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Radosti a starosti…

Zasedání 
zastupitelstva města

18. prosince v 16 hodin 
v Konírně Státního zámku Telč 

FINÁLE. O půl třetí odpoledne 8. listopadu byla na středovém hrotu věže sv. Ducha osazena 
pozlacená báň s vrcholovým křížem. Uvnitř báně jsou uloženy dvě měděné kartuše. V jed-
né jsou kopie dokumentů z předešlých oprav věže v letech 1925, 1951 a 1993, ve druhé je 
zpráva současných radních a doklady o naší době. Na snímku Pavla Bočka jsou zleva Jan 
Mareš z firmy Starkon, který instaloval na věži hromosvod, uprostřed Jiří Salus z odboru 
rozvoje radnice a v podřepu klempíř Pavel Kára z Bílkova. Odvážní muži jsou 44,43 metrů 
nad patou věže, nebo také 566,98 m nad mořem.

Je to vůbec možné? Vandal 
poničil novou cyklostezku
V  letošním  roce  jsme  ve  městě  prováděli 
několik náročných staveb. A jejich příprava 
a následná realizace nebyla vůbec jednodu-
chá a přinesla řadu problémů. O to větší ra-
dost je pak z toho, když se podaří vše zdárně 
dokončit. V minulém čísle jsem psal o věži 
sv. Ducha. Složitá rekonstrukce krovu věže 
si vyžádala nejenom vrtulník a práci horolez-
ců. Ale obdiv patřil i tesařům a klempířům, 
kteří v  té výšce a za mnohdy nepříznivého 
počasí svou práci zvládli. Jejich zásluhou teď 
věž září do dáli novotou. Že práce ve Štěp-
nickém rybníce nepůjdou hladce, ukázaly už 
na jaře utopené bagry. 

Pokračování na str. 3

Barevná příloha:

Telč o Vánocích
Advent, Vánoce a Nový rok

Bleskové zprávy
Sportovní sobota 18. listopadu:
• David Lupač se stal absolutním mistrem 
světa v silovém trojboji v kategorii mužů

• Hokejisté SK porazili v Krajské lize do-
sud vedoucí Strakonice 6:3.
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73. schůze - 18. října
 - RM schválila inventarizační komisi k prove-
dení  inventarizace majetku města k 31. 12. 
2017 a plán inventur na rok 2017. 
 - RM schválila uzavření smlouvy o spolupo-
řádání a financování výstavy Kašpárci celé-
ho světa. 
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo na zajištění zpracování projektové do-
kumentace akce „Sportovní areál Hradecká“.
 - RM  schválila  přijetí  daru  -  hrobového  za-
řízení situovaného na hrobě č. 1215 - 1216 
na hřbitově u sv. Anny od dárkyně paní Mar-
ty Novotné, Praha. 
 - RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce 
kompostérů s Mikroregionem Telčsko.

74. schůze - 1. listopadu
 - RM  schválila  podání  žádosti  o  poskytnutí 
dotace  z  Fondu Vysočiny,  grantového  pro-
gramu  „Podporujeme  prorodinnou  a  seni-
orskou politiku obcí 2017“ na projekt „Mít 
úsměv ve tváři v mládí i ve stáří - Sociální 
služby v Telči pro seniory a pečující 2018“.
 - RM  vzala  na  vědomí  průběžnou  zprávu 
o  hospodaření  příspěvkových  organizací, 
které zřizuje město Telče za III. čtvrtletí ro-
ku 2017.
 - RM na základě doporučení komise pro hod-
nocení  nabídek  rozhodla,  že  zhotovitelem 
akce  „Cyklostezka  kolem  Belpské  lávky“, 
bude  společnost Agumont  a  schválila  uza-
vření smlouvy o dílo s touto společností.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje čás-
ti pozemku parc.č. 1331/3 o vým. cca 5 m2 
v obci a k.ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru propachto-
vat část pozemku parc. 6908/47 zahrada, díl 
č. 31 o vým. 473 m2 a pronajmout pozemek 
parc. st. 2185 o vým. 16 m2 v zahrádkářské 
osadě Markovo humno.
 - RM  schválila  ukončení  členství  paní Mar-
tiny Indrové na vlastní žádost v Komisi pro 
regeneraci  MPR  a  MPZ  a  správu  památ-
ky UNESCO,  stavební  a  územního  rozvo-
je a  schválila pana Radka Kříže předsedou 
a  pana Vladimíra  Brtníka  a  paní  Gabrielu 
Kaščákovou členy této komise.

Z jednání rady města 20. zasedání zastupitelstva města

V pondělí 30.  října  se v Konírně na  telč-
ském zámku uskutečnilo 20. zasedání za-
stupitelstva města v tomto volebním obdo-
bí.  Zúčastnilo  se  ho  16  členů.  Omluveni 
byli Bc. Miloš Novák, Ing. Tomáš Jirásek, 
JUDr. Petr Podsedník, Mgr. Ludmila Švar-
cová a Ing. Jiří Pykal.
Na  zasedání  zastupitelé  schválili  úplné 
znění  zakládací  listiny  obecně  prospěš-
né  společnosti  Česko-francouzská  akade-
mie Telč za účasti notářky JUDr. Jany Pa-
vlincové.  Následně  byl  schválen  prodej 
bytové  jednotky  č.  214/2  v  bytovém  do-

mě čp. 214 v ulici Radkovská za kupní ce-
nu ve výši 656 656 Kč, což byla nejvyšší 
nabídnutá  kupní  cena  na  základě  zveřej-
něného  záměru  prodeje.  Naopak  nebylo 
schváleno zveřejnění záměru prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 3723/1 ve Slavíčkově 
ulici a ani domu čp. 388 v ulici Batelovská 
(okal u rybníka Roštejn). Oficiální zápis ze 
zasedání zastupitelstva města je zveřejněn 
na úřední desce v podloubí radnice, inter-
netových stránkách města a je k nahlédnutí 
i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

I o Česko – francouzské akademii

Aktualizace pro rok 2018

Informační centrum Městského úřadu ak-
tualizuje  pro  nadcházející  turistickou  se-
zónu 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 2018 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

Připravuje se Katalog 
ubytovacích zařízení 
v Telči a okolí

Oznámení finančního odboru MěÚ Telč

Finanční  odbor Městského  úřadu Telč  upo-
zorňuje  občany,  že  složenky  na  zaplacení 
místního poplatku za komunální odpad budou 
distribuovány  v  první  polovině  ledna  2018. 
Platby výše uvedeného poplatku v hotovosti 
na pokladnách Městského úřadu Telč budou 
přijímány z důvodu účetní závěrky roku 2017 
nejdříve  od  17.  1.  2018.  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 složen-
ce 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

Platby za komunální 
odpad v roce 2018

Konzultační den
rady města

středa 13. 12. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Oznámení MUDr.
Emílie Hofhanzlové
MUDr. Emílie Hofhanzlová, praktický lékař 
pro dospělé, Telč, Masarykova 330, oznamu-
je, že ke dni 31. 12. 2017 končí svoji praxi. 
Ohledně dalšího postupu  se můžete domlu-
vit  osobně  nebo  na  telefonu  567  243315. 
Zdravotní dokumentaci si lze převzít osobně 
i v lednu 2018, konkrétně každý týden v pon-
dělí 8:00 – 11:00 a ve středu 13:00 – 16:00.

5. - 7. 1. 2018 
Tříkrálová sbírka
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Je to vůbec možné? Vandal poničil novou cyklostezku
A když se následně ukázalo, že pod (na první pohled pevnou) vrst-
vou dna se nachází další metry bahna, musel se doslova za pochodu 
měnit projekt a volit jiný způsob řešení výpustního objektu a opěr-
né zdi hráze. Nakonec se řešení také našlo, i když to přineslo znač-

né zdržení. Ale věřím, že se vše do jara stihne dohnat a rybník bude 
v létě mít vodu. Proč tohle všechno píšu? Protože nechápu, že ně-
komu dělá radost problémy záměrně vytvářet. Nad tím, co se stalo 
na stavbě cyklostezky v Lipkách, totiž zůstává rozum stát. Po novém 
asfaltovém povrchu v aleji se v listopadu začal pokládat nejmoder-
nější možnou technologií betonový povrch na zbytek trasy. Nebylo 
jednoduché vše nastavit a sladit. Dle pracovníků firmy Eurovia  je 
to ještě náročnější práce než pokládka povrchu dálnice. Proto mě-
li všichni radost, když se za finišerem začala rýsovat nová stezka. 
V úterý 14. listopadu ráno ale přišel šok. Proč? Podívejte se na foto-
grafii vedle článku. Vůbec nechápu, že někoho napadne projít se se 
psem po nově položeném betonu. To nemůže být omyl, to je vylože-
ný naschvál. Vážení, ta vaše procházka znamená škodu ve výši ně-
kolika set tisíc korun a přináší těžko řešitelný technologický problém 
při opravě  tohoto poškození. A  to už vůbec nemluvím o možném 
zdržení celé akce. Samozřejmě, že celá záležitost byla předána k vy-
šetření Policii ČR. Nebo se k tomu, co jste způsobili, přihlásíte sami?
Co bude dál se zdravotnictvím
Zdravotní péče byla jedním z témat předvolebních slibů před těmi-
to parlamentními volbami. Ostatně, jako pokaždé. Když se ale pak 
reálně podíváme, co se se zdravotnictvím děje, vše je jinak. O nedo-
statku lékařů a jejich odchodech do zahraničí se řadu let jen mluví. 

Radosti a starosti telčského starosty
Ale aby někdo řešil problémy s jejich vzděláváním, zbytečnou by-
rokracii nebo nesmyslné požadavky zdravotních pojišťoven, to ne. 
Spíše naopak. Když si třeba vezmu nové směrnice pro ochranu osob-
ních údajů, na ordinování snad už lékařům ani nezbude čas. Tohle 
všechno likviduje nejenom malé ordinace, ale i polikliniky v měs-
tech naší velikosti. Nechci si hrát na odborníka, to vše mám z diskusí 
s místními lékaři. Chtěl bych na tomto místě poděkovat MUDr. Ři-
čánkovi, že se ujal vedení Polikliniky Telč. Především jeho zásluhou 
se daří nacházet náhrady za odcházející lékaře. A samozřejmě i všem 
dalším praktickým a odborným lékařům, kteří i přes výše uvedené 
problémy chtějí v Telči ordinovat. Jsme malé město, a tak se logicky 
snažíme tyto problémy řešit společně. Nyní aktuálně žádáme Kraj-
ský úřad o vypsání výběrového řízení na dětského lékaře, praktické-
ho lékaře pro dospělé a na kožní ambulanci.
Zaregistrovali jste se, získáte bonus
Jak píše ve svém příspěvku pan místostarosta, už dva roky ve městě 
úspěšně běží nový systém nakládání s odpady. A je to hlavně zásluhou 
vás, kteří jste se do něho zapojili. Od nového systému jsme si slibo-
vali zlepšení třídění odpadu a úsporu nákladů. Loňský rok byl trochu 
pokusný, ale ten letošní už přinese konkrétní data. To, co nás nejvíce 
zajímá, tedy, kolik jsme letos ušetřili, bude ale známo až po roční zá-
věrce na jaře příštího roku. A podle toho budeme nastavovat poplatky 
za odpad na rok 2019. Na rok 2018 ještě zůstane poplatek beze změ-
ny,  tedy ve výši 600 Kč na obyvatele. Formou bonusu bychom ale 
chtěli odměnit ty, kteří začali třídit, ale hlavně se do nového systému 
zaregistrovali. Bez registrace totiž nemůžeme s vašimi daty pracovat. 
Na základě opakovaných výzev v Telčských listech a na webu města 
se do systému zaregistrovalo téměř 240 domácností s cca 1200 oby-
vateli. U registrovaných domácností proběhne vyhodnocení množ-
ství produkovaného směsného odpadu za rok 2018. Na základě těch-
to dat budou pro domácnosti připraveny dárkové poukázky. K jejich 
vyzvednutí budete vyzváni. Navíc budou vyhodnoceny i tři nejlepší 
bytové domy a rodinné domy. Vy, kteří také třídíte, ale neregistrovali 
jste se, budete možná trochu naštvaní. Ale ne, že přestanete třídit. Ra-
ději zajděte na radnici nebo se zaregistrujte na webu. Pokud to stih-
nete do 15. prosince, bude se vás ještě týkat letošní bonus. Registrace 
bude ale samozřejmě pokračovat i v příštím roce.
Užijte si advent a Vánoce
Jak ten čas letí. Už zase budou Vánoce. A já vůbec nevím, komu mám 
dát jaký dárek. Podobná povzdechnutí asi slýcháme v této době všich-
ni. A místo abychom se  těšili na klid nejkrásnějších  svátků v  roce, 
ve stresu se ženeme do obchodů. Zkusme to letos udělat alespoň tro-
chu jinak a zajděme na některou z akcí, uvedených v příloze Telčských 
listů. Byla by škoda následně říkat: „Zase jsem to letos nestihl.“ Před-
vánoční čas v Telči začne v pátek 1. prosince na náměstí. Pojďme spo-
lečně přivítat Mikuláše a rozsvítit nové vánoční osvětlení. A protože 
tohle jsou letošní poslední Telčské listy, rád bych vám popřál krásný 
předvánoční a vánoční čas a s předstihem i vše NEJ do nového roku.

