlevo Martin Šmach.                                                    Foto: Andrea Micková

Jan Doležal a Martin Šmach pro TL

Letošní ročník Mistrovství světa v rallye 
(WRC), ze kterého pravidelně posílají své 
postřehy pro TL telčští mechanici Mar-
tin Šmach a Jan Doležal Jipocar Czech 
National Teamu Martin Prokop - Jan 
Tománek, nebude patřit k těm, na který 
tým bude rád vzpomínat. Zásluhu na tom 
bude mít i Katalánská rallye, která se je-
la v polovině října. „I když se jedno před-
městí španělského Salou, kde se rallye jela, 
jmenuje Villafortuny, tedy volně přelo-
ženo vesnice štěstí, pro nás, a hlavně pro 
našeho šéfa Martina Prokopa, to tentokrát 
vůbec neplatilo. A to přesto, že se nám 
v příjemném prostředí vyhledávaného leto-
viska zatím vždy dařilo. V neděli ráno (16.) 
na výjezdu z jedné ze zatáček Martina „ne-
podržely“ gumy, auto se „utrhlo“ a nabou-

ralo přímo do svodidel. Vzápětí se tak z něj 
stala tříkolka. Martin s ní dojel až do cíle 
rychlostní vložky. Po prohlídce auta ale by-
lo jasné, že letošní sezóna ve WRC pro nás 
skončila... Oprava Fordu Fiesta WRC ale 
musí počkat. Před námi je hlavní cíl nové 
sezóny, Dakar 2017. S Fordem Raptor, kte-
rý na Dakar připravujeme, zamířila část tý-
mu, oba Martinové, Prokop i Šmach, bez-
prostředně po katalánském intermezzu 
do Abu Dhabi. Proč? Kde jinde absolvovat 
náročné „písečné“ testy. I když v říjnu Mar-
tin Prokop vyšel ve Španělsku medailově 
na prázdno, vynahradil si to vzápětí v Jih-
lavě. 20. října převzal z rukou hejtmana 
Běhounka nejvyšší ocenění Kraje Vysoči-
na, skleněnou medaili. Zařadil se tak letos 
mezi 11 oceněných osobností kraje.

Místo medaile ze Španělska z Vysočiny

Nejvíce kol půjčily 
ČD v Telči
Celkem 365 výpůjček už evidují v le-
tošním roce půjčovny kol Českých drah 
v rámci Kraje Vysočina. Vloni využilo té-
to celoroční nabídky 212 zájemců. Půj-
čovny jsou k dispozici v Novém Městě 
na Moravě, Telči, Světlé nad Sázavou 
a letos nově také v Třebíči a Žďáru nad 
Sázavou. Prvenství v počtu půjčených 
kol náleží Telči – celkem 140 výpůjček. 
Telčská půjčovna nabízí 5 kol, dětské ko-
lo i dětskou sedačku. Podrobné informa-
ce o službě ČD Bike najdou zákazníci 
na www.cd.cz/cdbike.

Radka Pistoriusová (TZ)

Florbal v prosinci
Program týmů Florbal Telč, z.s.
10. 12. dorost - SH Telč
9:00 hod. Telč - PSKC Okříšky
12:00 hod. přátelský zápas přípravky 
14:30 hod. - Telč - Snipers Třebíč
11. 12. muži A – SH Písek
Sokol Písek - FK Třeboň - PSKF Okříšky 
- Kněžice - Telč
11. 12. mladší žáci – Přibyslav
SK Přibyslav - Pacovští Honzíci 
- Florbal Telč, Lvíčata, Tygříci
18. 12. elévové - Přibyslav
SK Přibyslav - ZŠ M. Budějovice, Jemnice 
- Orel Kněžice - Dragons H. Brod – Telč
Výsledky zápasů uvedeny na stránkách 
www: Florbal Telč

