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Práce pokračují i v současné době. Ulice Jana Žižky.                                       Foto: Pavel Boček

Jsem na Telč pyšný
Prožíváme hodně zvláštní dobu. Máme vy-
hlášený nouzový stav, chodíme v rouškách, 
máme minimum osobních kontaktů a život se 
přesunul na internet a sociální sítě. Omezení 
zasáhla všechny – od žáků škol přes obchod-
níky, malé podnikatele až po velké nadnárod-
ní firmy. V této době je těžké předjímat, ja-
ké konečné dopady bude tato pandemie mít. 
Někdo z politiků použil příměru k válečnému 
stavu. Naštěstí to válka není. Ale člověk si až 
nyní uvědomil, jakou jsme vlastně šťastnou 
generací, když se nám podobné problémy 
po celý život vyhýbaly. 
A uvědomí si ještě jednu důležitou věc, tou je 
síla lidské soudržnosti a obětavosti. 
Máme nastavené krizové scénáře, máme ma-
nuály, jak postupovat při krizových situacích. 
Ale v tomto případě se na ně na začátku jaksi 
zapomnělo a na úrovni státu politika mnohde 
převážila nad profesionalitou. Proč, na to ať 
si každý odpoví sám…
Naštěstí se ale toto nestalo na úrovní měst 
a obcí. A tak v době, kdy zcela chyběly rouš-
ky, dezinfekce a další ochranné pomůcky 
a přicházela řada protichůdných informací, 
se zvedla obrovská vlna vzájemné pomoci. 
A přestože ještě zdaleka nemáme vyhráno, 
chtěl bych na tomto místě vyslovit řadu po-
děkování. 
Ta patří jednak praktickým a dětským lé-
kařům, stomatologům, odborným lékařům 
na poliklinice a jejich zdravotním sestřičkám. 
A dále pak všem pracovníkům sociálních slu-
žeb ať už ve Sdílení, charitě nebo v SeneCu-
ra SeniorCentru a SeniorHome. Ti všichni to-
tiž téměř bez ochranných pomůcek čelili jako 
první skrytému nebezpečí.
Podobně tomu bylo u prodejen s potravinami, 
drogerií, lékáren a dalších otevřených obcho-
dů a služeb. Bez nich bychom totiž také ne-
mohli fungovat. Stejně tak jako bez pracovní-

ků Odpadového hospodářství a Služeb Telč, 
kteří se postarali o odpad a čistotu města. 
Chtěl bych také poděkovat všem kolegům 
z městského úřadu, kteří se i přes určitá ome-
zení snaží vyhovět vašim žádostem. A také 
všem složkám krizového řízení. Bezpečnost-
ní rada města pracovala od začátku nouzové-
ho stavu a spolu s profesionálními a dobro-
volnými hasiči a policií řešila informovanost 
obyvatel, zajištění a distribuci ochranných 
pomůcek a také dozor nad plněním krizo-
vých opatření.
To největší poděkování si ale nechávám 
na závěr. Výše vyjmenovaní by zpočátku jen 
těžko mohli fungovat bez pomoci ostatních. 
Textilní firma Kratochvíl J&M, paní Jiráko-
vá, dobrovolníci, které dala dohromady Ha-
na Hajnová, a řada dalších společně dokázali 
během týdne ušít stovky roušek a zajistit tak 
základní potřebu po městě. Karel Kočí a Mi-
chal Uhlíř na 3D tiskárnách vyrobili desítky 
ochranných štítů a dodali je do zdravotnic-

Roman Fabeš:

kých a sociálních zařízení i obchodů a dalších 
služeb.  Lucie Váchová shromáždila skupinu 
dobrovolníků, kteří pomáhali v obchodech 
a v sociálních službách. Školní kuchyně ZŠ 
Masarykova a Gymnázia uvařily obědy pro 
seniory a další zájemce. Jejich rozvoz a i po-
třebné nákupy pak zajistilo Sdílení a charita. 
Mateřská škola a ZŠ Hradecká zřídily třídy 
pro děti pracovníků krizových složek. Mate-
riální nebo finanční pomoc, i přesto, že sami 
nemají jednoduchou situaci, poskytla i řada 
firem a podnikatelů. Třeba Optika Kočová, 
Heiru nebo Vodárenská a.s. Jen mě mrzí, že 
i vám dalším nemohu poděkovat jmenovitě, 
protože bohužel jména neznám anebo chce-
te zůstat v anonymitě. Za poskytnutou pomoc 
jsem na vás všechny nesmírně pyšný!!!
V době, kdy tyto řádky píšu, je na stole scénář 
postupného rozvolňování krizových opatření. 
Přál bych si, až budete tyto řádky číst, být za-
se o krok blíže běžnému životu města.