Roman Fabeš, foto: Jiří Ondráček

Dokončení ze str. 1

PLES MĚSTA TELČE 
A MIKROREGIONU TELČSKO

pátek 26. ledna 2018 v sokolovně v Telči
s hudbou MARATHON LIVE BAND

předtančení Rock and Roll club Elvis Jihlava
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Opsali jsme 

UNESCO bez USA
Spojené státy americké zrušily svou stálou re-
prezentaci v Organizaci spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v Paří-
ži. Od příštího roku ji nahradí jen pozorova-
telskou misí. Odchod z organizace oznámily 
USA v půli října s tím, že mezi důvody patří 
finanční požadavky, potřeba reformy a hlavně 
protiizraelské  zaměření  organizace.  Několik 
hodin po americkém oznámení se objevila in-
formace, že k podobnému kroku se chystá i Iz-
rael. Premiér Netanjahu rozhodnutí Trumpovy 
administrativy uvítal: Je to statečné a morální 
rozhodnutí, protože z UNESCO se stalo ab-
surdní divadlo. Místo, aby historii uchováva-
lo, pokřivuje ji. Členské státy poté volily no-
vé vedení organizace a paradoxně se do jejího 
čela po šestém kole hlasování dostala bývalá 
francouzská ministryně kultury Audrey Azou-
layová, židovka s předky z Maroka.
Zdroj Roš Chodeš 11/2017, Věstník židov-
ských náboženských obcí v Českých zemích 
a na Slovensku 

MONETA Money 
Bank omezuje služby
Nová otevírací doba pobočky v Telči 
od 2. ledna 2018:
Po 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Telefonický  kontakt  na  pobočku  je 
567 563 601-2. Bankomat je klientům k dis-
pozici bez omezení i nadále. Obsluhu svého 
účtu mohou klienti spravovat přes své inter-
netové  bankovnictví  nebo  mobilní  aplika-
ci Smart Banka. Jakékoli dotazy klientů rádi 
zodpovíme na tel. čísle 224 444 333. Více in-
formací o obchodních místech, bankomatech 
a našich službách najdete na www.moneta.cz
Podle zprávy Hany Veselé, manažera obchod-
ního týmu MONETA Money Bank

Nezaměstnanost v říjnu
ČR
říjen 3,6% (září 3,8%)
Kraj Vysočina
říjen 3,3% (září 3,5%)
Správní obvod Telče
říjen 3,1% (září 3%)
Telč
říjen 3,2% (září 3,2%)
Obce správního obvodu Telč s nezaměstna-
ností nad 5% hranicí: Černíč (7,3), Kostelní 
Myslová (10), Stará Říše (5,6), Vanov (5,4), 
Zdeňkov (11,8)

Zdroj: Statistiky ÚP

První zasedání okrskových 
volebních komisí v Telči
Upozorňujeme  členy  okrskových  voleb-
ních komisí ve městě Telči,  že  s ohledem 
na výrazné zkrácení lhůt pro plnění úkolů 
harmonogramu volby prezidenta České re-
publiky s ohledem na vánoční a novoroční 
svátky se první zasedání okrskových vo-
lebních komisí ve městě Telči uskuteční 
v pátek dne 15. prosince od 13:00 hod. 
v sále Základní umělecké školy.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude v době konání vol-
by zdržovat v místě svého  trvalého poby-
tu, může požádat o vydání voličského prů-
kazu  obecní  úřad  v  místě  svého  trvalého 
bydliště.  Žádost  lze  podat  osobně,  v  lis-
tinné  podobě  nebo  prostřednictvím  dato-
vé schránky. V případě podání listinné žá-
dosti o vydání voličského průkazu nebo při 
udělení plné moci zástupci pro jeho převze-
tí musí být na těchto dokumentech podpis 
žadatele  úředně  ověřen.  Voličský  průkaz 
umožňuje  hlasovat  v  jakémkoliv  stálém 
volebním okrsku na území České republi-
ky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku  v  zahraničí,  tj.  na  zastupitelském 
nebo  konzulárním  úřadě  České  republiky 
s  výjimkou  konzulárního  úřadu  vedeného 
honorárním  konzulárním  úředníkem. Ob-
čan zapsaný ve stálém seznamu voličů 
vedeném MěÚ Telč,  který  nebude  moci 
volit ve volebním okrsku, pro který je ten-
to  seznam veden, může požádat  o  vydání 
voličského průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu 
evidence  obyvatel  - Na  Sádkách  čp.  453, 
(a to písemně nebo prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 5. ledna 2018, (pro 
případné  II.  kolo  nejpozději  do  19.  led-
na  2018)  nebo  osobně  do  10.  ledna  2018 
do 16:00 hod.,  (pro případné  II. kolo nej-
později do 24. ledna 2018 do 16:00 hod.). 
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu 
je k dispozici na výše uvedeném pracoviš-
ti MěÚ Telč, příp. ke stažení na webových 
stránkách  města  www.telc.eu.  Voličský 
průkaz si může občan vyzvednout osobně, 
prostřednictvím  zplnomocněného  zástup-
ce, příp. mu bude zaslán poštou na adresu, 
kterou si zvolí. 

Vydávání OP bez strojově 
čitelných údajů
V  případě,  že  volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč, nebude mít v době koná-

Volební servis TL 
pro volbu prezidenta republiky

ní  volby  platný  doklad  totožnosti  (občan-
ský  průkaz  nebo  cestovní  pas), může mu 
být vydán na počkání občanský průkaz bez 
strojově čitelných údajů. K žádosti je nut-
né doložit 2 fotografie a v případě, že ne-
dochází  k  žádné  změně  povinně  zapiso-
vaných  údajů,  již  pouze  občanský  průkaz 
s prošlou lhůtou platnosti. 
Pracoviště občanských průkazů MěÚ Telč 
Na Sádkách čp. 453 bude v době volby ote-
vřeno  v  pátek  12.  ledna  2018  do  22  hod. 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hod 
(v případě konání  II.  kola volby pak dále 
v pátek 26. ledna 2018 do 22 hod. a v sobo-
tu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hod).

Návštěva voliče s přenosnou 
volební schránkou
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů Městský úřad Telč 
telefonicky  na  číslech  567112461-463 
a ve dnech volby prezidenta republiky pří-
mo  příslušnou  okrskovou  volební  komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu okrsku, 
pro který byla volební komise zřízena. 
Kontakty na příslušné OVK ve dnech vol-
by jsou:
1. Městský úřad, náměstí Zachariáše 
z Hradce 10
zapisovatelka: Jana Vařbuchtová
tel. 567 112 435
2. ZŠ Telč - Podolí, Masarykova 141 
(školní jídelna)
zapisovatelka: Jana Vyhlídalová
tel. 777 471 450
3. Gymnázium Otokara Březiny 
Telč - Staré Město, Hradecká 235 
(nová aula)
zapisovatelka: Věra Mikešová, DiS.
tel. 777 471 449
4. Dům s pečovatelskou službou 
Telč - Staré Město, Špitální 611
zapisovatel: Michal Srp, DiS.
tel. 777 471 448
5. Mateřská škola 
Telč - Štěpnice, Nerudova 352
zapisovatelka: Ing. arch. Ivana Krejčová 
tel. 777 471 445
6. ZŠ Telč - Podolí, Masarykova 141 
(učebna) 
zapisovatelka: Ing. Lenka Komůrková
tel. 777 471 446
7. Osadní výbor Studnice 
zapisovatelka: Anežka Krejčová
tel. 777 471 447

JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč
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Odpady...
V následujících pár řádcích bych se s vámi 
rád podělil o radost, které se nám dostalo. 
Jedná  se  o  již  tolikrát  skloňovaný  systém 
odpadového hospodářství, který i dnes, dva 
roky  od  svého  uvedení  do  provozu,  stále 
vzbuzuje emoce. A je to dobře, k dokona-
losti máme ještě kus cesty před sebou. Ale 
fakt, že jsme se vydali správnou cestou, do-
kazují i další obce. V poslední době napří-
klad  Doksy  a  Boskovice.  Zástupci  obou 
obcí nás nedávno navštívili s prosbou, aby-
chom se s nimi podělili o naše zkušenosti. 
Je přeci jen lepší okopírovat funkční řešení, 
než složitě vymyslet vlastní a špatné. Proto 
oběma obcím rádi sdělíme naše zkušenos-
ti. Až při  těchto schůzkách si člověk uvě-
domí, jak dlouhou cestu už jsme ušli. Ten-
to pocit  ještě umocnilo pozvání podělit se 
o výsledky naší práce na konferenci v Hro-
tovicích, která se uskutečnila začátkem lis-
topadu  a  jejím  tématem byl  jak  jinak než 
systém nakládání s odpadem. S panem Ka-
dlecem  jsme  prezentovali  naši  svozovou 
firmu a její starosti i radosti. Naše a hlav-
ně vaše odvaha vypořádávat se s odpadem 
vlastními silami a fakt, že o tom jen nepo-
vídáme,  ale  třídíme,  se  setkala  s  velkým 
obdivem. Všichni  občané  aktivně  zapoje-
ní do  třídění a  tím  i o péči o životní pro-
středí obdrželi pochvalu. Taková pochvala 
zajisté potěší, ale skutečnost, že při přepl-
něném kontejneru ještě dnes dokážeme po-
hodit  odpadky  okolo,  stejně  jako  smíchá-
ní vytříditelného odpadu, už moc nepotěší. 
Ale i to je ještě ten kus cesty, který nás če-
ká. Velmi si ceníme vašich námětů a připo-
mínek ohledně počtu a umístění kontejnerů 
na tříděný odpad. V navyšování počtu jsme 
často  limitováni  vhodným  prostorem,  ale 
hledáme  řešení. Doufám,  že máme za  se-
bou všichni úspěšný rok 2017, ještě samo-
zřejmě u konce není, ale já bych vám chtěl 
popřát, aby ten poslední měsíc, který s se-
bou přinese  vánoční  svátky,  byl  tou  onou 
třešničkou na dortu. A předsevzetí do nové-
ho roku? Mohli bychom zkusit být v otázce 
třídění ještě o trochu úspěšnější, co říkáte? 
Jednou se nám to vše určitě vrátí… Děkuji.

Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Zachránili muži život
Telčští  policisté  zachránili  23.  října  ži-
vot dvaatřicetiletému muži, který se chtěl 
v obci na Telčsku oběsit. Policisté ho včas 
vypátrali, okamžitě zasáhli  a poskytli mu 
pomoc.  Muže  se  jim  podařilo  zachránit 
a předali ho do péče lékařů. Poté, co mla-
dá žena přivolala policisty,  ti  po příjezdu 
na místo  do  domu vstoupili  a  začali mu-
že hledat. Nalezli ho v půdních prostorách, 
měl kolem krku uvázaný vodící řemen při-
pevněný k trámu a seskočil z vyvýšeného 
místa. Jeden z policistů ihned muže ucho-
pil a nadlehčil ho, druhý mu z krku řemen 
sejmul. Na místo  přivolali  zdravotnickou 
záchrannou službu a poskytli muži nezbyt-
nou pomoc. Muž byl při vědomí a po pří-
jezdu ho převzali do péče zdravotníci. Po-
licisté provedli u muže dechovou zkoušku, 
při které mu naměřili hodnotu necelé jedno 
promile alkoholu. 
Prali se před barem
Policejní  komisař  zahájil  trestní  stíhání 
třiadvacetiletého muže  z  Jihlavska,  který 
napadl a zranil hosta baru ve Svatoanen-
ské ulici. Ke spáchání činu došlo v polovi-
ně června. Po druhé hodině v noci třiadva-
cetiletého  muže,  který  byl  značně  opilý, 
obsluha baru vykázala ven. Ten se do ba-
ru stále vracel a obtěžoval obsluhu dalšími 
požadavky na nalití alkoholu. Po posled-
ním návratu do podniku se obsluhy zastal 
jeden  z  hostů,  který  se  tak  s  opilým  do-
stal sám do konfliktu. Oba odešli na ulici 
před  bar,  kde  se  pětatřicetiletý muž  sna-
žil druhému zabránit v opětovném návratu 
do podniku. Na to ale opilý zareagoval tak, 
že vyskočil a kopl ho do hrudníku. Napa-
dený muž upadl na zem, kde se udeřil hla-
vou o vozovku a na chvíli byl v bezvědo-
mí. Opilý muž se ho pokusil ještě kopnout, 
v tom mu ale zabránil další přítomný. Na-
padený  utrpěl  zranění,  které  si  vyžádalo 
lékařské ošetření. Přivolaná zdravotnická 
záchranná služba ho odvezla do jihlavské 
nemocnice, kde byl zraněný muž hospita-
lizován. 
Opilý řidič v Borovné
V Borovné  havaroval  26.  října  řidič  Hy-
undai Atos, u kterého policisté zjistili,  že 
má  téměř  dvě  promile  alkoholu  v  dechu. 
Při  průjezdu  zatáčky  dostal  s  automobi-
lem smyk, přejel do protisměru, vozidlo se 
přetočilo na střechu a dostalo se ze silnice, 
kde se převrátilo zpět na kola. Při doprav-
ní  nehodě  utrpěl  řidič  zranění  a  letecky 
byl transportován do jihlavské nemocnice. 
Na vozidle vznikla škoda přibližně dvacet 
tisíc korun. Řidiči policisté zadrželi řidič-
ský průkaz.

Policie ČR Telč informuje
Vloupání v Sedlaticích
V době od pátku 27. října do čtvrtečního do-
poledne  vnikl  na  oplocené  zahradě  do  re-
kreačního objektu v katastru Sedlatic zatím 
neznámý  pachatel.  Odcizil  zde motorovou 
sekačku, benzínové čerpadlo, kanystr s ben-
zínem a další věci. Způsobil celkovou škodu 
za více než 22 tis. Kč. Po pachateli a odcize-
ných věcech policisté pátrají.
Pro černé zlato do Květinové ulice
V době od pátečního odpoledne 3. listopa-
du do pondělního rána vnikl do oplocené-
ho objektu firmy v Květinové ulici nezná-
mý pachatel, který ze zde zaparkovaných 
vozidel  odčerpal  200  litrů motorové  naf-
ty a způsobil tak škodu necelých 6 tis. Kč. 
Po pachateli policisté pátrají.
Rána za 100 tisíc u Myslůvky
Policisté pátrají po pachateli, který se v ka-
tastru  Myslůvky  vloupal  do  stavebního 
kontejneru. Ke krádeži došlo v době od pá-
tečního  odpoledne  10.  listopadu  do  pon-
dělního rána. Z kontejneru odcizil vibrač-
ní  pěch,  vibrační  desku,  motorovou  pilu 
a  elektrocentrálu.  Škoda,  která  při  kráde-
ži vznikla, přesáhla 100 tis. Kč. Před vnik-
nutím do kontejneru nastartoval nakladač 
a  přeparkoval  ho,  protože  bránil  otevření 
dveří  kontejneru!  Po  pachateli  a  odcize-
ných věcech policisté pátrají.

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

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
telefon:   567 243 633, 974 266 721

 krpkvy.oop.telc@pcr.cz 
974 266 720 (vedoucí)

974 266 722 (zástupce vedoucího)

HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč

Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Výhodně na výstavu 
Kašpárků
Pokud navštívíte s dětmi výstavu Kašpárků 
v Městské galerii a budete se chtít na ní po-
dívat znovu, při prokázání zaplaceného prv-
ního vstupného, máte další návštěvy s dětmi 
zdarma.

Vše o odpadech
OHR Services, s. r. o.

e-mail: info@ohrr.cz; tlf. 608 547 704
kancelář v zadním traktu radnice
nám. Zachariáše z Hradce 10

www.ohrr.cz

Vzkaz Věry Peichlové
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GOB a SOŠ

Radosti 
hokejového mládí
Ve druhém listopadovém víkendu reprezen-
tovali Česko studenti GOB a SOŠ na  třech 
hokejových  frontách. Daniel Poizl a Jaro-
mír Pytlík na Světovém poháru sedmnácti-
letých v Kanadě a Zuzka Martinů s repre-
zentací  žen  na  Halloween  Cupu  v  ruském 
Dmitrově.  V  Kanadě  vybojoval  český  tým 
třetí místo, když v souboji o něj dokázal po-
razit Kanadu  (bílé) 2:1. Do  silně obsazené-
ho  turnaje vyslala domácí Kanada  tři  týmy, 
po jednom ČR, USA, Rusko, Švédsko a Fin-
sko. Medaile, které oba studenti dovezou, bu-
dou  první  hokejové,  které  se  z  mistrovství 
světa v „síni slávy“ GOB a SOŠ objeví. Jaro-
mír Pytlík navíc usedne do školní lavice jako 
úspěšný střelec tří gólů. Ženské reprezentaci 
se v Rusku tolik nedařilo. Těsně podlehla tý-
mům soupeřek z Ruska, Německa a Švýcar-
ska. S jedním bodem za remízu s Německem 
v řádné hrací době skončila v šedesátitisíco-
vém Dmitrově čtvrtá. A v přátelském utkání 
hráčů do 16 let Česko – Švýcarsko, které se 
hrálo 12. listopadu v Klášterci nad Ohří (3:4), 
stříleli české branky jen studenti GOB a SOŠ 
Jakub Konečný a Jiří Puczek (2). 