JUDO
29. 10. Prachatice
Barbora Fišerová (starší žákyně) 2. mís-
to, Jan Coufal (mláďata) 2. místo, Ma-
tyáš Habermann (mladší žáci) 2. místo, 
Emma Anna Vejmělková (mláďata) 3. 
místo, Luciana Brychtová (mladší žáky-
ně) 3. místo
12. 11. Mladá Boleslav
Přebor ČR mladších žáků a žákyň
Z telčského oddílu se jich zúčastnili Ma-
tyáš Habermann, Luciana Brychtová 
a Helena Kučerová. Jen samotná účast 
tří našich závodníků na přeboru republi-
ky je velký úspěch telčského juda, zhod-
notila jejich vystoupení trenérka Ida Mi-
tisková. Helena Kučerová, velký favorit 
své kategorie, po smolném začátku získa-
la bronzovou medaili v kategorii mladších 
žákyň do 48 kg. „Svou bojovností a překo-
náním zklamání po prvním prohraném zá-
pase Helena dokázala, že není jen fyzicky 
výkonná judistka, ale i psychicky vyrovna-
ná závodnice,“ ohodnotila její vystoupení 
trenérka Mitisková.

Turistické pochody

Téměř 300 pochodníků
Tentokrát nám nepřálo počasí, ohlíží se 
za dvěma tradičními turistickými pochody 
5. a 6. listopadu předseda telčského Klu-
bu českých turistů Vladimír Mazal. V so-
botu se Vysočinou k Telči vydalo 165 turis-
tů, následující neděli Cestou Jana Hvězdy 
z Vícemilic 111. 31 z nich si vybralo nej-
delší trať, 50 km. V roce, kdy telčský KČT 
slaví 95. výročí svého založení, zajišťova-
lo náročnou organizaci obou akcí každý 
den 16 obětavých pořadatelů.
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HRADEC KRÁLOVÉ
3. 12. – Malý advent na statku
sobota od 10:00 hodin, Šrámkův statek
lidová tvorba, pečení chleba a sirobových 
buchtiček, Pohádky za pecí, zpívání u jesli-
ček 10 – 16 hodin
CHEB
11. 12. – III. adventní koncert – Edita 
Adlerová – Světové Vánoce
Kostel sv. Kláry v Chebu. Unikátní slav-
nostní koncert v podání světoznámé mez-
zosopranistky Edity Adlerové za doprovodu 
Vladimíra Roubala na varhany.
JINDŘICHŮV HRADEC
10. - 11. 12. – Adventní dny na st. hradu 
a zámku, v Muzeu fotografie a moderních 
obrazových médií, v Domě gobelínů. Po ce-
lý víkend vánoční trhy v centru města.
KUTNÁ HORA
10. 12. – Advent na Hrádku
Koledy, tvořivé dílny pro děti, divadélko 
a vánoční jarmark.
LITOMYŠL
27. 11. – 18. 12. Andělské adventní neděle 
na zámeckém návrší
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přiná-
šejí čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, 
prohlídek, výstav a dílen.
POLIČKA
Do 18. 1. 2017 – Narodil se Kristus pán, 
z růže kvítek vykvet nám… - Centrum Bo-
huslava Martinů v Poličce. Ve dvou výstav-
ních sálech představíme betlémy ze tří století. 
Jejich počet nebude velký, zato budou obdi-
vuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.
TELČ
24. 11. 2016 - 15. 1. 2017 - Nad Betlémem 
vyšla hvězda. Výstava jihlavských betlémů 
s doprovodným programem každou advent-
ní neděli v galerii Hasičský dům.
TŘEBOŇ
14. 12. - Vánoce u Dubulíků
Dům přírody Třeboňska
Zábavné tvořivé odpoledne s Mildou Dubu-
líkem - přijďte se naladit a připravit na vá-
noční svátky. Vstup zdarma.

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

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Panský dvůr 
v prosinci a v lednu
1. 12. Ježíškova pošta v herně U Zví-
řátek.
Od 1. 12. do 24. 12. najdete v herně 
U Zvířátek Ježíškovu poštu. Na každého 
odesílatele čeká sladké překvapení.
11. 12. 16:00 Vernisáž obrazů Bernade-
ty Klabníkové
17. 12. 17:00 Vánoční punč Horácké 
divadlo Jihlava
V adventním čase, uprostřed vánočního 
shonu, představuje Horácké divadlo pů-
vabné a vtipné zastavení – rodinnou in-
scenaci Vánoční punč.
14. 1. 19:00 Dokonalá svatba – Diva-
delní soubor Karla Čapka Třešť
Komedie o tom, co se může stát v noci 
před svatbou a jak se následně dostat ze 
zapeklité situace ven.