Pokračování na str. 3
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34. schůze - 16. března
 - Rada města (RM) schválila závěrky pří-
spěvkových organizací města za rok 2019.
 - RM schválila příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Telč použití rezervního fon-
du do výše 56 806 Kč k pořízení nadzemní-
ho kruhového bazénu.
 - RM schválila zveřejnění záměru uzavřít 
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 
8. 2011 se společností STANER CZ s.r.o. 
na pronájem nebytových prostor v objektu 
kotelny v ulici Květinová č.p. 390 ve smys-
lu prodloužení doby nájmu do 30. 6. 2025.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádky určené k poskyto-
vání hostinských služeb před provozovnou 
Bistro Café friends pro letní turistickou se-
zonu v roce 2020.
 - RM schválila užití veřejného prostran-
ství o výměře 3 m2 k natáčení historického 
amatérského filmu na náměstí Zachariáše 
z Hradce v Telči dne 25. 5. 2020.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1040017931/001 se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s., v souvislosti se stavbou „Telč, 
J. Žižky, kabel NN, II. etapa“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330059084/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s., v sou-
vislosti se stavbou „Telč, Příční, kabel NN“.
 - RM schválila rozpočtové opatření z rezervy 
rozpočtu města ve výši 38 tis. Kč na navý-
šení dotace pro kulturní organizace na rok 
2020.
 - RM schválila návrh komise pro kulturu 
a cestovní ruch na rozdělení dotace pro kul-
turní organizace na rok 2020.
 - RM schválila rozpočtové opatření z rezervy 
rozpočtu města ve výši 198 tis. Kč na navý-
šení dotace pro sportovní organizace na rok 
2020.
 - RM schválila návrh komise pro sport a vol-
ný čas na rozdělení dotace – jednorázové 
dotace a dotace na sportovní akce pro spor-
tovní organizace na rok 2020.
 - RM doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit rozdělení dotace pro sportovní organizo-
vanou mládež do 18 let na rok 2020.
 - RM vzala na vědomí informaci o klubovém 
srazu automobilů Volkswagen New Beet-
le na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči 
v sobotu 26. 9. 2020.
 - RM schválila podání žádostí do grantového 
programu Fondu Vysočiny Cyklodoprava 
a cykloturistika 2020.
 - RM schválila podání žádosti do Fondu Vy-
sočiny, grantového programu Naše škola 
2020.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, 

Z jednání rady města

Zápis dětí do MŠ Telč
pro školní rok 2020/2021 
Ředitelka Mateřské školy Telč, příspěvkové 
organizace oznamuje, že zápis dětí do ma-
teřské školy pro nový školní rok 2020/2021 
tj. s termínem nástupu 1. 9. 2020 bude probí-
hat ve dnech 6. 5. 2020 - 7. 5. 2020 bez osob-
ní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
ve škole (dle opatření MŠMT v souvislos-
ti s mimořádnými opatřeními vlády k ochra-
ně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID-19). Dokumenty lze 
podávat od 2. 5. 2020. Veškeré dokumenty 
k zápisu do MŠ jsou k dispozici:
• na webových stránkách školy
• k vyzvednutí v připravené schránce (Ko-

menského 512, Telč, žlutý vchod)
• vyžádat na mailu: mstelc@ji.cz
Způsob podání a další kritéria najdete v lis-
tárně TL

Telč“. RM schválila složení komise pro ote-
vírání, posouzení a hodnocení nabídek a ná-
vrh firem pro oslovení.
 - RM schválila poskytnutí příspěvku 5 tisíc 
Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, Okresnímu sdružení hasičů Jihlava 
na akci Mistrovství ČR hry Plamen z rezer-
vy rozpočtu města.
 - RM schválila částku 200 tisíc z rozpočtové 
rezervy na krizové řízení.

35. schůze - 25. března
 - RM schválila podání žádosti o dotaci Kraje 
Vysočina dle Výzvy k podání žádosti v pro-
gramu na podporu udržení a rozvoj akce-
schopnosti jednotek požární ochrany obcí 
pro JSDH Telč ve výši 30 tisíc Kč.
 - RM schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace na dopravní auto pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů města Telč.
 - RM schválila udělení souhlasu s umístě-
ním sídla Muzejního spolku v Telči na adre-
se náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 
Telč.
 - RM schválila rozdělení podpory z progra-
mu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působ-
ností pro rok 2020.
 - RM schválila podání žádosti do Integro-
vaného regionálního operačního programu 
na akci Rekonstrukce a dostavba komu-
nikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči 
– I. etapa.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na akci Oprava rybníka Nadýmák. RM 
schvaluje složení komise pro otevírání, po-
souzení a hodnocení nabídek a seznam fi-
rem k oslovení.
 - RM schválila uzavření příkazní smlouvy 
s dobrovolným svazkem obcí Oběhové hos-
podářství Renesance na zajištění sběru, svo-
zu a likvidace biologicky rozložitelného od-
padu ze sběrných míst v Telči pro rok 2020.
 - RM vzala na vědomí zápis z jednání komi-
se pro regeneraci MPR a MPZ a správu pa-
mátky UNESCO, stavební a územního roz-
voje konaného dne 4. 3. 2020.

36. schůze - 8. dubna
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330059083/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s., v sou-
vislosti se stavbou Telč, Lauerova cihelna, 
TS, kabel NN.
 - RM jmenovala Jiřího Baštáře do funkce ve-
doucího odboru stavební úřad Městského 
úřadu Telč s účinností od 1. 7. 2020 na do-
bu neurčitou.
 - RM schválila převod hmotného investiční-
ho majetku do správy s právem hospodaře-
ní Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
na akci Výstavba kanalizace a vodovodu 
na sídlišti Jana Žižky v Telči – I. etapa.
 - RM schválila podání žádosti do Fondu Vy-

sočiny, grantového programu Infrastruktu-
ra cestovního ruchu 2020 na stavbu Stezka 
Punčoška.
 - RM schválila podání žádosti do Fondu Vy-
sočiny, grantového programu Bezpečná sil-
nice 2020 na osvětlení přechodu v ul. Masa-
rykova u základní školy.
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce Cyklostezka Hradecká – 
Slavatovská, Telč, bude společnost STAR-
KON a.s.
 - RM schválila poskytnutí příspěvku ve vý-
ši 20 tis. Kč Nemocnici Jihlava na pořízení 
plicního ventilátoru.