GOB a SOŠ

Výroční zpráva č. 23

V právě vydané Výroční zprávě GOB a SOŠ 
za školní rok 2016/2017 se čtenář - statistik 
dozví, že na jeho konci měla škola v 16 tří-
dách  351  žáků  a  další  zajímavé  statistické 
údaje. Vedle tradičního úvodního slova ředi-
tele Stanislava Máci obsahuje výroční zprá-
va  i podrobnou  informaci Jaromíra Pytlíka 
o novém sportovním zaměření školy. Zprá-
vu doprovází zajímavé výtvarné práce žáků 
školy. Zájemci mohou Výroční zprávu zís-
kat v kanceláři školy v Hradecké ulici.

Ohlédnutí
za „jezuitskou“ 
konferencí
Nestává se příliš často, aby se v Telči sešla 
řada  zvučných  jmen  v  oboru  dějin  umění 
a architektury. Za všechny připomeňme Pet-
ra Macka (NPÚ, FF UK), Petru Oulíkovou 
(KTF UK), Jiřího Bláhu (Centrum Excelen-
ce Telč) a Jiřího Kroupu (FF MU), kteří se 
společně s dalšími účastníky workshopu Ide-
ální podoba řádového domu vypravili za po-
znáním  jezuitského  stavitelství.  Čtvrteční 
večer 2. listopadu uvedl Petr Macek exkur-
zem do barokní architektury, na nějž navázal 
Jiří  Kroupa  výkladem  o  širších  souvislos-
tech vzniku a vývoje jezuitské architektury 
a  o  rozporech mezi  vzory  řádových  domů 
a  kostelů  a  skutečně  provedenými  stavba-
mi. Páteční den vyplnily přednášky o jezu-
itských rezidencích a kolejích na Chlumku 
v Luži, ve Znojmě a na Novém Městě v Pra-
ze a také příspěvky památkářů z Telče věno-
vané zdejší koleji. Milým překvapením byla 
sobotní exkurze v koleji a v kostele Jména 
Ježíš,  během které  se  rozehrál  koncert  od-
borníků. Ti  listovali stavbou  jako při četbě 
knihy  a  odkrývali  účastníkům nejedno  její 
skryté tajemství.

Jiří Záškoda, NPÚ Telč 

Den otevřených 
dveří GOB a SOŠ. 
Zve ředitel
K  připravovanému  Dnu  otevřených  dveří 
na GOB a SOŠ ve čtvrtek 14. prosince, kte-
rý je určen žákům 5. a 9. tříd základních škol 
a  jejich  rodičům,  nám  ředitel školy Stani-
slav Máca prozradil: Zájemce o studium a je-
jich doprovod poprvé uvítá informační totem 
školy v Hradecké ulici. Domácí si ho možná 
ani nevšimnou, ale pro ty ze vzdálených míst 

je to určitě potřebná služba. Máme připrave-
ny ale i další novinky. Přibyla nově vybavená 
třetí učebna výpočetní techniky, v rámci výu-
ky chystáme ukázku možného předvánočního 
nasvícení školy. Zájemci budou mít možnost 
prohlédnout si originální hokejový dres ČR, 
který oblékají někteří studenti sportovního za-
měření SOŠ. A připravujeme i něco k posle-
chu a ochutnání... Srdečně zveme k návštěvě.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
588 56 Telč, Hradecká 235, tel.: 567 584 551, e-mail: info@gymnsostelc.cz

http://www.gymnsostelc.cz

79-41-K/81 osmileté gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ
79-41-K/41 čtyřleté gymnázium - pro absolventy 9. tříd ZŠ
63-41-M/01 ekonomika a podnikání - s volbou zaměření: 

veřejná správa - cestovní ruch - management sportu a trenérství

Den otevřených dveří
pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče

čtvrtek 14. prosince
ve 14:15 hod. pro žáky 5. tříd
v 15:00 hod. pro žáky 9. tříd

Pro zájemce jsou připraveny informace o studiu, přijímacím řízení a prohlídka školy.
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K-DERMA s.r.o.
Antonínská 85, Dačice
MUDr. Kateřina Poukarová
Kožní ambulance Dačice
Na objednání
telefon 384 358 227, mobil 724 555 250
pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
úterý 8.00 - 12.00 /12,00 - 14,00 konsilia/
středa 13.00 - 19.00
čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
Poslední pacient je ošetřen 30 minut před 
ukončením ordinační doby.
Kožní ambulance Telč 
nám. Zachariáše z Hradce 18
nestátní zdravotnické zařízení
Po telefonické domluvě - tel. č. viz výše
Pátek 8.00 - 12.00

Slyšíme to téměř každý den v televizi. Nedo-
statek lékařů, jejich malý zájem o působení 
v menších městech, divná, až protivenkovská 
strategie zdravotních pojišťoven, elektronic-
ké recepty... Žili bychom v jiném světě, kdy-
by předchozí glosy nerezonovaly v informa-
ci  jednatele Polikliniky Telč MUDr. Jana 
Řičánka. A nejen  jeho. Na druhou stranu. 
Jen  letmý  pohled  a  srovnání  s  podobnými 
městy na počet lékařských odborností, kte-
ré poliklinika a další zdravotnické pracoviš-
tě v Telči nabízí, vychází pro Telč kladně. 
Po pravdě, zatím... 
Chirurgie na poliklinice 
je špičková
Spíš  na mé  přání  jsme  rozhovor  s MUDr. 
Řičánkem  o  novinkách  na  poliklinice  za-
počali  z  příjemnější  strany.  Zásadní re-
strukturalizací prošlo oddělení rehabilitace 
a elektroléčby. Přijali jsme dvě nové fyziote-
rapeutky, Sylvu Hlatkou a Hanu Lojkovou. 
Společně s naší dlouholetou pracovnicí Silvií 
Vidímovou jsou schopny ošetřit daleko větší 
množství pacientů než doposud. A to v nově 
rekonstruovaných prostorách s novým vy-
bavením, popsal  jednu z pozitivních změn. 
Mimořádný posun se pak podařil na chirur-
gické ambulanci. Nejen tím, že je v provozu 
každý den v  týdnu,  ale hlavně  jejím obsa-
zením. S MUDr. Jiřím Rohovským ji nově 
zajišťují  MUDr.  Jan  Procházka  a  MUDr. 
Přemysl  Kohout.  Nemýlíte  se.  První  byl 
do  nedávna  primářem  traumatologické-
ho centra v  jihlavské nemocnici, druhý  je-
ho zástupcem. Že jsou oba uznávanými od-
borníky a vyhledávanými lékaři, není třeba 
připomínat.  Podobné  mimořádně  kvalitní 
obsazení má  nově  i  ortopedická  ambulan-
ce.  Oblíbenost  jihlavského  ortopeda  MU-
Dr. Ladislava Čepery je všeobecně známá. 
Stínem je v  tomto případě  to, že ambulan-
ce bude v provozu jen v úterý od 12 do 18 
hod.  Páteční  ordinace  bude  podle  MU-
Dr. Řičánka zatím zrušena. Dobrou zprávou 
je  naopak  to,  že  plicní  ambulance  primáře 
MUDr.  Tomáše  Snížka  částečně  převzala 
pacienty alergologické ambulance. V době 
tohoto rozhovoru nebylo zcela jasné obsaze-
ní neurologické ambulance. „Pokud by její 
dosavadní lékař MUDr. Hanuš Baš ke kon-
ci roku opravdu ukončil své působení, má-
me připraveno její nové personální obsa-
zení,“  prozradil doktor Řičánek. O dalších 
změnách na poliklinice, které by mohlo vy-
volat zavedení  tzv. elektronických receptů, 
nechtěl v době, kdy vznikal tento rozhovor 
(počátek  listopadu)  spekulovat.  Stejně  ja-
ko představitelé profesních organizací léka-
řů věřil, že  jejich zavedení bude odloženo. 
V listopadu na poliklinice ukončila provoz 

2017/2018. Zdravotnictví v Telči aktuálně
kožní ambulance MUDr. Dagmar Ulricho-
vé. V tomto případě si  jednatel polikliniky 
stěžuje na nevstřícnost zdravotních pojišťo-
ven,  kterou v  nadsázce okomentoval: „Je-
jich parametr dosažitelnosti tohoto oboru 
pacienty, 60 minut, je absurdní. Až se spraví 
celá dálnice z Jihlavy do Prahy, dojedeme 
tam za hodinu. Pak by mohly být ambulance 
některých odborností i pro jihlavské pacien-
ty až v Praze...“
Kožní ambulance nabízí řešení
U kožní ambulance se pacientům z telčské-
ho regionu nabízí i další řešení. Již nějaký čas 
provozuje kožní ambulance v Telči a v Da-
čicích MUDr. Kateřina Poukarová. Ta pro 
TL popsala organizaci jejich provozu takto: 
Pacienty ošetřuji po předchozím telefonic-
kém objednání, které vylučuje jejich dlou-
hé čekání. Pokud hovor nemůžeme z důvodu 
prováděného zákroku přijmout, je na lince 
záznamník. Po zanechání vzkazu pacien-
tem voláme v mezích možností obratem zpět 
a domluvíme s ním návštěvu na konkrétní 
den a čas. Pokud by Krajský úřad Vysoči-
ny vypsal výběrové řízení pro obor dermato-
venerologie pro oblast Telč a okolí a uspěla 
bych v něm, mohla bych ošetřovat podob-
ným způsobem jeden den v týdnu pacienty 
i v mé telčské ambulanci. Zatím v ambulan-
ci na náměstí Zachariáše z Hradce čp. 18 
poskytuji za přímou platbu vyšetření kožních 
znamének ručním i digitálním dermatosko-
pem. V roce 2016 a 2017 dokonce některé ze 
zdravotních pojišťoven na toto vyšetření ur-
čitou částkou svým klientům přispívaly.
Problém. Praktičtí lékaři pro děti 
i po dospělé 
Složitá situace nastala v oborech praktické-
ho lékařství pro dospělé a pro děti a dorost. 
Již v  říjnu ohlásila MUDr. Marie Stříteská 
ukončení provozu její ordinace k 31. prosin-
ci letošního roku. Další lékařka tohoto oboru 
v Telči, MUDr. Ludmila Brzková, k tomu 
pro  TL  uvedla: „S kolegyní MUDr. Evou 
Matouškovou máme kapacitu pacienty na-
plněnu. V daném okamžiku můžeme přijmout 
pouze část pacientů od MUDr. Stříteské, ale 
zdaleka ne všechny.“ Podobně složité to je 
pro  pacienty  MUDr.  Emílie  Hofhanzlové, 
která oznámila ukončení provozu své ordi-
nace v době uzávěrky tohoto vydání (viz str. 
2). „Přes velkou snahu paní doktorky a mou 
poté, co jsem se v polovině listopadu ofici-
álně dozvěděl, že k 31. 12. ukončí činnost, 
získat na její místo nového lékaře, neznám 
v tuto chvíli na otázku její náhrady něja-
kou konkrétní odpověď,“ konstatoval jedna-
tel polikliniky MUDr. Řičánek. Nepřehled-
ný systém zdravotnictví nejen pro laiky, ale 
i pro oslovené lékaře, nepřímo dokumentu-

jí i stránky Telčských listů. Ještě v říjnovém 
vydání  inzerovala  společnost  MediClinic, 
která  provozuje  jednu  ordinaci  praktické-
ho lékaře pro dospělé na telčské poliklinice, 
že přijímá nové pacienty. Optimistickou in-
formaci v  této záležitosti, byť časově pod-
míněnou, má  pro  pacienty  praktický  lékař 
MUDr. Jiří Nosek  (MUDr.  Nosek,  s.r.o., 
Masarykova  444):  „Vzhledem k omeze-
ným prostorovým kapacitám naší ordinace 
je možnost registrovat u nás nové pacienty 
téměř vyčerpaná. Vzhledem k plánovanému 
prostorovému rozšíření ordinace v průběhu 
příštího roku budeme moci po jejím dokon-
čení v druhé polovině roku opět nové paci-
enty registrovat.“ Další praktická lékařka ve 
městě,  MUDr. Gabriela Langhammero-
vá, která má ordinaci v Hradební ulici, pak 
TL sdělila: „Existuje určitá fluktuace paci-
entů, v rámci které lze zase jiné zaregistro-
vat. V této chvíli ani nevíme, o kolik se jich 
jedná.“ A podobně jako ostatní lékaři doda-
la: „Velice mě trápí, že narůstající adminis-
trativa zkracuje čas na kontakt s pacientem. 
Sebelepší snaha jednotlivce nemůže nahra-
dit nefunkční systém.“ Pro některé pacien-
ty, především z východní části správního ob-
vodu Telče, se nabízí  také možnost využití 
služeb praktického lékaře MUDr. Oldřicha 
Noska v jeho ordinacích v Nové a ve Staré 
Říši. Ten pro TL v této věci uvedl: „O část 
pacientů, pro které nejsou překážkou mís-
ta mých ordinací, se mohu v této situaci po-
starat.“ Problém „zdravotnictví“, a to nejen 
z  telčského pohledu,  si  uvědomuje  staros-
ta Roman Fabeš. Více o něm píše ve svém 
příspěvku  na  třetí  straně.  Podstatné  v  něm 
je  to,  že  město  urgentně  vyzvalo  Krajský 
úřad  k  vypsání  výběrových  řízení  na  dět-
ského lékaře, praktického lékaře pro dospělé 
a na kožní ambulanci.                                       /z/
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Za Milošem 
Vystrčilem
V  pátek  27.  října  jsme  se  v  zaplněném 
kostele na hřbitově u  sv. Anny  rozlouči-
li s panem Milošem Vystrčilem. Bylo mu 
92 roků. Dáno věkem, pro mnohé z mlad-
ší, ale i střední generace: starý drobný pán 
s hůlkou v tmavých brýlích, uctivě odpo-
vídající na pozdrav, spíš ale sám zdravící, 
kterého  donedávna  pravidelně  potkávali 
na procházce Štěpnicí. Je tak na místě při-
pomenout,  koho  nejen  jeho  blízcí  vlast-
ně ztratili. Po maturitě na gymnáziu v Br-
ně  prožil  druhou  část  protektorátu  nejen 
v továrně u soustruhu, ale také jako tichý, 
naslouchající  schůzkám  jeho  otce  s  pří-
slušníky odboje či budoucími poválečný-
mi představiteli města. Že jen přítomnost 
na nich byla nebezpečná, není nutné při-
pomínat. V květnových dnech roku 1945 
byl aktivní spojkou revolučního národní-
ho výboru. V době bez internetu a téměř 
bez  telefonického  spojení  to  byla  nepo-
stradatelná  role.  9.  května  ho  čekal  je-
den  z  nejtěžších  úkolů  v  životě. Naložit 
a  odvézt  z  Krahulčí  tam  zastřelené  mu-
že do Telče. V  roce 1947 musel přerušit 
studia na vysoké  škole a po předčasném 
úmrtí  otce  se  ujal  řízení  rodinné  firmy, 
kterou jeho předci od poloviny 19. stole-
tí postupně vybudovali. V tomto postave-
ní byl aktivním činitelem veřejného živo-
ta ve městě. Jednal o stavbě železnice ze 
Studené  do Telče,  podílel  se  na  rozhod-
nutí  o  výstavbě  škol  v  Hradecké  ulici... 
Za  rok  zažil  znárodnění  a mnoho  násle-
dujících ústrků. Nezatrpkl.  Pokud mu  to 
bylo umožněno, podílel se dál na technic-
kém rozvoji závodu. Také  jsme se s ním 
mohli  potkat  jako  s  přesným  časoměři-
čem všech tehdejších motoristických pod-
niků.  Skvělé  jazykové  nadání  používal 
nejen ve prospěch svého zaměstnavatele, 
ale známým i neznámým přeložil nespo-
čet dokumentů a dopisů. Pro své encyklo-
pedické  znalosti  byl  nezpochybnitelným 
arbitrem řady vědomostních sporů. Vždy 
slušný a na tehdejší, a vlastně i na dneš-
ní dobu, mimořádně uctivý. Po roce 1990 
nejednou  pomohl  novému  vedení  města 
jak radou, tak tlumočením a překlady pí-
semností. Stejně tomu tak bylo na zámku, 
kde  v  důchodu  působil. Německy  hovo-
řící  návštěvníky  zaujal  nejen  perfektním 
výkladem v jejich rodné řeči, ale i hlubo-
kými znalostmi historických reálií. Koho 
jsme vlastně na konci října ztratili? Muže 
města druhé poloviny 20. století, u které-
ho se patří napsat velké M. I když on sám 
by se tomu vehementně bránil. 