Výstavy
do 10. 12. obrazy Pavla Bažanta
od 11. 12. obrazy Bernadety Klabníkové
od 23. 11. ČESKO-POLSKÁ VÝSTAVA 
„NAVŠTĚVUJTE SE“

Sport
Pro děti:
LEZECKÝ KROUŽEK – každé pondě-
lí a středa, od 15.30 do 18.00.
Přijímáme nové členy (od 4 let)
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
– každé úterý od 16.00 do 17.00 (od 3 let)
Rezervace na telefonu 564 403 780 nebo 
na e-mailu: info@panskydvurtelc.cz
Pro dospělé a děti od 10 let:
GROUP SPARRING – každou středu 
18.30 – 19.20
BOSU – každé úterý 19.00 – 19.50
KRUHOVÝ TRÉNINK – po předchozí 
domluvě
Rezervace u lektora Petra Konráda – mo-
bil: 606 567 012, e-mail: konrad@pan-
skydvurtelc.cz
Podrobnější info najdete na www.face-
book.com/panskydvurtelc, www.panskyd-
vurtelc.cz nebo v Informačním centru 
v Panském dvoře v Telči.

PLES 
MĚSTA TELČE 

A MIKROREGIONU 
TELČSKO

pátek 27. ledna 2017
v sokolovně v Telči

s hudbou MARATHON LIVE BAND
předtančení 

Rock and Roll club Elvis Jihlava

Veřejná sbírka na podporu domácí 
hospicové péče na Telčsku

Do 31. prosince 2016

Přispívat lze také 
na účet 100011997/7940

Výtěžek sbírky zdvojnásobí 
Nadační fond Avast, 

který Sdílení dlouhodobě podporuje. 

Sdílení, o.p.s. 
Masarykova 330, 588 56 Telč 

• sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975 •

www.sdileni-telc.cz

TELČSKÉ NOVINKY
Otokar Maška: Telč - Obrázky měšťanské-
ho života na přelomu 19. a 20. století.
Kniha představuje vzpomínky Otokara 
Mašky a čtyři roční období v měšťanském 
životě očima fotografů.
Publikace je v prodeji v Informačním cent-
ru na radnici a v Knihkupectví Šilhavý
Nástěnný kalendář Telč 2017
Jezerní růže Telč město UNESCO s kolo-
rovanými kresbami Jana Heraleckého
Kalendář můžete zakoupit pouze v Infor-
mačním centru na radnici
Více v příloze TL Knižní miniveletrh 
na str. 12
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Kulturní kalendář
v prosinci 2016 až lednu 2017
Pro adventní a vánoční období je vydán sa-
mostatný tisk – kulturní a sportovní pro-
gram od prosince 2015 do ledna 2016.

Přednáška
15. 12. 17.30 radnice
Ze srdce Evropy do Santiaga de Com-
postela aneb Pěšky z České republiky až 
k oceánu na západ Španělska
Městská knihovna a Patrik Kotrba zvou 
na cestovatelskou přednášku. Vstup volný.

Divadlo
14. 1. 19.00 Panský dvůr
Dokonalá svatba
komedie v podání Divadelního souboru 
Karla Čapka Třešť

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na prosinec: Nový rok bez újmy
7. 12. 14.00 Turnaj v ping pongu 
  o vánoční ceny
16. 12.  Vánoční zdobení 
  ZASTÁVky, celou 
  otevírací dobu
20. 12. 15.00 Předvánoční prevence,
  beseda s Psychocentrem
  Jihlava

Klub důchodců
18. 12. 14.00 v budově polikliniky
Setkání u adventního stolu
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek šikovných rukou ● Biblický kroužek 
● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický 
kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé
11. 12. a 8. 1. 7 – 11 hod.    areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek

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

Římskokatolické
3. 12. so 17.00 Jména Ježíš
4. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 12. so 17.00 Jména Ježíš
11. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 12. so 17.00 Jména Ježíš
18. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 12. so 23.00 sv. Jakub
25. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 12. so 17.00 Jména Ježíš

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
Veronika Pryclová, Staré Město
Dominika Ferdová, Podolí
Adam Dvořák, Staré Město
Linda Kadlecová, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Ladislav Říha, Dačice
a Dana Šindelářová, Jemnice
Dušan Bouzek, Telč
a Kateřina Štěpánková, Telč
Pavel Nacházel, Černov
a Markéta Janoušková, Pelhřimov
Zdeněk Fabeš, Nová Říše
a Zuzana Merčáková, Nová Říše

Opustili nás
Daniel Matějka, Borovná 18 let
Růžena Ziková, Staré Město 87 let

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

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

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
13. ledna 2017

Telčské listy 12/2016 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané 
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje prá-
vo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

Poděkování Sdílení
Chtěla bych poděkovat organizaci Sdílení 
a domácímu hospicu za podporu a pomoc 
při péči o nemocnou maminku, o kterou 
jsme se s manželem starali. Jsem ráda, že 
jsme ji mohli mít doma do jejích posled-
ních dnů.
Všem, co nám pomáhali, moc a moc děku-
ji. Velmi si jejich práce vážím. Přeji všem 
hodně síly, uznání v jejich užitečné a ná-
ročné práci. Mnohokrát děkuji.

Ladislava Svobodová (roz. Magni)

Vzpomínky
Dne 5. 11. 2016 tomu 
bylo rok, kdy nás na-
vždy opustil 
pan Miroslav Magni.

S láskou vzpomíná 
sestra s rodinou

Dne 11. prosince 2016 si připomeneme 
20. výročí úmrtí našeho tatínka, telčské-
ho fotografa, pana Josefa Vávry. Kromě 

své fotografické praxe 
se věnoval od mládí až 
do svých osmdesáti let 
i ochotnickému diva-
dlu a byl dlouholetým 
členem pěveckého 
sboru Smetana. V led-
nu 2017 uplyne 110 let 
od jeho narození.

Za Vaši vzpomínku děkují dcera 
a syn s rodinami
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JABLKO TELČ. Výsledek 15leté šlechtitelské práce, raně zimní odrůdu, před-
stavil na říjnové výstavě zahrádkářů předseda telčské organizace Ladislav Du-
fek. Jedná se o mimořádný počin, ocenil práci pana Dufka přítomný senátor Mi-
loš Vystrčil.                                                                                          Foto: Ilona Jeníčková

Krahuláček ROZDÁVAL RADOST. 
21. října vystoupil folklorní soubor MŠ 
Krahulčí v Domově se zvláštním reži-
mem (DZR) společnosti Senior Home 
ve Štěpnici. „Vystoupení se našim kli-
entům moc líbilo. Dětem dokonce vě-
novali vlastnoručně vyrobené dárky,“ 
napsala TL vedoucí sociálního úseku 
DZR Bc. Zdeňka Škarková.

PŘÍPRAVA NA VÝROČÍ. V plné síle oslaví příští rok hasiči v Třeštici 130. výročí založení zdejšího sboru. Dokazuje to spo-
lečná fotografie toho současného. Má 55 členů, 31 mužů, 4 ženy a 20(!) dětí. Věkový rozdíl mezi nejstarším Pavlem Dunič-
kou (1935) a nejmladším Radimem Polednou (2012) je skoro 80 roků. Počítali jste správně, pokud jste na snímku Dušana 
Gregora napočítali více osob. Byl pořízen při slavnostním předání nového hasičského automobilu Ford Transit, a tak se 
na něj dostali i někteří hosté.

Malé předvánoční 
překvapení
Miloš Drdácký st.

Píseň o Telči
Sbírka veršů z let 1958 až 1962 věnova-
ných městu
V nabídce IC radnice od 20. prosince

Po uzávěrce 