Zápisy dětí na Základní 
uměleckou školu Telč 
Do hudebního a výtvarného oboru 
se uskuteční ve dnech 28. května a 2. června 
2020 od 13 do 17 hodin v 1.patře školy. Ide-
ální věk dítěte pro přijetí je 6 let k 1.září 2020. 
Hudební obor
Nabízíme studium hry na klavír, housle, kyta-
ru, akordeon, zobcovou flétnu (následně příč-
nou flétnu, lesní roh, trubku, baskřídlovku, tu-
bu, klarinet, saxofon), sólový a sborový zpěv.
Přijímací zkouška probíhá ústně v přátelském 
rozhovoru, dítě zazpívá jednoduchou lido-
vou píseň, kterou si doma připraví (Pod naším 
okýnkem, Skákal pes, Kočka leze dírou, atp.), 
zkusí opakovat vytleskaný rytmus a zazpívat 
předehraný tón. Přihlíží se také k celkové vy-
spělosti dítěte a zájmu o hudbu. 
Před konáním přijímacích zkoušek si, prosí-
me, ověřte termín na www.zustelc.cz. Může 
se změnit dle aktuální situace
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V dubnu byl pro veřejnost otevřen singletrai-
lový areál v Lipkách. Singletraily jsou terénní 
stezky pro horská kola. V Lipkách byly vy-
tvořeny tři traily pro začátečníky a středně po-
kročilé jezdce v celkové délce 2,9 kilometru.  
Začátek tratí je u kaple sv. Karla Boromejské-
ho a na stoupací trase na Hostětice. Traily jsou 
doplněny odpočinkovými místy a informač-
ními tabulemi.

Popis trailů:
Lipka trail: Jedná se o nejdelší trail se zají-
mavým průjezdem roklí a potůčkem (1290 
metrů). V půlce tohoto trailu můžete odbočit 
na zelený trail Březinka nebo dojet Lipku až 
do konce a pokračovat na trail Na Vrších.
Březinka trail: Tento trail je velice vhodný 
i pro úplné začátečníky nebo menší děti (655 
metrů). Není zde žádná odbočka na černou 
sekci ani příliš členitého terénu, ale určitě ani 
zde se nebudete nudit. 
Na Vrších trail: I přes šlapavější začátek má 
tento trail jednoznačně největší flow a díky 
dvěma černým sekcím zabaví i zkušenější 
jezdce. Užijete si mnoho zatáček a členitost 
tohoto trailu (945 metrů). 
Na jednotlivých trailech najdete i tři černé 
sekce. Ty jsou určené pouze pro zkušené jezd-
ce. Rovněž je nutná kvalitní výbava, tedy hor-
ské kolo, helma, případně chrániče.
Upozorňujeme na nutnost dodržovat provoz-
ní řád areálu, který je umístěn u každé tratě. 
Areál je určen širší veřejnosti, je však vždy 
nutné zvážit své schopnosti. 
Areál byl vybudován za podpory Kraje Vyso-
čina, celkové náklady akce činily 2,6 milio-
nu korun. Stavbu realizovala společnost Dirty 
Parks s.r.o z Jičína, projekt a dohled nad reali-
zací zajistil Ing. Roman Kalabus, Vsetín.

Vladimír Švec

Dárek na úvod sezony
I přes částečné uvolnění omezení je sportová-
ní v současné době hodně složité. A přitom je 
to mnohdy jedna z mála možností, jak si účin-
ně „vyčistit hlavu“. Naštěstí je možné, za dodr-
žení bezpečnostních pravidel, alespoň sednout 
na kolo a vyjet do přírody. A aby to nebyla jen 
fádní cesta mnohde už jen bývalým lesem, při-
pravilo město milovníkům tohoto sportu za-
jímavý dárek. V návaznosti na cyklo a inline 
stezku v Lipkách vznikly v přilehlém lesopar-
ku nové cyklotrailové trasy. Více se o nich do-
čtete v jiném článku tohoto čísla. Já bych zde 
chtěl poděkovat za finanční podporu Kraji Vy-
sočina a jmenovitě jeho cyklokoordinátorovi 
P. Stejskalovi, který nás dal dohromady s od-
borníky na budování těchto tras. Díky projek-
tu R. Kalabuse a realizační firmě Dirty Parks se 
podařilo v rekordním čase dílo dokončit a vy 
se můžete projet po třech trasách různé obtíž-
nosti. A třeba si tím trochu zpestřit cyklovýlet 
na Řásnou. Pokud pak půjde vše podle plánu, 
už v příštím roce se i tímto směrem projedete 
po nové cyklostezce. 
Nastoupil nový městský strážník
Jistě jste zaznamenali, že zastupitelstvo měs-
ta v prosinci schválilo zřízení městské policie. 
Na začátek s jedním strážníkem a výhledem 
dalšího navyšování. Po více než dvaceti letech 
se tak tato instituce vrací zpět do našeho města. 
Nechme stranou rozdílné názory na její potřeb-
nost či nepotřebnost. Je to realita, na jejímž zá-
kladě proběhlo výběrové řízení na obsazení to-
hoto postu. A v něm uspěl Pavel Rella. Blíže se 
s ním seznámíte v příštím čísle Telčských listů. 
Takže bych jen uvedl, že je z Dačic a do Telče 
přichází z místa městského policisty z Českých 
Budějovic. Je nespornou výhodou, že má zku-
šenosti, které může v Telči uplatnit. Na druhé 
straně přišel ve složitém období a jsem rád, že 
se ihned zapojil do činností krizového systému. 
Současně se tak seznamuje s místními institu-
cemi a získává znalosti o chodu města. Ty pak 
postupně uplatní pro svou kontrolní činnost 
hlavně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. 
Pomohli jsme nemocnici
Ve svém úvodním článku jsem děkoval za po-
moc v této složité situaci. A jsem rád, že jsme 
mohli tuto pomoc na druhé straně také poskyt-
nout. Asi nejtěžší situaci nyní zažívají nemoc-
nice. A ta nám nejbližší, jihlavská, se obrátila 
na obce a veřejnost s naléhavou prosbou o fi-
nanční příspěvek na pořízení dalších plicních 
ventilátorů a jiného vybavení a ochranných 
pomůcek pro léčbu pacientů postižených těž-
kou formou nákazy virem Covid-19. Návrh 
na částku 20 tisíc korun byl radními jednomy-
slně schválen.  
Letos bez seskoku parašutistů
Na významné historické události bychom ne-
měli zapomínat. A o to víc nyní, kdy nám mo-
hou být osobnosti spjaté s těmito událostmi 