Oldřich Zadražil

Vzpomínáme na 20. století

Celou první polovinu století vedly na počátku prosince cesty řady telčských dětí do městské 
spořitelny, aby jim zde pokladní odemkli pokladničku, a dozvěděly se tak, zda jejich úspory 
stačí na nákup vánočních dárků. Střadatele č. 241 již asi nezjistíme...      Foto: Roman Pokorný

Vzpomínka
23. prosince 2017 by se dožila 110 let paní učitelka Emilie Tetourová. Po maturitě na tel-
čském gymnáziu vystudovala učitelský ústav v Bratislavě. Po úmrtí manžela, který zemřel  
v roce 1946 na následky věznění v koncentračním táboře za II. světové války, se již neprovda-
la a řadu let pracovala obětavě v řadě společenských organizací. Působila jako předsedkyně 
Červeného kříže v Telči, jednatelka Svazu invalidů a v dalších. Ve své profesní funkci na ONV 
v Třešti se v druhé polovině minulého století výrazně zasloužila o opravu hradu Roštejn.

Vzpomíná rodina.

Z vystoupení RNDr. Zdeňka Okáče, čle-
na předsednictva Svazu českých fila-
telistů,  na  zahájení  výstavy  k  80.  výročí 
založení  telčského  klubu  ve  vstupní  síni 
radnice 2. listopadu:
Kdekdo dnes slaví již i 20. výročí svého 
působení na českém obchodním poli a na-
ši členové – filatelisté jsou schopni v men-
ším městě (čímž Telč nikterak neurážím) 
udržet aktivní klubový život 80 roků! Vše 
závisí na aktivitě několika jednotlivců. To 
se v případě telčského klubu dlouhodo-
bě daří, a proto se řadí k nejúspěšnějším 
v republice. Předsednictvo Svazu českých 
filatelistů si je toho vědomo a považuje tel-
čský klub za pilíř české organizované fila-
telie. Potěšil mě také vztah města ke klu-
bu samotnému. Nejenže poskytlo výstavní 
prostory a že se zahájení výstavy zúčast-
nili jeho představitelé. Oběma stranám je 
jasná síla vzájemné spolupráce. Filate-
listé propagují své město a okolí a město 
jim na oplátku vychází v jejich potřebách 
vstříc. Osobně jsem zalitoval, že ve velkých 
městech se takové odezvy od městských or-
gánů nedomůžeme. I když je telčský klub 

početně menší, pyšní se výsledky, na kte-
ré mnohem větší kluby jen zbožně „zírají“. 
Návštěva Telče a zahájení výstavy zdejšího 
klubu filatelistů bylo pro mě velkým pohla-
zením na filatelistické duši. Přeji všem čle-
nům jen to krásné nad známkami a vedení 
klubu v čele s panem Ing. Bohuslavem Ma-
kovičkou mnoho zdaru v jeho další práci.

Poklona a obdiv filatelistům

Příležitostné razítko k 80. výročí založení 
Klubu filatelistů používala Pošta Telč od 2. 
do 7. listopadu. Autorkou jeho návrhu je 
Marie Herálecká. Vyryl ho Miloslav Bláha.
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Filatelisté pro veřejnost 

Schůzky Klubu 
filatelistů 
Schůzky Klubu filatelistů se konají každou 
druhou neděli v měsíci od 9 do 11 hodin 
v prostorách Klubu důchodců na poliklini-
ce v Masarykově ulici (vchod z nádvoří). 
Zájemci  (i  nečlenové) mohou na  schůzce 
získat  informace  o  hodnotě  svých  sbírek 
známek,  popřípadě  pohlednic  a  podob-
ných sběratelských předmětů.

Miluji Vánoce
Tak  nějak  celkově,  komplet.  Se  vším,  co 
Vánoce obnáší. Fronty na poště,  u pokla-
den, na internetu, v obchodech, prostě všu-
de. Mám ráda ten zmatek, kdy lidé nakupu-
jí to, co nepotřebují, a shání dárky, které se 
potom budou vracet a měnit. Plné mrazáky 
a lednice, krabice s cukrovím, které se dojí-
dá v březnu, to vše jsou Vánoce a já se na to 
těším. A potom se také těším na to, že bu-
deme všichni pohromadě. A na ty, kteří už 
nejsou  s  námi,  si  vzpomeneme zapálenou 
svíčkou. Ten plamínek jako by volal, halo-
ooo, i když jsi daleko, máme tě rádi a mys-
líme na  tebe. Na vločky sněhu za oknem, 
na pohádky v televizi a na tu vůni Vánoc, 
která  nejde  udělat  v  létě. Na  kapra Ferdu 
ve vaně. A musím dát pozor, abych ho neo-
balila v mletých piškotech jako loni, proto-
že strouhanka vypadá hodně podobně, ale 
kouzlo Vánoc zafungovalo a nikdo si toho 

Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Málo známý Jakub Myslín

Telčan vystavuje 
v Kutné Hoře
V  galerie  Středočeského  kraje  GASK, 
v  krásných  prostorách  jezuitské  koleje 
v  Kutné  Hoře,  máte  do  18.  března  2018 
možnost navštívit výstavu člena telčského 
kulturního spolku Oblast Jakuba Myslína 
s názvem Stará Spektiva. Jeho tvorbu mů-
žete znát z výstav na Židovském hřbitově 
v Telči, kde vystavoval  již  třináctkrát  (!). 
Jakub Myslín  je  výtvarný  autodidakt,  kte-
rý  je  fascinován  krásou  nepovšimnutého, 
omšelého  a  rezavého.  Ve  své  tvorbě  vyu-
žívá nalezených předmětů a materiálů, pří-

rodnin, které propojuje do jiných souvislostí 
v  asamblážích  nebo  site  -  specific  instala-
cích. V galerii GASK jeho díla částečně re-
agují na prostor barokní jezuitské koleje, ale 
můžete zde vidět i jeho prvotiny. Kurátorkou 
výstavy je Radka Zahradníková. Myslínovu 
Starou spektivu naleznete v přízemí kutno-
horské galerie, mezi dalšími třemi zajímavý-
mi výstavami mladých výtvarníků. V 1. pa-
tře si pak můžete užít povedenou, jedinečně 
koncipovanou stálou expozici GASK: Stavy 
mysli/Za Obrazem, která je věnovaná tvorbě 
současných umělců, nebo rozsáhlou interak-
tivní  expozici Aurel  Klimt/Lajka,  věnova-
nou čelnímu představiteli českého animova-
ného filmu a prvním „psím“ kosmonautům.

Za Oblast Helena Ritterová
Foto: Archiv galerie GASK

nevšiml. Těším se na stromeček plný krás-
ných skleněných ozdob. A potom na to, jak 
se po večeři rozsvítí a rozzáří. Zase se tě-
ším  na  ty  haldy  papírů  po  dárcích,  které 
jsme tak pracně balili a mašličkovali. A po-
tom, když manžel vybalí ponožky a tričko 
a zvolá: Tak toto jsem tedy vůbec nečekal 
… Bude to po sedmatřicáté, ale pořád jako 
poprvé. Letos také rozzářená očka vnuček, 
které to velké představení uvidí poprvé. Tě-
ším se na  to, že se nevejdeme k  jednomu 
stolu a budeme rozkládat další stůl, protože 
16 lidí je už docela velká rodina. Na to vše 
se  těším, a  i když budu celý  leden asi  jen 
odpočívat a slibovat, že příští rok to udělá-
me úplně jinak, už nyní vím, že to bude na-
prosto stejné, tak jako každý rok. Přeji vám 
všem, aby Vánoce u vás proběhly v klidu. 
A v novém roce na vás čekalo jen to dobré. 
Hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

Je již mnohaletou telčskou tradicí navštívit 
v čase adventu a během vánočních svátků 
betlém manželů Vostrých v muzeu. Betlém 
vznikl ve druhé polovině 19. století v díl-
ně  počáteckého,  později  telčského  kniha-
ře a vydavatele Jana Aloise Vostrého. Au-
tor na něj použil  jemu nejsnáze dostupný 
materiál, papír. Kulisy betlému a nepohyb-
livé figurky  jsou  z  papírmaše,  směsi  roz-
drceného papíru zpevněné  lepící  složkou. 

Již manželé Vostří umožňovali v době ad-
ventu za malý poplatek zhlédnutí betlému 
ve  svém  domě  v  dnešní  Palackého  ulici. 
V  roce 1908 byl  betlém zakoupen muze-
em, které bylo tehdy umístěno v bývalé je-
zuitské koleji. V provozu byl betlém s ně-
kolika přestávkami až do  roku 2008, kdy 
byl rozebrán a odborně restaurován Kami-
lem Andresem z Třebechovic pod Orebem. 
V roce 2011 byl znovu instalován v muzeu 
a dělá opět radost nejenom dětem, ale i do-

spělým. A to nejen o Vánocích, ale v prů-
běhu celého roku. Ke konci roku 2018 má 
muzeum z prostor v zámku výpověď. Čeká 
nás velké balení a stěhování. Po přestěho-
vání bude mít muzeum nějaký čas provi-
zorní provoz. Po  letech opět v bývalé  je-

zuitské koleji. Betlém bude opět rozebrán 
a nějaký čas zůstane v depozitáři. Jak dlou-
ho  to bude, není v  této chvíli  jasné.  Jisté 
však je, že během letošního adventu a Vá-
noc bude na nějaký čas poslední možnost 
betlém zhlédnout. A tak přijďte se potěšit 
naším betlémem, dokud je to možné.
Otevřeno  bude  o  adventních  sobotách 
a nedělích od 10 do 15 hodin 2. – 3. pro-
since, 9. – 10. prosince a 16. – 17. prosin-
ce. Během vánočních svátků 24. prosince 
(13 - 15 hod.) a 25. – 31. prosince od 10 - 
15 hodin. 

Helena Grycová Benešová
vedoucí pobočky Muzea Vysočiny Telč 

Vánoce s telčským betlémem
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Ponožkovník.  Více  autorů  ze  třídy  Lenky 
Bláhové

Slunce. Kolektivní práce přípravky 

Zimní víla. Tereza Havlíková Zimní víla. Viktorie Ježková

Stínohra Mrazík. Anna Veselá

Akvarel na sněhu. Kreslí Johanka a Anetka

Foto pro tisk: Pavla Doležalová
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Vánoční Telčí
Již od podzimu pro vás připravujeme pro-
gram na adventní a vánoční čas. Opět vy-
dáváme,  jako  každým  rokem,  adventní 
kalendář.  Těch  akcí,  ať  už  kulturních  či 
sportovních, je tolik, že se o každé zmínit 
nemohu. Program akcí naleznete v příloze 
Telč o Vánocích.
Koncem  listopadu  zahájíme  výstavu 
v Městské galerii Hasičský dům „Kašpár-
ci  celého  světa“.  Jedná  se  o  soubor  152 
loutek zapůjčených z Muzea loutkářských 
kultur v Chrudimi, jak jsem se již zmínila 
v minulém čísle TL.
Zpestření vánočního času přinese  i výstava 
novoročenek  ze  sbírky  Heleny  Benešové. 
V  kostele  Jména  Ježíš  se  každou  adventní 
neděli budou konat adventní koncerty. A pro 

Věra Peichlová:

zajímavost  –  letos máme pouze  tři  advent-
ní neděle, čtvrtá je zároveň Štědrý den. Ad-
ventní a vánoční čas nabízí tradiční koncerty, 
benefiční  koncert  Srdíčko  pro Afriku,  živý 
betlém,  Adventní  jarmark  Sdílení,  Vánoč-
ní prázdniny na zámku. V pátek 1. prosince 
jsme společně s příchodem Mikuláše rozsví-
tili nové vánoční osvětlení vánočního stromu 
i města. Teď už jen ten sníh a krásné bílé ná-
městí, které na Nový rok rozzáří novoroční 
ohňostroj. A chcete-li dobrý  tip na vánoční 
dárek, mohu doporučit nové CD Jana Smig-
matora „Vánoce“. Jedna z písní, ke které na-
psal český text, s názvem „Vánoční Telčí“, je 
věnovaná městu jeho dětství.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018
přeje ze San Diega a slunné Kalifornie všem svým přátelům a známým

Frank Mackie                                                                               PI

Vánoční vystoupení 
mažoretek 
V sobotu 9. prosince se od 14 hodin usku-
teční  v  Panském  dvoře  tradiční  vánoční 
vystoupení  telčských  mažoretek.  Uvidí-
te všechny  skladby,  se kterými naše děv-
čata získávají přední umístění na mažoret-
kových soutěžích. Srdečně zveme všechny 
rodiče, prarodiče, kamarády a příznivce.

Renata Křížková a mažoretky Poupátka, 
Růžičky a Růže

NOVOROČENKY V RADNIČNÍ SÍNI. Až do 7. ledna můžete v radniční síni obdivo-
vat aktuálně novoročenky ze sbírky Heleny Benešové. Ta na snímku je Václava Ondráčka.

Pozvání na punč. 
Od Santini 
do farního průjezdu 
Vážení naši přátelé a posluchači naší růz-
norodé  hudby!  Kdybychom  vás  neměli, 
tak by naše práce neměla smysl. Děkujeme 
za  vaši  přízeň. Moc  si  toho  vážíme. Pře-
jeme radostný advent, požehnané Vánoce 
a vše nejlepší a Boží požehnání v novém 
roce. Těšíme se na setkání  s vámi na na-
šich  koncertech.  Po  vánočním  koncertě 
1.  ledna se nezapomeňte zastavit na punč 
a malé občerstvení ve farním průjezdu. Tě-
šíme se na vás. Váš chrámový sbor Santini

Objevíme stopy 
Berty Frischerové? 
Stále  pátráme  po  osudech  prakticky  ne-
známé  telčské  rodačky Berty Frischero-
vé  (15.  10.  1902),  v  roce  1928  provdané 
Zajíčkové, někdy  také Zaitschekové. Sta-
tečná žena byla od roku 1942 až do kon-
ce II. světové války příslušnicí anglických 
jednotek ATS  na  Středním  východě.  No-
vě nám s pátráním pomáhají i Obecní no-
viny,  informační  měsíčník  členů  Židov-
ské obce v Praze. Ty, díky našemu čtenáři 
Zdeňku Pošustovi, převzaly část příspěvku 
ze  srpnového vydání TL, ve kterém  jsme 
poprvé o Bertě Frischerové informovali. 

ZUŠ učí, žáci umí
Na vedlejší barevné  straně přinášíme ma-
lou galerii prací žáků výtvarného oboru tříd 
Lenky Bláhové a Pavly Doležalové z telč-
ské ZUŠ. Více obrázků můžete pravidelně 
vidět na výstavkách v mázhauzu a v prv-
ním  patře  školy  na  náměstí.  Zařazujeme 
i kresby nejmladších výtvarníků z příprav-
ky výtvarného oboru, protože právě v něm 
začíná  cesta  některých  do  velkého  svě-
ta  umění  nebo  architektury.  Práce  repre-
zentovaly  ZUŠ  na  celonárodní  přehlídce 
ve  Šternberku,  odkud  si  jejich  autoři  do-
vezli čestná uznání.

Zimní škola Telč 2017
Do  22.  prosince  jsou  ve  vstupní  síni  zá-
kladní umělecké školy na náměstí (čp. 71) 
umístěny  panely  představující  čtyři  kon-
cepční  studie  obnovy  a  rozšíření  objektu 
ZUŠ a sousedního domu č. p. 70. Úkolem 
studentů Donau Universität Krems, Masa-
rykovy univerzity v Brně a Českého vyso-
kého  učení  technického  v  Praze  bylo  na-
vrhnout úpravy, díky kterým by obě stavby 
lépe  vyhovovaly  současným  potřebám 
a prostorovým nárokům městské knihovny 
a základní umělecké školy. Pro autory jed-
notlivých návrhů i pro lektory Zimní ško-
ly Telč 2017 jsou velmi cenné názory žáků 
ZUŠ,  jejich  rodičů,  případně  dalších  zá-
jemců. Komentáře je možné zanechat pří-
mo na výstavě nebo na facebookové strán-
ce www.facebook.com/SCOLATELCZ.

Jiří Bláha

Výstava:
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VZPOMÍNKA NA LÉTO. Street art, umění ve veřejném prostoru, Magdaleny Křenko-
vé ve Staré Říši v letošním létě zaujal a líbil se.

VE ŠTĚPNICKÉM RYBNÍKU SE STÁLE STAVÍ. Více v příspěvku starosty na str. 3.
Foto: Ilona Jeníčková

KAROQ VYJEL Z TELČE. V reklamě na iDnes.

NEJEN PRO FILATELISTICKOU HISTORII. K 80. výročí založení místního Klubu fi-
latelistů používala Pošta Telč od 2. do 7. listopadu toto příležitostné razítko podle návrhu Ma-
rie Herálecké a od 2. do 16. listopadu příležitostnou R nálepku pro zapsané zásilky. 

MUŽ, KTERÝ DOKÁZAL MNOHÉ.
Ve  sloupku Připomínáme si  zaznamená-
váme v  tomto čísle  také 120. výročí úmr-
tí historika profesora Jaroslava Janouška. 
Všestranně nadaný muž dokázal namalovat 
také portrét své manželky Ludmily.

TO SE MOC LÍBILO.  Vystoupení  žá-
ků ZUŠ pod vedením učitelky Evy Pavlí-
kové na vernisáži výstavy Kašpárci celé-
ho světa v Městské galerii Hasičský dům 
ve čtvrtek 23.  listopadu. Atraktivní výsta-
va pro malé  i  velké  zde bude  instalovaná 
do 8. ledna. Součástí výstavy je také kolek-
ce  loutek  telčského  rodáka Václava  Pod-
sedníka (1906) v patře galerie, kterou vy-
tvořil za svého pobytu v Anglii v době II. 
světové války.
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Poděkování Sdílení
Předně děkuji paní vedoucí Zatloukalové 
za odpovědnou a dobře vykonávanou práci. 
Dále děkuji tímto dopisem pečovatelkám, kte-
ré pečovaly při těžké nemoci o moji přítelky-
ni. Za veškerou lásku a úsilí a pěkné důstojné 
jednání. Paní je měla moc ráda. Teď na mo-
je stáří potřebuju i já od pečovatelek pomoc. 
Mají pěkný přístup ke starším lidem a dělají 
vše, co je potřeba. Děkuji, jak o nás pečují 
a přináší nám útěchu. Celý kolektiv je vynika-
jící. Hezký pozdrav a poděkování všem.

Josef Talpa, Jezdovice

Rádi zveřejňujeme Pozvánka od srdce. Ze Srdíčka
Rády bychom vás pozvaly na již čtvrtý vá-
noční koncert Srdíčko pro Afriku, který 
se uskuteční v sobotu 30. prosince v 16 
hodin  v kostele  Jména  Ježíš. Děti  z dět-
ského pěveckého sboru Srdíčko si pro vás 
připravily  pásmo  českých  koled  a  farní 
mládež nacvičila vánoční scénku.
Stejně  jako předchozí  roky bude výtěžek 
z koncertu věnován do  sirotčince  sv. Te-
rezie  od  Dítěte  Ježíše  v  Loumbile  (Bur-
kina  Faso).  Vedoucí  organizace,  sestra 
Geneviève, nás pravidelně informuje o ta-
mější  situaci.  Díky  vám  jsme  již  moh-
ly dětem přispět částkou přes 40 tisíc Kč. 

Peníze byly využity na uhrazení školného, 
oblečení a potravin a na rekonstrukci zví-
řecí  farmy. Sirotčinec ubytovává přes  40 
dětí  a mnohým dalším umožňuje vzdělá-
vání. Na svůj provoz si přivydělává cho-
vem  hospodářských  zvířat,  pěstováním 
spiruliny či vlastní pekárnou. Organizace 
je  však  závislá  na  darech  sponzorů.  Pře-
dem děkujeme za vaši podporu a těšíme se 
na vás!

Za Dětský pěvecký sbor Srdíčko 
Martina Janková, Pavla Bočková 

a Ludmila Krejčová
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Nechodil v Telči do školy, ani v mikroregionu nikdy nebydlel. Přesto 
se zde cítí být doma. A hlavně. Každý ho zde zná. V dnešním díle seri-
álu Lidé mikroregionu představujeme Ing. Milana Medvěda Koláře. 
Před rozhovorem jsme se naladili na Vánoce a povídali si především 
o těch jeho. Nejen těch hudebních, které již čtvrtstoletí pořádá v Telči.
Představovat Tě čtenářům TL je více než pověstné nošení dříví 
do lesa. Myslíš, že můžeme na Tebe prozradit ještě něco nového?
Třeba to, že jsem teď na podzim, jak jen to šlo, jezdil pomáhat do Kra-
hulčí panu Gustovi Markovi do Šicnerovy moštárny, protože úroda 
jablíček byla letos opravdu veliká. Sklep na chalupě ve Lhotce je tedy 
zásoben jablečnými mošty na pořádnou a poctivou zimu. Ve Lhotce 
se snažím být co nejvíc a sním o tom, že tam jednou zůstanu napo-
řád. Často nevíme, kam vlastně jedeme domů. Jestli do Lhotky, nebo 
do Jihlavy. V Jihlavě mám stále ještě hodně povinností…
Pojďme si tedy trochu zavzpomínat. Co Tvé dětství a Vánoce?
Vánoce jsem jako malý kluk prožíval s rodiči v Jihlavě. Vzpomínám, 
že jsme se s bráchou nejvíce těšili na balíček od strýčka Pepíka z Ně-

mecka,  protože  tam  byly  vždycky 
nějaké jiné a „lepší, hezčí a voňavěj-
ší“ vánoční  radosti,  čokolády a oz-
doby  na  stromeček. Ale  také  jsme 
jeli  v  zimě  s  tátou  za  tetou Annou 
do  Studené.  To  jsme  jezdívali  vla-
kem do Horní Vilímče a odtud na ly-
žích. Sněhu bylo, že nám překážely 
dráty mezi telegrafními sloupy, a my 
jsme jeli mrazivě jiskrnou nocí. Nad 
námi  nebe  plné  hvězd. Mám  z  to-
ho životní zážitek, ale nejsem si jist, 

jestli za tu dobu v mých vzpomínkách toho sněhu nepřibývá. Nejedny 
Vánoce jsem ale také prožil na Šiškově mlýně, kde měli před revolucí 
základnu pionýři. Tam jsme nejdříve jezdívali s oddílem dětí z Jihla-
vy. Pamatuju si, jak jsem šel sám o den dříve, abych na mlýně zato-
pil a vše připravil. Potom jsme tam jezdívali s partou okolo jihlavské-
ho Klubu Kafemlejnek a to bývalo už velmi veselé. Rozdávali jsme 
si tam dárky, zpívali koledy, hráli divadlo v chlévě. Byli jsme mladí, 
a tak bylo všechno krásné bez ohledu na politickou situaci.
A jak je slavíš s Tvojí velkou rodinou?
Loňský Štědrý den jsme byli ve Lhotce na chalupě všichni pohroma-
dě. A určitě ještě vždycky jeden ze svátků vánočních patří celé rodi-
ně. Za posledních mnoho let ale začínají vždy 27. prosince Vánoční 
prázdniny v Telči, takže se užíváme s pořadateli, muzikanty a diváky. 
Plánujeme si v Telči večírky v různých hospůdkách. Na Silvestra hrá-
váme hokej se Sklepovskými Sršány a již řadu let jsme na Silvestra 
ve Lhotce společně s našimi mladými pořadateli a nejbližšími přáte-
li. Často nás bývá okolo patnácti. Přiznám se, že míváme velmi mírné 
a klidné oslavy se svými rituály a tradicemi. O půlnoci vždycky musí 
zaznít Sluneční hrob od Vládi Mišíka a chodíváme brzy spát, protože 
jsme za celé ty vánoční svátky utahaní jako koně.
Řekla bych, že z Tvého vzpomínání je znát, že máš i vztah k tradi-
cím. Co třeba ty vánoční zvyklosti, tradice…?
Ano, mě vždycky hodně zajímaly všechny ty lidové zvyky a pověry 
a pranostiky… S dětmi jsme při štědrovečerní večeři omotávali nohy 
stolu řetězem, aby rodina držela pospolu. Stoupali jsme bosou nohou 

Milan M. Kolář: Nic velkého mě neláká…
na sekeru, aby nás netrápilo revma, a pod polštářem jsme všichni mu-
seli mít vlašský oříšek a sníst ho ráno nalačno, aby nás neštípaly ble-
chy. Šupiny z kapra jsou o štědrovečerní večeři samozřejmě pokaždé 
pod talířem a celý rok v peněžence. Potom se hodně oddaluje to roz-
balování dárků pouštěním svíček v lavoru a hraním Černého Petra…
Na který dárek nebo zážitek dodnes vzpomínáš?
Nejlepší dárky byly většinou ty nejobyčejnější a možná také právě ty 
nevšední zážitky byly mnohem lepší než ty dárky. Pár rozsvícených 
stromečků si pamatuju v přírodě. Ať s kamarády na chatě v Rantířově 
nebo s dětmi na chatě na Čeřínku.
Nejsou pro Tebe i Prázdniny v Telči něco jako Vánoce?
Prázdniny v Telči jsou hodně o tom setkávání a oslavách, a to jsou pře-
ci Vánoce také. V létě slavíme vrchol léta a děkujeme za úrodu a v zi-
mě zimní slunovrat a naději, že se už dny začínají prodlužovat a že se 
sluníčko vrátí.
Všichni známe ty letní Prázdniny v Telči, ale co právě ty Vánoční? 
Kolik jim bude tedy letos let? A proč o Vánocích?
Kolik jim bude let, si nepamatuju, a tak to nerad počítám. Vím jen, že 
v roce 1994 už byly, protože se dochoval nějaký tištěný zpravodaj z té 
doby. Takže bude tomu asi tak čtvrt století. O Vánocích to vzniklo pro-
to, že jsou prázdniny a nemusí se do školy a máme volno a můžeme se 
sejít. A kde jinde je nám líp než v Telči.
Pořadatelský tým těch letních Prázdnin v Telči je velký – jste ta-
ková jedna velká rodina. Kdo ale pořádá ty Vánoční prázdniny?
Ti skalní přijedou právě i na Vánoce. Koncertů je vždycky jen pár. Sta-
rostí a práce s nimi tolik není. Tak jsme rádi, že se sejdeme a užijeme.
Kde budou ty letošní, a hlavně jaké budou, kdo na nich vystoupí?
Budou opět v Konírně zámku v Telči, protože utéct ze zámku by byla 
hloupost. Tu atmosféru nic nenahradí. A program je stále stejný, pro-
tože ti Nezmaři, Žalman, Jarreti si už neumí představit, že by mezi vá-
nočními svátky nehráli v Telči. Takže oni si ty termíny hlídají a tvrdí, 
že jsou to jejich „emeritní“ (vysloužilé, zasloužilé, doživotní) termíny.
Milane, vedle výjimečných Prázdnin v Telči jsi obnovil Jihlavský 
havířský průvod, založil tradici příjezdů svatého Martina v Jihla-
vě, to ještě nepočítám dalších nespočet akcí, kterých si duší – máš 
ještě nějaké přání, myšlenku nápad uspořádat něco velkého, co 
třeba tady ještě chybí?
Jistěže tu chybí spousta věcí. Nejhorší je, že mě pořád něco napadá. 
Například  ty  každodenní  pohádky  v  zámeckém  parku mají  obrov-
ský úspěch. Na těch by se krásně daly postavit ještě jedny Pohádko-
vé prázdniny v Telči. Ale nic velkého mě neláká. Spíš malé, jemné, 
spíš komorní, poetické až intimní záležitosti. Já ale často říkávám rče-
ní mojí maminky a babičky, „ZaplaťPánBůh nic novýho“, protože ze 
zkušenosti už vím, že nové věci jsou často k horšímu. A dodal bych: 
„Kdyby hůř nebylo, to by nám stačilo!“ Spíš někdy přemýšlím, jak to-
hle všechno zastavíme?
A nějaké vánoční přání pod letošní stromeček?
Štěstí, zdraví, dlouhá léta…                                      