Radosti a starosti telčského starosty
příkladem. Každý rok si koncem dubna při-
pomínáme seskok parašutistů skupiny Out 
Distance u Ořechova. A s tím spojené válečné 
události. Za poslední roky se z dříve komorní 
akce stala významná vzpomínka na hrdiny čes-
kého odboje za druhé světové války. Bohužel 
letos se tato akce v obvyklém rozsahu konat 
nemohla. Ale položit jako každoročně za měs-
to kytici k pomníku možné bylo. A jsem rád, že 
jsem nebyl jediný…

Roman Fabeš

Foto: Vladimír Švec

V Telči třídíme 
odpad nejlépe
Město Telč zvítězilo v prestižní soutěži měst 
a obcí Kraje Vysočina „My třídíme nejlépe“.  
Jde o tradiční soutěž v efektivitě sběru využi-
telných obalů a elektra ve vztahu k produkci 
směsného komunálního odpadu. Soutěž pořá-
dá Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivní-
mi systémy Eko-Kom, Asekol a Elektrotwin.
Město Telč zvítězilo v kategorii měst s ví-
ce než 5 tisíci obyvateli. Pokud se podíváme 
do nedávné historie, tak ještě v roce 2015 jsme 
mezi městy v této kategorii byli na předpo-
sledním místě. V té době přišel odvážný krok 
vedení města a došlo k vypovězení smlouvy 
s tehdejší svozovou společností. Byl vytvořen 
dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodář-
ství Renesance, který pro město a další obce 
v regionu začal zajišťovat a koordinovat služ-
by odpadového hospodářství a založil vlastní 
svozovou společnost. V kombinaci se získá-
ním dotačních prostředků z fondů EU na poří-
zení odpadových nádob pro občany na separo-
vaný odpad došlo v roce 2016 k nastartování 
nového odpadového systému. Prioritou bylo 
maximálně snížit množství směsného odpa-
du a podporovat jeho třídění. Hned následují-
cí rok naše město poskočilo na 5. místo v sou-
těži My třídíme nejlépe. Dalším významným 
krokem bylo v roce 2018 ukončení smlouvy 
s provozovatelem sběrného dvora Za Stínadly 
a soustředění sběrného dvora do areálu Služeb 
Telč. Město dále rozšířilo množství sběrových 
míst v Telči, byl zaveden sběr řady nových 
komodit, je podporováno kompostování (stá-
le je možné si vyzvednou kompostéry za vý-
hodných podmínek) a další. Jednotlivé akti-
vity by nešly realizovat bez úzké spolupráce 
města Telče, svazku obcí Oběhové hospodář-
ství Renesance, společnosti OHR Services 
s.r.o. a Služeb Telč. Nicméně největší podě-
kování patří především vám, občanům města, 
neboť bez vašeho aktivního přístupu k třídě-
ní odpadů by nebylo možné tohoto velkého 
úspěchu dosáhnout. 

Vladimír Švec

Singletrailový areál 
v Lipkách je otevřen
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Jak to vidíme my 
Je polovina dubna a přes slibovaná uvolňo-
vání krizových opatření dnes nikdo netuší, 
kdy skutečně skončí. Co je však jisté - dub-
nové jednání zastupitelstva města je přelo-
ženo na květen a obdobně jsme se rozhodli 
přesunout i náš dubnový zastupitelský klub 
pro veřejnost. Jelikož nevíme, jak se bude si-
tuace vyvíjet, nebudeme zatím termín vypi-
sovat, ale zveřejníme ho na webových strán-
kách spolecneprotelc.cz a facebooku. Do té 
doby můžete s námi vše, co vás zajímá, pro-
bírat mailem či telefonicky. Na webu najde-
te kontakty na naše zastupitele a další infor-
mace. Těšíme se, až se s vámi budeme moci 
setkat i osobně.