Magda Pojerová

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 12/2017          List MAS Telčsko (80)

Lidé mikroregionu
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Řešení  otázky  z  titulku  příspěvku  nabízí 
herna U Zvířátek v Panském dvoře. Najde-
te zde 16 hracích prvků, které v příjemném 
prostředí vaše ratolesti nejen zabaví, ale vět-
šina  z  nich  vyžaduje  také  jejich  obratnost, 
přiměřenou odvahu a soustředění. To třeba 
na kolotoči se sedáky v podobě sudů. Klára 
Kovářová, která nás hernou provází, připo-
míná, že mini kladina stylizovaná do podo-
by hada, je dobrým tréninkem držení rovno-
váhy, stejně jako šplhací prvky jsou ideální 
průpravou pro  lezeckou  stěnu,  až vám dě-
ti povyrostou. Rizikem je, že od houpačky 
a  skluzavek nebudete moci děti  dostat  do-

Je nevlídně. Kam s dětmi?
mů. Herna je na to připravená. Doprovodu 
dětí nabízí v přilehlé kavárně, ze které máte 
ratolesti stále na dohled, několik druhů vo-
nící kávy a samozřejmě i další občerstvení. 
Produkční Panského dvora Kateřina Kody-
sová. A dodává: Nevadí, pokud ve vaší ro-
dinné výpravě máte batole. V herně je pro ně 
k dispozici hrací kout vybavený kobercem 
a řadou hraček a rády sem zabloudí i odrost-
lé děti. Herna U Zvířátek je ideální pro děti 
předškolního věku a začínající školáky. Pro 
ty starší máme lezeckou stěnu a lanový park. 
Ty ale přiblížím příště, končí tuto pozvánku 
do Panského dvora Kateřina Kodysová.

Pozvánka do Panského dvora

MAS Telčsko  od  20.  11.  2017  vyhlá-
sila  první  výzvy  v  rámci  operačního 
programu  Zaměstnanost.  V  rámci  to-
hoto operačního programu byla vyhlá-
šena Výzva Sociální služby, Prorodinná 
opatření a Zaměstnanost. Příjem žádos-
tí v rámci Sociálních služeb a Prorodin-
ných opatření probíhá od 20. 11. do 20. 
12. a podání žádosti do výzvy Zaměst-
nanost  je možné od 22. 11. do 22. 12. 
Projekty  podané  do  výzvy MAS Telč-
sko  –  OPZ  Sociální  služby  se  mohou 
týkat aktivit v  rámci  sociálních  služeb 
a dalších programů a činností v oblas-
ti  sociálního  začleňování.  Do  výzvy 
Prorodinná opatření je možné se hlásit 

MAS vyhlásila výzvy
s projekty na rozšíření kapacity stávají-
cích institucionálních forem zařízení – 
typu školní družina nebo kluby a s pro-
jekty  na  příměstské  tábory.  V  rámci 
výzvy  Zaměstnanost  je  možné  podá-
vat projekty na tvorbu pracovních míst 
–  dále  zde  bude  podporováno  uplat-
nění  na  trhu  práce  formou  příspěvků 
na úhradu mzdových výdajů apod. Více 
informací  a další podklady pro zdárné 
podání  žádosti  najdete  na: www.telcs-
ko.cz/mas  v  odkazu  LEADER  2014 
-2020,  kde  jsou  umístěny  aktuální  in-
formace k jednotlivým výzvám.

Magda Pojerová

Mikroregionální střípky

Nová Říše
2. prosince
Adventní jarmark od 14 hodin v kultur-
ním domě. V 17 hodin Zvonečkový prů-
vod a v 17:30 rozsvícení vánočního stro-
mu na náměstí
Hodice
2. prosince
Rozsvícení vánočního stromu v 17:15 hod.
23. prosince
Betlémské světlo
Koledy a betlémské světlo do vašich domo-
vů v KD Hodice v 15 hod. 
25. prosince
Turnaj ve stolním tenise amatérských hráčů 
v KD, začátek v 8:30 hod. 
31. prosince
Silvestrovský  výstup  na  Jelenici,  nejvyšší 
kopec obce Hodice, začátek v 10 hod.
Třeštice
8. prosince
Rozsvícení vánoční stromu v 17 hodin. 
31. prosince 
Silvestrovské dobytí hradu Roštejna, začá-
tek v 10.30 hod.

Foto: Archiv PD

Zpívání koled 
v Lidéřovicích 
Vánoční  větrání  kostela  a  varhan  v  Li-
déřovicích  bude  v sobotu 30. prosince 
2017 od 14,30 hod. Bude vskutku tradič-
ní, za doprovodu varhan si bude moci kaž-
dý z příchozích, pokud bude chtít, zazpívat 
klasické  české  a  moravské  koledy.  Mezi 
zpěvem koled zazní několik myšlenek re-
zonujících s vánočním časem, který bude-
me prožívat. Srdečně zve P. Gorazd se svý-
mi přáteli

Kostel sv. Linharta v Lidéřovicích je mimo-
řádnou památkou regionu. Prokazatelně jej 
stavěla stejná stavební huť jako telčský farní 
kostel sv. Jakuba.

Foto: Jan Jelínek
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Smigmatorovy
Vánoce
Swingový zpěvák Jan Smigmator vydává 
své třetí sólové album, které se tentokrát 
rozhodl  zcela  zasvětit  nejkouzelnějšímu 
období  v  roce – Vánocům. Na  albu  jed-
noduše  pojmenovaném  „Jan  Smigmator, 
Vánoce/Christmas” najdeme  jak vánoční 
swingovou klasiku,  tak zbrusu nové pís-
ně, v nichž se Jan představuje nejen jako 

interpret, ale také jako autor textů a spo-
luautor hudby. Stejně jako na předchozích 
jeho albech i  tentokrát  je druhou polovi-
nou autorského tandemu jazzový klavíris-
ta a hudební skladatel Svatopluk F. Smo-
la. Společně s ním Jan Smigmator napsal 
vánoční  písně,  které  uvádí  v  albu  (Čtyři 
svíce,  Král  sněhuláků  a  Píseň  komety). 
U dalších  písní  –  amerických vánočních 
evergreenů  je  pak  Smigmator  autorem 
českých  textů,  s  výjimkou  Bílých  Vá-
noc,  kterým dal už před  lety  českou po-
dobu  Vladimír  Dvořák.  Něžně  působící 
hudební aranžmá na pomezí jazzu, swin-
gu, francouzského šansonu a popové ba-
lady napsal pro album klavírista Vladimír 
Strnad,  kterého  se  zpěvákem  pojí  dlou-
há léta koncertní činnosti. Vánoční atmo-
sféru  nahrávky  pak  dokonale  dokresluje 
smyčcový Unique Orchestra. Mezi sólis-
ty uslyšíme na albu i legendu české popu-
lární hudby – klarinetistu Felixe Slováč-
ka a třeba dětský pěvecký sbor Vrabčáci. 
O vynikající zvuk alba se zasloužila při-
rozená akustika barokního refektáře Ma-
tematicko  –  fyzikální  fakulty Univerzity 
Karlovy  v  Praze  (Karolinum),  kde  byla 
instrumentální část nahrávky pořízena.

Více info:www.smigmator.com, 
www.fb.com/JanSmigmatorOfficial

Nové album telčského rodáka Češi vaří v Americe
Přiznám, že na snímek telčského rodáka 
Františka Macků, padesát let již Franka 
Mackie, v minulých TL, na kterém před-
stavoval česko – slovenskou kuchařku, kte-
rou za oceánem vydal, jsme čekali reak-
ce jeho spolužáků a známých. Když se ale 
ozvaly i mladší čtenářky s dotazy na vaření 
a stravování krajanů za mořem, putovaly 
za Frankem přes oceán další otázky.

Tvůj nejoblíbenější pokrm z vydané ku-
chařky?
Mám dva: Pork Side Roast (Pečený bůček) 
a Roasted Pork Shoulder (Pečené vepřové 
ramínko).  Speciálně  bůček  podlévaný pi-
vem  zde  všem  velice  chutná.  Nedělám 
k němu  tradiční kynuté knedlíky, protože 
zdejší  mouka  není  zrovna  na  ně  nejlepší 
a za druhé Ameri
anům  jsou  naše  knedlíky  nezvyklou  pří-
lohou. K bůčku dělám buď brambory, ne-
bo bramborové knedlíky. Samozřejmě, že 
přílohou  je  zelí,  jak  jsme ho dělali  doma 
na Vysočině.
Dostane kuchař v USA všechny ingredi-
ence pro česká jídla?
Krátká odpověď  je: „Ne, nedostane.“  Jak 
jsem zmínil  v předchozí odpovědi,  hrubá 
mouka, na kterou jsou Češi zvyklí, zde tře-
ba není vůbec k dostání.
Který recept v Tvé kuchařce vyvolal 
největší zájem?
Jednoznačně makový štrůdl.                   /z/

Vánoční Telčí
(The Christmas Song)
Hudba a text: Bob Wells, Mel Tormé
Český text: Jan Smigmator
Kdysi dávno v Telči v prosinci
to jsem bejval ještě kluk
náměstí, sněhem zapadaný
kapři v kádích
a stánky v podloubí
Každej z nás si přál
Pár dárků, sladký cukroví
Rychlý sáňky vysněný
A hlavně sníh, tam za zámeckou zdí
kde sáňkovat je – je báječný
Když sen ten dávný vejde dál
Ježíšek splní, to co rok sis přál
A koled pár zní dál teď v uších tvých
I mých… Tak jedem z kopce na saních
Jak znám, dvě kašny, zámek, věží pár
Rybníky zamrzly zas
Když Telčí – bílou jdem na půlnoční
Zázrak Vánoc je v nás

Je před nimi Dakar
Před  časem  ohlásil  tým  Martina  Proko-
pa  ukončení  spolupráce  s  norským  rallyo-
vým  jezdcem  Madsem  Ostbergem.  Tak  to 
již ve světě sportu chodí. Martin Prokop pak 
označil  za  svůj  hlavní  současný  cíl  Rallye 
Dakar 2018. Po několikaměsíční pauze se tak 
telčští mechanici Martin Šmach, Jan Doležal 
a Petr Novák vrací k práci na dakarském spe-
ciálu. Otázka na ně je tak jednoznačná. 
Jakou přípravu jste zatím na náročnou 
zkoušku, která vás v lednu v Jižní Americe 
čeká, absolvovali? 
V říjnu náročný závod v Maroku, po kterém 
tam následoval ještě několikadenní test auta. 
Jen pro zajímavost. Závod se jel po stopách 
původního Dakaru v Africe.
Jaké auto pojede příští leden Rallye Dakar?
Ford F150 Raptor.
Pojedete do Jižní Ameriky všichni tři?
Ne. Jen já a Petr Novák. Martin Šmach bude 
po řadě roků sledovat Dakar doma u televize. 
V rodině čekají radostnou událost...
Mohou se čtenáři TL těšit na reportáž 
z Dakaru?
Určitě ano. 

TL odpovídal Jan Doležal

40. ročník Rallye Dakar, který bude současně 
10. ročníkem v Jižní Americe, bude startovat 
6. ledna v peruánské Limě, zavítá do hlavní-
ho města Bolívie La Paz a skončí v Argentině. 
Cílem projedou závodníci 20. ledna v argen-
tinské Córdobě, která je mekkou motoristic-
kého sportu v Jižní Americe.

M. Šmach, J. Doležal, P. Novák

Příští Telčské listy vyjdou
v pátém týdnu nového roku a mají

uzávěrku
19. ledna 2018.

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

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408 
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného.  
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců,  
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Prodám cihlový byt v OV 2+1 Telč - Štěpnice, celková výměra 64 m2 (vč. 2 sklepů).  
Cena k jednání: 1.249.000,- Kč. Bližší informace: prodejBytuTelc@gmail.com

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

• Doučím němčinu, včetně konverzace. Tel. 604 454 820.

Malý oznamovatel
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Od pátku 22. 12. do 29. 12. bude knihovna 
uzavřena. Otevřeno od středy 3. ledna 2018 
(8.30-12  13-17).

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Tejkalová: 55+;  Lindhout:  Dům  v  ne-
bi; Maas: Dvůr  trnů  a  růží; May:  Ento-
mologův odkaz; Kučíková: Italské jedno-
hubky; Váňová:  Já  hlupák; Peetz: Jedna 
+  1;  Patterson: Jen  pro  zvané; Gillero-
vá: Jestli mi uvěříš; Doerr: O dívce Gra-
ce;  Fulghum:  Opravář  osudů;  Jacobs: 
Panský dvůr; Formanová: Povídky na tě-
lo;  Atwood:  Příběh  služebnice;  Keleo-
vá-Vasilková:  Přítelkyně;  Smith:  Řeka 
bohů V. Faraon; Třeštíková: Sběrná kni-
ha; Adler-Olsen:  Selfies; Picoult:  Velké 
maličkosti; Nosková: Závist  v  Čechách; 
Finn: Žena v okně; Coben: Nadobro ztra-
cený; Lonsdale: Všechno, co máme
Naučná
Svoboda: Agrese a agresivita v předškol-
ním a mladším školním věku; Kapouno-
vá: Bakalářská  a  diplomová  práce; Wei-
mer-Koschera: Bezlepkové  recepty  pro 
děti; Krasemann: Dárky s kořením z mo-
jí zahrádky; Czyžová: Drátované nápady; 
Dvořáková:  Hravá  jóga  pro  děti; Miku-
láštík: Manažerská  psychologie;  Tabe-
ry:  Opuštěná  společnost; Kraus:  Přírod-
ní  kosmetika  pro  každý  den;  Velebová: 
Střihněte dětem na šaty; Krengel: Tajem-
ství efektivního učení; Talandová: Tvoře-
ní z přírodních materiálů; Niewohner: Vý-
cvik psa k dokonalé poslušnosti; Vollmer: 
Zdravá střeva - zdravý život; Dvořáková: 
Tvoření z přírodnin, odpadů a obyčejných 
materiálů
Dětská
Pospíšilová:  Bez  práce  nejsou  koláče; 
Russell: Deník mimoňky. Příběhy nesná-
šený spolužačky; Kratochvíl: Hloupežní-
ci; Válková: Japonsko:  gejša  a  samuraj; 
Stará: Každý bulí nad cibulí; Rožnovská: 
Kouzelný  mlýnek;  Gray:  Nelly,  hlídač-
ka příšerek; Brezina: Poklad u Bobří  ře-
ky; Pospíšilová: O  lišce Matyldě a med-
vědu Šimráčkovi; Smolíková: Spolkla mě 
knihovna;  Malý: Všelijaké  řečičky  pro 
kluky a holčičky; Hunter: Zákon smečky: 
Rozdělená smečka

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Jan Rataj: Česká  politika  1848-1918; 
Anna Freimnová: Václav Havel  o  diva-
dle;  Vivien Lunniss:  Keltská  kaligrafie; 
Pavel Juřík: Lobkowiczové;
Noah Charney:  Umění  falzifikace;  Prv-
ní  republika  1918-1938  :  dějiny:  osobnos-
ti: denní život; Dietmar Aichele: Co tu kve-
te?; Marta Kučíková: Italské jednohubky; 
Martina Indrová: Telč v průběhu staletí

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Přečtěte si

Klášter premonstrátů 
v Nové Říši 
Prací  o  historii  premonstrátského  kláštera 
v Nové Říši a jeho pohnutých osudech v ob-
dobích obou totalitních režimů minulého stole-
tí vzniklo již docela dost. Ta nová, autorů Jana 
Stoklasy a Petra Polehly, s podtitulem „a jeho 
význam pro region v období 1918 – 1938“, je 
zcela mimořádná. Zaujme nejen zájemce o cír-
kevní historii, ale i ty, kdo se zajímají o hospo-
dářský vývoj a sociální problematiku regionu 
v minulosti. Klášter byl totiž ve zmiňované do-
bě významným zaměstnavatelem ve východní 
části správního obvodu Telče a také fenomé-
nem v sociální oblasti. Publikace je v nabídce 
obou veřejných knihoven ve městě.              /z/

160 roků
6. prosince 1857 zemřel v Bratislavě Ře-
hoř Daňkovský  (*  16.  2.  1781,  Telč). 
Po gymnáziu v Jihlavě vystudoval teologii 
a semitské jazyky na univerzitě ve Vídni. 
V roce 1806 získal místo profesora řečtiny 
na Akademii  v maďarském Rábu.  43  ro-
ků pak vyučoval na Akademii v Bratisla-
vě. Po celý život pracoval vědecky, ovládal 
hebrejštinu, chaldejský a arabský jazyk. Je 
autorem dodnes ceněného Kriticko-etymo-
logického slovníku maďarštiny.

120 roků
12. prosince 1897 zemřel v Telči Jaroslav 
Janoušek (*27. 4. 1854, Tábor). Od roku 
1882 působil  jako profesor na  telčské  re-
álce. V  roce  1886  založil městské muze-
um.  Také  uspořádal  městský  archiv.  Pro 
rozsáhlou  opravu  farního  kostela  sv.  Ja-
kuba vypracoval technickou dokumentaci, 
osobně  se  podílel  na  výmalbě  jeho  pres-
bytáře. Spoluautor (s J. Beringerem) dod-
nes  ceněných  prací Město  a  panství Telč 
a Město a panství Dačice. Autor řady dal-
ších historických studií. Sám velmi nada-
ný malíř.

110 roků
● 9. prosince 1907 se v Sedlejově narodil 
Jan Cucla (+ 17. 5. 1980 ?). V letech 1920 
až 1926 byl žákem telčské reálky, pozdě-
ji  vystudoval  zeměměřičské  inženýrství 
na  Vysoké  škole  technické  v  Brně.  Poté 
působil  jako  přednosta  katastrálního  úřa-
du v Litovli. Za protektorátu byl od  roku 
1940 vězněn pro rozšiřování ilegálního tis-
ku a účast v odbojové organizaci. Od 30. 
června 1946 do 27. února 1948 byl před-
sedou Místního národního výboru (staros-
tou) v Litovli. Po komunistickém převra-
tu byl  funkce zbaven,  různě perzekuován 
a dokonce vystěhován z města. 
● 18. prosince 1907 se v Urbanově naro-
dil Oldřich Pánek (+ 11. 8. 2006, Brno). 
Absolvent telčské reálky (1925) byl vedle 
svého profesního oboru, strojírenství, poz-
ději  počítačového modelování,  mimořád-
ně  kulturně  činný.  V  Brně  vedl  několik 
pěveckých sborů, řadu let byl varhaníkem 
v tamním kostele sv. Augustina, pro časo-
pis Archa psal eseje.

90 roků
22. prosince 1927 zemřel ve Vídni Johann 
Hamza  (21.  6.  1848, Kostelní Myslová). 
Od roku 1852 žil s rodiči na Podolí v Tel-
či. Ve Vídni vystudoval Akademii výtvar-
ných umění. Později si zde založil vlastní 
ateliér a věnoval se malbě žánrových scén 
a portrétů. Byl členem Vídeňského domu 
umělců. Jeho práce jsou dnes velmi vyhle-
dávané a ceněné.

Připomínáme si

Vánoční 
otevírací doba MK
Pátek 22. prosince 
8.30 – 12.00 13.00 – 16.00
27. 12. – 29. 12. ZAVŘENO
OTEVŘENO ve středu 3. ledna 2018
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

Skvělá devítka zámku
Jasnou  jedničkou  mezi  státními  hrady 
a  zámky na Vysočině  je Telč  s  celkovými 
107  764  návštěvníky.  Pohádkový  zámek 
překročil  poprvé  od  roku  1989  magickou 
hranici 100 tisíc návštěvníků. Telč jako de-
vátá dokonce pronikla mezi deset nejna-
vštěvovanějších objektů NPÚ v republice 
za nedostižnou Lednici či Český Krumlov.
Petr Pavelec, ředitel Územní památkové 
správy NPÚ v Českých Budějovicích, při 
závěrečném hodnocení letošní sezóny.

Návštěvnost památek 
na Vysočině 

leden až říjen
2017 2016  2015

Jaroměřice  37 243 33 704 35 030
Lipnice 27 671 25 665 26 154
Náměšť  17 194 16 703 14 514
Telč 107 764 92 740 83 803

Zdroj: NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 10. do 18. 11. 2017.

Zima přichází?  
Říjen v číslech 
Průměrná teplota:     9,4°C
Průměrný tlak:     1019,8 hPa
Srážky:       79,2 mm
Maximální teplota:    23,6°C, 17. 10. 
      v 15,29 hod.
Minimální teplota:     1,0°C, 30. 10. 
      ve 23,59 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:   38,4 km/h, 29. 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.

Počasí v říjnu 
Po celý měsíc se vytvářela velmi proměn-
livá  oblačnost  a  ta  také  řídila  dosahované 
maximální teploty. Počátkem měsíce vystu-
povaly na hodnoty 13 až 19°C, poté už jen 
na 11 až 13°C. V první dekádě byly poměr-
ně časté srážky ve formě deště nebo dešťo-
vých přeháněk, ale byly většinou jen málo 
vydatné. Ve druhé dekádě bylo  srážek  jen 
pomálu, také ubývala oblačnost a maximál-
ní  teploty  dosáhly  postupně  16  až  24°C. 
Kolem 15. 10. bylo několik slunečných dnů 
s maximy přes 20°C. Toto období  se  také 
někdy nazývá Tereziánské babí léto. Od 18. 
10. se maximální teploty snižovaly na 18 až 
10°C. Ve  třetí  dekádě opět přibylo oblaků 
a také častěji pršelo, několikrát i vydatněji. 
Od 28. 10. už teploty vystupovaly jen na 6 
až 9°C a 30. 10. se objevily i slabé sněho-
vé přeháňky. Koncem měsíce  od  28.  10. 
postupně  zesiloval  vítr,  na  který  ČHMÚ 
vydal výstrahu  jako na mimořádně nebez-
pečný jev. Od severozápadu k nám pronikl 
silný vítr, který dosáhl nejvyšších hodnot 
29. 10. odpoledne. Byl charakterizován ja-
ko silná, až mohutná vichřice a u nás měl 
maximální rychlost téměř 30m/s, tj. asi 

http:/www.in-pocasi.cz/ 
Aktuální  data  z  meteostanice  ČHMÚ 
Kostelní Myslová. Některé měřicí pří-
stroje  stanice  jsou  umístěny  na  kata-
strálním  území Telče! Také  historická 
data o počasí v Telči od 1. února 1952 
z vojenské meteostanice na věži koste-
la sv. Jakuba.

106 km/h.  Vichřice,  která  dostala  jméno 
HERWART, byla nejničivější za posledních 
10 let. Vyvracela a lámala stromy, strhávala 
střechy, přerušila na mnoha místech silnič-
ní i železniční dopravu a elektrická vedení, 
bylo i několik ztracených životů. V našem 
regionu naštěstí mnoho škod nenapáchala. 
Měsíc hodnotíme  teplotně  i  srážkově  jako 
mírně nadnormální. Celkově, až na ten vítr, 
lze na něj pohlížet jako na příznivý. Přibylo 
srážek a prakticky až do té vichřice se daly 
sbírat houby.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Státní zámek Telč  
přijme na hlavní pracovní poměr prů-
vodkyni nebo průvodce.

Požadavky:
• Úplné střední vzdělání (maturita)
• Časová flexibilita – sezónní provoz 
• Samostatnost,  spolehlivost,  svědomi-

tost a schopnost učit se novým věcem
• Dobrý  mluvený  projev,  příjemné  vy-

stupování
• Trestní bezúhonnost
Výhodou:
• Znalost  jednoho  světového  jazyka 

na komunikační úrovni
• Řidičské oprávnění skupiny B – dopra-

va na pracoviště (není možnost ubyto-
vání v objektu) a zájem o historii

Náplň:
• Průvodcovská činnost
• Úklidové  a  pomocné  práce  v  objektu 

zámku
Nabízíme:
• Platové ohodnocení dle nařízení vlády 

č.564/2006 Sb.
• Volné vstupy do památkových objektů 

ve správě NPÚ
• Příspěvek na stravné
• Dovolená 5 týdnů

Nástup od 1. března 2018

Kontakty a informace:
Písemné nabídky včetně telefonického spo-
jení  zasílejte  na  emailovou  adresu  info@
zamek-telc.cz.  Vyhlašovatel  si  vyhrazuje 
právo  nevybrat  žádného  z  uchazečů  nebo 
toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho 
průběhu.

Novinka ● Novinka ● Novinka
Od 1. ledna 2018 bude o.p.s. Sdílení

poskytovat

Domácí ošetřovatelskou péči
hrazenou zdravotními pojišťovnami.

Více o této kladné změně v příštím vydání Telčských listů.
Sdílení o.p.s.

Masarykova 330, 588 56 Telč ● sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77
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Sport
Fotbal
Tabulka krajské I. A třídy po podzimní 
části soutěže
1. Světlá n.S. 13 35:17 30
2. Žirovnice 13 36:16 26
3. Kamenice n.Lipou 13 24:12 25
4. Dobronín 13 41:25 23
5. Telč 13 27:18 23
6. Třešť 13 32:29 23
7. Leština u Světlé 13 27:23 22
8. Pacov 13 16:18 19
9. Kostelec u Jihlavy 13 24:28 16
10. Chotěboř B 13 10:20 13
11. Bedřichov 13 27:37 11
12. Mírovka 13 18:34 11
13. Havlíčkův Brod B 13 11:28 11
14. Havlíčkova Borová 13 5:28 5

Hokej
Hrálo se v jihočeské Krajské lize
J. Hradec – Telč 6 : 4
Telč – Veselí n. L. 4 : 6
Milevsko – Telč 3 : 1
Telč – Strakonice 6 : 3
Nejbližší utkání hokejistů na domácím ledě
9. 12. Telč – Humpolec
6. 1. Telč – Tábor B
20. 1. Telč – Soběslav
3. 2. Telč – Jindřichův Hradec 
Začátky v 16:30. Bez záruky 
Tabulka jihočeské Krajské ligy po 11. kole
1 Český Krumlov 11 68:31 26
2 HC Strakonice 12 76:42 26
3 Humpolec 11 50:38 21
4 Milevsko  11 43:32 21
5 Soběslav 11 55:47 21
6 Radomyšl 11 63:46 20
7 Veselí nad Lužnicí 11 59:46 20
8 Tábor B 11 42:47 17
9 Vimperk 11 52:51 16
10 Jindřichův Hradec 11 56:60 14
11 Hluboká nad Vltavou 11 34:51 8
12 Telč 11 39:56 6
13 Pelhřimov B 11 31:121 0

Stolní tenis
Divize Vysočiny po 9. kole
1. H. Brod  9 90:47 36
2. Pelhřimov  9 87:54 33
3. Žďár nad Sázavou B 9 85:54 30
4. Polesí  9 72:66 23
5. Třebíč  9 68:74 22
6. Jihlava  9 70:66 22
7. Bystřice n. P. 9 63:73 19
8. Třešť  9 71:72 19
9. Světlá nad Sázavou  9 62:77 18
10. Chmelná  9 56:77 16
11. Telč 9 57:80 16
12. Chotěboř 9 40:81 12

Pinec v orlovně
Začíná v neděli 3. prosince ve 14 hodin. Přihláš-
ky na kowy@centrum.cz nebo 602 661 023. 
Stav registrace na www.oreltelc.cz/pinec

Florbal
Telč veze druhé místo z Orelského turnaje
Orel uspořádal v sobotu 4. listopadu v Kně-
žicích Ústřední turnaj ve florbalu. Vzhledem 
k  přesunům  na  poslední  chvíli  však  přijelo 
6 týmů jen z našeho kraje. Sehrály vzájem-
né zápasy v jedné skupině. Po sečtení bodů 
Orel Telč vybojoval pěknou stříbrnou medai-
li. Výsledky našich zápasů: Telč – Měřín hol-
ky (1:1), Telč – Měřín kluci 8 let (0:3), Telč – 
Kněžice (3:2), Telč – Měřín kluci 6 let (4:3), 
Telč – Měřín kluci 9  let  (1:0). Branku hájil 
Libor Nosek, nejlepším střelcem se šesti góly 
se stal Martin Kovář.                                     dk
Neděle 7. ledna
Liga Vysočiny starších žáků
Startují: Centropen Dačice, Pacovští Honzíci, 
SK JeMoBu, Snipers Třebíč, Spartak Pelhři-
mov, Telč
Sobota 13. ledna
Liga Vysočiny mužů
9:00 Florbal Telč - Hippos Žďár n.S.
14:30 Florbal Telč - SK JeMoBu
Neděle 28. ledna 
Liga Vysočiny elévů
Startují: KC a PSKC Okříšky, SK JeMoBu, Telč

Vše sportovní hala ZŠ v Hradecké ulici. jn

Mažoretky. Zlaté 
úspěchy pokračují
Podzimní soutěžní úspěchy telčských mažo-
retek pokračovaly. V Moravských Budějovi-
cích O posvícenský koláč nenašly Poupátka, 
Růžičky a Růže ve skupinových kategoriích 
přemožitelky a všechny si odtud dovezly zla-
té medaile. Ke skupinovým medailím přidala 
ještě zlato v kategorii sólo kadetky Karolína 
Hradilová. Stříbrnou příčku v kategorii sólo 
juniorky obsadila Sabina Rychtecká. Na dal-
ší soutěži ve Znojmě, O šuměnskou medai-
li,  zvítězily  v  kategorii  děti  Poupátka,  Rů-
žičky byly mezi kadetkami druhé a juniorky 
Růže  skončily  na  třetím místě.  K  úspěchu 
skupin přidaly zlato v kategorii sólo Karolí-
na Hradilová a ve formaci duo/trio E. Bedná-
řová a J. Ježková. V této kategorii byly navíc 
A. Vetýšková s N. Pátkovou třetí. V minifor-
macích kadetek si odvezly ze Znojma zlato 
(T. Kosová, A. Lupačová, K. Hradilová, K. 
Vyvadilová a N. Liščáková).