Jiří Pykal, Hana Hajnová, 
Petra Kujínek Polodnová, 

Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Díky všem, kdo pomáháte
Jestli jde na současné krizi nalézt něco pozi-
tivního, je to neuvěřitelná lidská soudržnost, 
která spojila mnohé z nás, a společně jsme se 
spontánně pustili do pomoci druhým. Když se 
vláda ze dne na den rozhodla, že všichni mu-
síme začít povinně nosit roušky na veřejných 
místech bez toho, aniž by bylo možné je nor-
málně koupit v obchodě, nebylo jiné cesty než 
si pomoci sami. A kdo si nedokázal pomoci 
sám, byl odkázán na solidaritu druhých. Proto 
když jsem v půlce března zahlédla zoufalou 
výzvu jihlavské nemocnice, která sháněla do-
ma šité bavlněné roušky, rozhodla jsem se ji 
vyslyšet. Myslela jsem si, že alespoň pár jich 
po zručných přátelích a rodině seženu a ale-
spoň trochu pomůžu. Sama totiž šít neumím. 
To, co se strhlo, mi vyrazilo dech.
Během tří týdnů se mi vlastně podařilo vybu-
dovat skvěle fungující dobro-firmu, založenou 
na principech hejna a dobrovolnictví. Kaž-
dý se zapojoval dle svých možností a schop-
ností – někdo šil, někdo stříhal a žehlil, někdo 
sháněl materiál, sdílel střihy, tisknul pomůc-
ky na 3D tiskárně, koordinoval práci a distri-
buci, někdo rozvážel. Za ten necelý měsíc se 
nám takto podařilo našít neuvěřitelných 2 336 
kusů bavlněných roušek, ze kterých jsem pře-
dala 768 ks pro jihlavskou nemocnici, 705 ks 
krizovému štábu města, 239 ks telčskému Do-
movu pro seniory, 132 ks Sdílení, 107 ks Ob-
lastní charitě, 100 ks místním lékařům a zuba-
řům, 99 ks jsem přidala k mezinárodní pomoci 
Francii, kterou organizuje Eva Decroix, 40 ks 
pro telčskou záchranku, 40 ks do místních ob-
chodů a zbytek dalším potřebným. Kdyby se 
k tomu připočítaly všechny roušky, které jste 
si ušili doma pro sebe, své blízké nebo potřeb-
né ve svém okolí, vsadím se, že to číslo bude 
desetinásobné. 
Několikrát jsem se v téhle nelehké době díky 

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Bylo, je a bude. 
Místostarosta informuje.

I teď si zasloužíte 
dobré zprávy
V době, kdy píši tento příspěvek, jsme stále 
v zajetí koronaviru. Poprvé tak musím opus-
tit obvyklý titulek.  Neboť to, co prožíváme, 
v Telči ještě nebylo a doufám, že ani v bu-
doucnu už nebude. 

I v této složité době mám pro vás dobré zprá-
vy. Jak se říká, těch není nikdy dost.  A hlavně. 
Zasloužíte si je stejně jako následující pochva-
lu. Telč zvítězila v soutěži, kterou pro města 
a obce vypisují společně s Krajem Vysočina 
společnosti Eko-kom, Asekol a Elektrotwin, 
které se zabývají evidencí vytříděných suro-
vin možných k recyklaci. Uspěli jsme v ka-
tegorii měst s více než pěti tisíci obyvate-
li v hodnocení efektivity sběru využitelných 
obalů v poměru k celkové produkci směsného 
komunálního odpadu. A tak jen připomenu: 
právě s tímto záměrem jsme před časem za-
ložili společně s dalšími obcemi Dobrovolný 
svazek obcí Oběhové hospodářství Renesan-
ce, který se zabývá odpady z našeho města. 
Hlavním cílem tohoto kroku bylo odklonit co 
nejvíce využitelného odpadu z celkové pro-
dukce odpadu ve městě. A výsledek soutěže 
nám potvrzuje, že se to podařilo. Vedle vás 
všech mají na výborném výsledu nemalý po-
díl také Služby Telč díky vzornému provozu 
sběrného dvoru. 
Tou druhou dobrou zprávou je informace 
o otevření singletrailového areálu v Lipkách. 
Byl otevřen v půli dubna v dané situaci bez 
velké publicity. Terénní stezku pro horská ko-
la, což je český termín pro singletrailový are-
ál najdete mezi kaplí sv. Karla Boromejského 
a rozcestí Na Vrších u Vanova. Nabízí 2900 
metrů sportovního vyžití, které nám v těch-
to dnech tolik chybí. Každý uživatel horské-
ho kola si zde jistě vybere mezi třemi na sebe 
navazujícími trasami tu „svou“. Vřele dopo-
ručuji.

Pavel Komín

vám dojala, protože jste nejenom mně ukáza-
li, kolik skvělých lidí v Telči a okolí žije, ko-
lika lidem nejsou ti druzí lhostejní a jak velká 
vlna solidarity tu námi proudí. Je to neuvěři-
telná energie. Energie, která dává sílu i naději, 
že i bez těch nahoře si poradíme a zvládneme 
to. Díky vám všem!