Renata Křížková

Krasobruslaři 
se představí v H. Brodě
Členové  Krasobruslařského  klubu  Telč  se 
v  sobotu  9.  prosince  zúčastní  pod  vede-
ním  trenéra  Petra  Procházky  krasobruslař-
ské soutěže Vánoční rolnička v Havlíčko-
vě Brodě. Tu pro začínající i pokročilé borce 
pořádá tamní Bruslařský klub na brodském 
zimním stadionu od 8:30 do 13 hodin.

Judo
28.  října  se  čtyři  telčští  judisté  pod  vede-
ním trenérky Idy Mitiskové zúčastnili závo-
dů v Jihlavě. Albert Prouza a Václav Ondrá-
ček byli ve svých kategoriích třetí, Jan Coufal 
a Šimon Mareček je vyhráli.

http://www.jchokej.cz
Sledujte  skvělý  JIHOČESKÝ HOKEJ. Portál  pro hokejové  fanoušky  s  informacemi 
o Krajské lize s účastí SK Telč.

SENZACE. SESADILI STRAKONICE Z TRŮNU. Skvělý výsledek zaznamenali ho-
kejisté SK v Krajské lize Jihočeského kraje. V sobotu 18. listopadu porazili na svém ledě 
dosud vedoucí Strakonice 6 : 3. Ladislav Jonák zachytil jeden z telčských útoků vedený 
Zbyňkem Korešem (tmavý dres). Utkání sledovalo 300 spokojených diváků!
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Kulturní kalendář

Pro adventní a vánoční období od  listopa-
du 2017 do ledna 2018 je vydán samostatný 
tisk Telč o Vánocích - kulturní a sportovní 
program včetně otevírací doby. Telč o Vá-
nocích je součástí Telčských listů 12-2017 
a k dostání na Informačním centru na radni-
ci a v Městské galerii Hasičský dům.

Akce
16. 12.    Lannerův dům
Advent s kolovrátkem
13.00  Tradice vánoční i jiné
Adventní  povídání  Kamily  Skopové  spi-
sovatelky, výtvarnice, folkloristky a autor-
ky mnoha publikací nejen o lidových a vá-
nočních tradicích.
13.00 - 16.00
Dárek na poslední chvíli nebo vlněný bet-
lémek?  Dílna  suchého  i  mokrého  plstění 
pro malé i velké.
Od  ovečky  k  čepičce.  Ukázky  předení 
na  kolovrátcích,  česání  vlny  a  její  další 
zpracovávání.

Koncert
30. 12.  16.00  kostel Jména Ježíš
Srdíčko pro Afriku
Koncert DPS Srdíčko
Stejně  jako  předchozí  roky  věnujeme  vý-
těžek  z  koncertu  do  sirotčince  sv.  Terezie 
od Dítěte Ježíše v Loumbile (Burkina Faso).

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
Téma na prosinec: Čas vánoční
Ve dnech  27.  12.,  28.  12.  a  29.  12.  bude 
ZASTÁVka zavřena.
7. 12.  14.00 – 18.00
Pingpongový turnaj
11. 12.  14.30 – 18.00
Vánoční pečení
20. 12.  14.00 – 18.00
Tvoření  ozdob  na  stromeček.  Zveme  ši-
rokou veřejnost. Zájemci  si mohou vedle 
prohlídky klubu vytvořit vánoční ozdoby.

Chovatelé
10. 12. a 14. 1.  areál ZO ČSCH
7.00 – 10.00
Výměnné trhy drobného zvířectva

Klub důchodců
  v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondě-
lí dopoledne ● Kroužek šikovných rukou – 
úterý odpoledne ● Biblický kroužek – středa 

odpoledne první týden v měsíci, další týd-
ny trénink paměti ● Rekondiční cvičení – 
čtvrtek  dopoledne  ●  Pěvecko-dramatický 
kroužek – čtvrtek odpoledne ● Turistický 
kroužek ● Více informací v klubu
17. prosince ve 14 hodin
Adventní stůl
20. ledna ve 14 hodin
Videoprojekce  Josefa  Ambrože:  Dubaj, 
Seychely
Klub připravuje: 18. až 24. února výstavu 
papírových modelů Jiřího Marka.
Vše v klubovně klubu na poliklinice v Ma-
sarykově ulici

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Jihočeské betlémy
přednáší Mgr. Alexandra Zvonařová

13. prosince v 18:00 
v Univerzitním centru MU

Jezuitská kolej

Adventní koncert Velká Lhota 2017

Festivia Chorus 
& Richard Šeda 
V sobotu 9. prosince se od 18 hodin uskuteč-
ní v horním kostele Evangelického toleranč-
ního areálu ve Velké Lhotě tradiční adventní 
koncert  komorního  pěveckého  sboru  Festi-
via Chorus. Jako host vystoupí Richard Šeda, 
vynikající  hráč  na  barokní  hudební  nástroj 
„cink“. Zazní převážně vánoční hudba z ob-
dobí baroka, účinkující si ale také zahrají a za-
zpívají několik koled společně s návštěvníky 
koncertu. Předprodej vstupenek je mj. do pát-
ku 8. 12. i v prodejně Dárkového zboží u Še-
niglů na nám. Zachariáše z Hradce v Telči. 
Zbylé  vstupenky  budou  k  dostání  na  místě 
od 17:30 hod. Doporučujeme si vzít teplé ob-
lečení, v kostele se netopí.                 Podle TZ

Orel děkuje
Děkujeme všem našim příznivcům a brigád-
níkům za pomoc, dárcům za finanční a hmot-
né dary, městskému úřadu za podporu a přeje-
me klidné prožití adventu, vánočních svátků 
a v novém roce hodně zdraví a Božího požeh-
nání. Těšíme se na setkání s vámi při dalších 
akcích, které pro vás připravujeme.
Jaroslav Kadlec, starosta Orla jednoty Telč

Zajímavá přednáška. Nenechte si ujít. 

Poklady pod námi
aneb O těžbě kamene, stříbra, 

zlata, uranu a železné rudy 
na Českomoravské vrchovině
Povídání o tom, co se na Českomoravské 
vrchovině těžilo, těží a možná těžit bude

Přednáší RNDr. Karel Malý

12. prosince v 16:30 hod
Lannerův dům v Telči (Hradecká 7) 

velká zasedací místnost
Pořádá Geopark Vysočina

Mozaikování 
s Živou fantazií
V pátek 8. prosince od 16 hodin máte mož-
nost si s vlastní invencí vytvořit ve vinotéce 
Penzion Hradební 26 sobě nebo svým blíz-
kým mozaikové domovní znamení, tác nebo 
zrcadlo. Délku Mozaikové dílny pro dospě-
lé a šikovné děti nad 10 let odhaduje její po-
řadatelka Helena Ritterová na 2 až 4 hodiny. 
Záleží na vaší  šikovnosti a volbě složitosti 
motivu, dodává s úsměvem.

DIVADLA V PANSKÉM
DVOŘE 2017 - 2018
16. prosince v 19 hodin 

Na Vánoce ráno
Komedie / autor: Libor Kabelka / Divadlo 
ATD. Jihlava / 70 minut bez přestávky
13. ledna v 19 hodin 

Léto s dámou
Absurdní drama / autor: Michal Lukáč / Diva-
dlo Ampulka Třebíč / 40 minut bez přestávky
Vstupenky nejsou na místa, rezervace na Infor-
mačním centru Panského dvora, E: info@pan-
skydvurtelc.cz, T: 564 403 780, prodej vstupe-
nek začne vždy 1 hodinu před představením.

Otevírací doba Panského 
dvora v závěru roku
24. - 26. 12. - zavřeno 
27. - 30. 12. - otevřeno 
31. 12. a 1. 1. 2018 - zavřeno
Informační centrum 9.00 – 17.00 hod.
Herna U Zvířátek 9.00 – 18.00 hod.
Lezecké centrum 9.00 – 18.00 hod. Poslední 
vstup 45 minut před zavírací dobou. Expozi-
ce Život na panství - otevřeno na vyžádání.
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Římskokatolické
2. 12. so 17.00 Jména Ježíš
3. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 12. so 17.00 Jména Ježíš
10. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
16. 12. so 17.00 Jména Ježíš
17. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
23. 12. so 17.00 Jména Ježíš
24. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
  23.00 sv. Jakub
30. 12. so 17.00 Jména Ježíš
31. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

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

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Marie Marečková, Podolí
Rozárie Němečková, Staré Město
Tomáš Kolář, Podolí
Matouš Krejčí, Podolí
Opustili nás
Marie Nechvátalová, Staré Město  81 let
Miloš Vystrčil, Štěpnice  92 let
Vladimír Sabol, Mrákotín  55 let
Bedřich Maleček, Podolí  68 let
Marie Kamarádová, Volevčice  97 let
Josefa Jarošová, Řídelov  90 let
Anna Roupcová, Štěpnice  78 let
Růžena Štěpánková, Štěpnice  84 let
Zdeněk Hauzar, Štěpnice  64 let
Anděla Nováková, Podolí  84 let
Karel Souček, Štěpnice  90 let
Karel Chalupa, Volevčice  83 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypravite-
lem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
19. ledna 2018
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Vzpomínka

Zemřel Karel Petrů
31. října 2017 zemřel v Praze ve věku 71 let 
pan Karel Petrů. Rodina a známí se s ním roz-
loučili 10. listopadu v kostele sv. Karla Boro-
mejského Pod Petřínem. V Telčských listech 
na pana Petrů vzpomínáme především pro je-
ho velkou světlou stopu, kterou v regionu za-
nechal péčí o kostel sv. Jana Nepomuckého, 
jeho okolí a také za aktivní účinkování v hu-
debních produkcích v tomto kostele. A samo-
zřejmě i jako na pozorného čtenáře TL.

HRADEC KRÁLOVÉ
8. - 17. 12. 
- Vánoční trhy na Masarykově náměstí
Centrum se promění v živé tržiště s výrob-
ky  lidové  tvorby  a  uměleckých  řemesel, 
stylový kulturní program.
CHEB
do 26. 12. - Chebské vánoční trhy
největší v Karlovarském kraji, denně pro-
gram na pódium či kluzišti
JINDŘICHŮV HRADEC
2. - 3. 12. 
- Jindřichohradecké JIHoHRÁtky
II.  ročník  festivalu  betlémů,  místo  koná-
ní Muzeum  Jindřichohradecka  a  centrum 
města.
KUTNÁ HORA
9. 12. - Sladké Vánoce v Kutné Hoře
Zimní  cukrářské  slavnosti,  vánoční  trhy, 
doprovodný program, 10:00 - 20:00.
LITOMYŠL
3. - 24. 12. - Andělské adventní neděle 
na zámeckém návrší v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a při-
nášejí čtyři adventní neděle plné koncertů,  
trhů, prohlídek, výstav a dílen.
POLIČKA
Do 7. 1. 2018 
- Bílá jako sníh, černá jako káva
Centrum  Bohuslava  Martinů  v  Poličce. 
Výstava s nádechem nostalgie starých ča-
sů  a  kouzelné  atmosféry  Vánoc.  Výsta-
va představí bohaté muzejní sbírky textilu 
a porcelánu ze dvou století.
TELČ
16. – 17. 12. 
- Živý betlém s folklorními soubory 
Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč
Nádvoří státního zámku
16. 12. - 17.00 a 18.15 hod.
17. 12. - 14.00 a 15.00 hod.
Komponovaný pořad telčských folklorních 
souborů.
TŘEBOŇ
9. 12. - Čertovské rojeníčko 
od 15:00 hod. - čtyři desítky čertů, démo-
nů a dalších pohádkových bytostí z bavor-
ských lesů dorazí na Masarykovo náměstí. 
Program zpestří vystoupení dětí z MŠ, žáků 
ZUŠ a žesťového sextetu Žestě 200.

Inspirace z České inspirace

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 
se  přišli  rozloučit  27.  října  s  panem Milo-
šem Vystrčilem.

Manželka a synové s  rodinami

Jak vyjdou 
Telčské listy
Jako v předešlých  letech vyjde první 
číslo 29. ročníku TL jako ledno – úno-
rové dvojčíslo,  které  bude mít uzá-
věrku 19. ledna 2018.  Na prodej-
ních pultech se pak objeví v pátém 
týdnu nového roku s výsledkem pří-
padného druhého kola volby preziden-
ta republiky.

Daruji kompletní ročníky 
Telčských listů 2010 až 2015
Nesvázané. Volejte 774 584 841
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VIP TELČ.  Tuhle  návštěvu  města  jsme 
nemohli nezaznamenat. Od 18. do 20. lis-
topadu pobýval v Telči císař Zikmund Lu-
cemburský. V roce návštěvy (1437) ale TL 
nevycházely,  a  tak  informujeme  dodateč-
ně. Více o císařově návštěvě města najdete 
v TL 11/1997 a 11/2007. 

KRÁSA A RADOST V MUZEU. Více  o  letošním  zpřístupnění  betlému  manželů 
Vostrých na str. 11.                                                                                         Foto: Archiv MVJ

JAK JI NEZNÁME.                                                                                                                                                                Foto: Pavel Boček

TA, O KTERÉ SE MLUVÍ.                                                                           Foto: Pavel Boček, kresba Václav Ondráček, zaměření PROGEO Jihlava