Hana Hajnová
Zrcadlení občanské společnosti v součas-
né krizi
Současná a snad už brzy doznívající pande-
mie přináší řadu věcí k zamyšlení. Srovná-
váme často odlišné vlastní zkušenosti, pro-
hlášení vlády, krizového štábu, vyjádření 
sdělovacích prostředků, názory lékařů, eko-
nomů a dalších. Náhlé zdravotní ohrožení 
dokázalo občany zmobilizovat a velkou část 
stmelit, ale plíživé riziko nákazy ořezává-
ním demokracie a svobod zůstává bez po-
všimnutí.  
Pokud něco posunuje občanskou společnost 
dál, je to svobodná diskuze. Ta, která (a to 
nejen v časech epidemie) nedostává pod rouš-
kou takzvaně nutných opatřeních, o kterých 
se nediskutuje, příliš prostoru. Je pak na kaž-
dém občanovi, jak to vnímá a nakolik cítí, že 
se přiměřeně dostává sluchu každému názoru 
i potřebám třeba toho posledního, který potře-
buje pomoc. Každý by si měl také posoudit, 
zda nejsou v médiích nepříjemná, avšak dů-
ležitá témata nahrazována bezproblémovými 
či odvádějícími pozornost nebo zda není ob-
čan manipulován, že se vše děje v jeho zájmu.
Ti, kteří pamatují předlistopadovou dobu, si 
jistě vzpomínají, jak soudruzi chrlili články 
o krásných, a ještě lepších zítřcích, vyzdvi-
hovali uvědomělé občany a dávali je do pro-
tikladu s protistátními živly. Tak to bylo – kdo 
přistoupil na jejich hru, byl povýšen, kdo si 
dovolil vyslovit jiný názor, nedostal šanci. Pa-
mětníci upozorňují, že současná doba, často 
ovlivňována lidmi, kteří tak jako dříve dobře 
vědí, jak se zařídit, začíná připomínat období 
cenzury, útoků na opozici a záměrného šíření 
polopravd.
Ukazuje se, že přesto, že jsou svoboda slova 
a názoru, nepřípustnost cenzury a právo na in-
formace zakotveny v Ústavě ČR, tak jejich 
naplnění může být nesprávně chápáno pouze 
jako formální. Občanskou společnost tvoří li-
dé, kteří z podstaty svých individualit nebu-
dou nikdy ve všem za jedno, ale takové širo-
ké spektrum názorů je přece přirozené. Proto 
je důležité zabývat se i názory těch druhých, 
věcně je vyhodnocovat, ty relevantní reflekto-
vat a otevřeně o nich diskutovat. Není to vždy 
jednoduché, ale je to jako boj s virem – nesmí-
me to vzdát!
Jaromír Nosek, člen dopravní komise za SPT

Foto: Archiv TL
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Foto: Archiv Jiřího Ptáčka

10. zasedání zastupitelstva města
25. května v 16 hodin v Konírně Státního zámku Telč

Knihovna UC
Birgit Müller-Wöbcke: Dubaj-Emiráty –
Omán; Jochen Mai: Jak jsem šel pro mlé-
ko a vrátil se s kolem; Martina Venglá-
řová: Supervize v ošetřovatelské praxi; 
Jacques Rupnik: Střední Evropa je jako 
pták s očima vzadu; Tomáš Novák: Prá-
ce jako droga; Steven Levitsky: Jak umírá 
demokracie; Gwyneth Paltrow: Je to tak 
snadné : recepty na každý den; Jan Tuček: 
Auta první republiky 1918-1938; Autor-
ský kolektiv: Zámecké kuchyně
Knihovna je pro veřejnost stále uzavřena, 
aktuální informace na stránkách: www.
uct.muni.cz

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Gillerová: Dubnové slunce; Smith: Krva-
vý lístek; Kábrtová: Místa ve tmě; Micha-
elides: Mlčící pacientka; Bergerová: Mou-
cha v limonádě; Pearse: Nezapomeň na mě; 
Jackson: Ochotná zemřít; Hannay: Setkání 
v Benátkách; Štifter: Světlo z Pauliny; Ka-
lenda: Šarlatové zmije; Lednická: Šikmý 
kostel; Läckberg: Ženy bez slitování
Dětská
Rick: Apollónův pád - Hrobka nemrtvých; 
Meir: Francesco Tirelli a jeho zmrzlinář-
ství; Michalicyna: Kdo roste v parku?; 
Walliams: Ledová obluda; Ščerba: Luna-
sterové - Skok nad hvězdami; Sunková: 
Medvídek Vilda se nenudí; Hlavinková: 
Sesterstvo ve Snové říši

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Vzpomínáme 
na 20. století
Mezinárodní cyklistický etapový závod druž-
stev konaný ve střední Evropě v druhé po-
lovině  dvacátého století nesoucí název  Zá-
vod míru protknul v ročníku 1958  vedoucího 
po trase Varšava-Berlín-Praha po silnici č. 38 
tentokrát i náš region. Totalitním režimem 
byl využíván k propagaci cyklistického spor-
tu v socialistickém duchu a eliminaci zvuku 
proslulého Tour de France. Na tomto základě 
i místní školy v Telči organizovaly takzvané 
mírové jízdy na kolech, aby se projíždějícím 
závodníkům vytvořila větší divácká kulisa. 
Jako žáci dřívější jedenáctiletky jsme se zú-
častnili cyklojízdy silnicí č. 23 z Telče přes 
Starou Říši až do obce Kasárna, kudy účast-
níci Závodu míru projížděli. I když akce mě-
la politický ráz, většina z nás ji vnímala jako 
zajímavé sportovní vyžití. Každému z nás byl 
následně na škole vydán jmenovitý pamětní 
list. Je dokladem dění tehdejší doby.

Jiří Ptáček

Výběrové řízení 
na nové zaměstnance
V současné době jsou na úřední des-
ce uveřejněna dvě oznámení o vyhláše-
ní výběrového řízení, a to na obsazení 
pracovní pozice na odboru stavební úřad 
a na obsazení pracovní pozice na finanč-
ním odboru-vedení pokladny, agenda 
místních poplatků, evidence pohledávek. 
Lhůta pro podávání přihlášek na tato 
místa je stanovena do 15. května 2020 
do 14 hodin. Bližší podmínky a požadav-
ky jsou uvedeny na úřední desce, která 
je přístupná i na internetových stránkách 
města na adrese 
http://www.telc.eu/uredni_deska

Pomoc v prodejně 
či rozvoz roušek. 
Dobrovolníci si zaslouží 
poděkování
Koronavirová pandemie kromě řady 
negativních dopadů odhalila také něko-
lik pozitiv. Jedním z nich je ochota lidí si 
navzájem pomoct. Ať už jde o šití rou-
šek či dobrovolnictví v místech, kde je to 
nejvíce potřeba. Pomocnou ruku nevá-
hají podat ani v Telči, kde si vzala orga-
nizaci zájemců na starost Lucie Vácho-
vá ze spolku Na větvi. 
„Do dotazníku, který už je uzavřen, se na-
hlásilo okolo dvaceti dobrovolníků ochot-
ných pomoct s různými činnostmi. Přihlá-
sili se nejen studenti, ale i pracující lidé, 
což je obdivuhodné,“ vyzdvihla Váchová. 
Největší kus práce odvedly Barbora Pet-
rů a Tereza Berková v potravinách COOP, 
kam pravidelně docházely přibližně dva 
týdny. „Za velice milé a příjemné jednání 
děkuji také vedoucímu prodejny, panu Če-
loudovi. Další dobrovolnice Lucie Zema-
nová a Bára Suchá rozvážely roušky senio-
rům,“ dodala Váchová. 
Pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoc 
nebo sami chcete nabídnout své síly, může-
te se ozvat na e-mail navetvi@navetvispo-
lu.cz. „Mé poděkování patří všem dobro-
volníkům, kteří mě oslovili a jsou ochotni 
pomoct,“ shrnula Lucie Váchová.

Marie Majdičová

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ v Telči
Karner (ed.): Andrea Pozzo (1642–1709); 
Kotková (ed.): Čechy – Sasko: jak blízko, 
tak daleko; Tišerová (ed.): Hraběcí obory: 
odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor; 
Kalous a kol.: Jedinec a evropská společnost 
od středověku do 19. století; Dvořáčková-
-Malá a kol.: Děti a dětství: od středověku 
na práh osvícenství; Suchánek: Církevní dě-
jiny – novověk

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Zahrada bývalého jezuitského gymnázia v Telči

V prvním čtvrtletí roku 2020 byla prohlá-
šena za kulturní památku synagoga v Pa-
cově. Dále byla rozšířena památková 
ochrana tří stávajících kulturních památek: 
areál jezuitského gymnázia v Telči byl roz-
šířen o zahradu, areál při farním kostele sv. 
Václava ve Stonařově o kostnici, márnici 
a ohrazení a na poutním místě na Křemeš-
níku došlo k rozšíření památkové ochrany 
o budovy bývalé školy, fary a hájovny.
Synagoga v Pacově se nachází v historic-

kém centru města, přibližně 150 metrů ji-
hozápadně od náměstí. Patrová stavba ob-
délného půdorysu se zkosenými nárožími, 
sedlovou střechou a dvojicí štítů na zá-
padním a východním průčelí je vystavě-
na ve střídmém novorománském stylu. 
Byla postavena ve 2. polovině 19. století 
na starších základech klasicistní synago-
gy z počátku 19. století, těžce poškozené 
požárem. Za autora projektu starší klasi-
cistní stavby je udáván pacovský stavitel 
a tesařský mistr Tomáš Polívka, autor no-
vorománské přestavby je neznámý. Syna-
goga byla užívána k bohoslužebným úče-
lům do podzimu 1941, kdy byly uzavřeny 
všechny synagogy v Protektorátu Čechy 
a Morava. Následně docházelo ke střídání 
majitelů a až do počátku 90. let 20. století 
byla využívána jako sklad, dílna či balírna. 
V roce 2017 vznikl spolek Tikkun Pacov, 
který hodlá synagogu zrenovovat a navrá-
tit do veřejného prostoru jako dějiště kul-
turně-vzdělávacích akcí.
„Synagoga v Pacově tvoří spolu s židov-
ským hřbitovem jediný hmatatelný do-
klad existence již zaniklé místní židovské 
komunity. Je také hodnotným příkladem 
novorománské maloměstské synagogy,“ 
konstatuje ředitel územního odborného 

Kulturní památky na Vysočině se rozrůstají. Dokonce i v Telči.
pracoviště Národního památkového ústa-
vu v Telči Pavel Macků. 
V prvním čtvrtletí roku 2020 došlo k roz-
šíření památkové ochrany bývalého je-
zuitského gymnázia v Telči – byla do-
prohlášena zahrada bývalého jezuitského 
gymnázia. Rozkládá se v těsném soused-
ství kostela Jména Ježíš a bývalé jezuitské 
koleje. Vyplňuje prostor vnitrobloku mezi 
náměstím Zachariáše z Hradce a ulicí Se-
minářská a zároveň odděluje obytné domy 

od zázemí Tovaryšstva Ježíšova. Urbanis-
ticky významná zatravněná a doposud ne-
zastavěná plocha vnitrobloku je historic-
ky spjata s jezuitským řádem a zejména 
s bývalým jezuitským gymnáziem, s nímž 
tvoří integrální součást. Uzavřená plocha 
sloužící jako relaxační prostor byla histo-
ricky zcela nedílnou a důležitou součástí 
většiny školních i jezuitských zařízení.
„Zahrada s přístupovým kamenným scho-
dištěm a vysokou ohradní zdí s brankou 
tvoří zajímavý příklad a doklad vývoje 
veřejného prostranství, školního zázemí 
i přirozené protipožární bariéry,“ doplňu-
je Macků.
Areál při farním kostele sv. Václava ve Sto-
nařově (okres Jihlava) sestával ze souboru 
jednotlivých osamocených staveb kostela 
sv. Václava, unikátního pozdně románské-
ho karneru a barokní poklony se sousoším 
Kalvárie, zapsaných v Ústředním seznamu 
kulturních památek. V prvním čtvrtletí ro-
ku 2020 se součástí areálu staly stavby bý-
valé márnice postavené v empírovém slo-
hu, renesanční kostnice a plocha bývalého 
hřbitova s ohrazením, což přispělo k jeho 
ucelenosti a zhodnocení stávajícího soubo-
ru památkově chráněných staveb. Všechny 
stavby zároveň dokumentují postupný sta-

vební vývoj areálu a vytvářejí urbanisticky 
cennou dominantu obce.
„Z hlediska stavebního i architektonického 
pojetí se jedná o významný soubor sakrál-
ních a církevních staveb, který nemá v širo-
kém regionu obdoby,“ shrnuje Macků.
Budova renesanční kostnice se do dnešních 
dnů – zejména v úrovni přízemí – docho-
vala v původní nezměněné podobě z doby 
výstavby. Zachována je dvojice štěrbino-
vých oken, vstupní otvor osazený historic-
kou dveřní výplní, trámový strop či hrubě 
utahované renesanční omítky. Celý are-
ál farního kostela je dnes ohrazen poměr-
ně neobvykle dřevěným plaňkovým plotem 
osazeným do kamenných plotových sloup-
ků. Součástí areálu je také kamenný kříž 
a pomník obětem I. světové války.
Objekty bývalé školy, fary a hájovny v are-
álu významného poutního místa na Kře-
mešníku (okres Pelhřimov) se nacházejí 
v těsné blízkosti kostela Nejsvětější Tro-
jice, který je zapsán v Ústředním sezna-
mu kulturních památek a výrazně dotvářejí 
jeho prostředí a neoddělitelně se podíle-
jí na jeho organické a ideologické celist-
vosti. Celý poutní areál je kompaktním 
celkem s jasně komponovanými pravidly 
barokního stavitelství, kdy sakrální stav-
ba představuje centrální bod, kolem něhož 
se nachází částečný věnec ambitů doplně-
ný budovami s přímým vztahem k poutní 
svatyni, přičemž všechny navazující stav-
by přirozeně uzavírají poutní areál. Nově 
prohlášené stavby byly ve své zděné podo-
bě vystavěny nejpozději v 1. polovině 19. 
století, jak dokládá zákres stabilního katas-
tru z roku 1829.
„Soubor budov na Křemešníku vykazuje 
značné urbanisticko-kompoziční, symbo-
lické, duchovní i historické hodnoty odrá-
žející postupný vývoj poutního místa,“ do-
dává Macků.
Kromě 2985 nemovitých kulturních pamá-
tek, z toho 16 národních kulturních pamá-
tek, se na území Kraje Vysočina nacházejí 
3 městské a 3 vesnické památkové rezer-
vace, 22 městských a 5 vesnických památ-
kových zón a 1 krajinná památková zóna. 
Na Seznamu světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO jsou zapsány: 
Telč - historické jádro města, Zelená ho-
ra - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovské-
ho hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což 
znamená, že Kraj Vysočina se může pyš-
nit nejvyšším počtem památek UNESCO 
v rámci ČR (celkem 3).

Dle TZ

NPÚ Telč informuje
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Hasičské zprávy
Od 13. března do 13. dubna zasahovala jed-
notka Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina, stanice Telč, u čtyřiadvaceti udá-
lostí. V tomto období hasiči čtyřikrát prová-
děli otevření uzavřených prostor na žádost 
policie nebo zdravotnické záchranné služ-
by, dvakrát transport pacienta ve spolupráci 
se zdravotnickou záchrannou službou a je-
denkrát poskytovali první pomoc za použití 
autonomního defibrilátoru. Rovněž zasaho-
vali u tří dopravních nehod. K první z těch-
to dopravních nehod došlo v ulici Radkovská 
v Telči, kde se zranila mladá cyklistka, u dru-
hé nehody za Starou Říší vyjelo osobní vozi-
dlo mimo komunikaci a převrátilo se na stře-
chu a u obce Řásná došlo ke zranění řidiče 
motocyklu při střetu s osobním automobilem. 
Významně se ovšem navýšil počet požárů 
spojený zejména s pálením větví v lesních 
porostech, kterých bylo v uplynulém měsíci 
celkem třináct. V Telči došlo 17. března k po-
žáru kompostéru, v Borovné 20. března k po-
žáru kontejneru, avšak už 27. března zasaho-
vala jednotka při požáru lesa ve Vápovicích 

Telč a jezuité. 
Pozvání na výstavu
V březnovém čísle TL jsme vás informo-
vali o připravované výstavě Telč a jezui-
té. Řád a jeho mecenáši, která bude široké 
veřejnosti k vidění v Univerzitním centru 
Telč (nám. Zachariáše z Hradce 2) od 11. 
června do 13. září.
Expozice představí jezuitský řád, který zde 
působil mezi léty 1651 až 1773. Díky je-
ho činnosti se v této době z Telče stalo vý-
znamné regionální centrum. Návštěvníci 
výstavy se dozvědí, jak jezuité ovlivňova-
li nejen náboženský život ve městě i okolí. 
Na jednom místě a ve vzájemných souvis-
lostech si budou moci prohlédnout vzácně 
dochované předměty, které byly dříve vy-
užívány při liturgii, v průběhu duchovních 
slavností, při školní výuce či v jezuity pro-
vozované lékárně. Architekturu, mobili-
ář kostelů i drobnou sakrální architekturu 
vám přiblíží reprodukce dobových plánů, 
fotografie dnešního stavu a také jedinečné 
3D vizualizace bývalé jezuitské koleje, řá-
dového kostela Jména Ježíš a farního kos-
tela sv. Jakuba. Připravuje se také dopro-
vodná publikace výstavy – katalog, který 
sestává z odborných studií a katalogových 
hesel s bohatým obrazovým materiálem. 
Úvodní studie se věnují barokním památ-
kám (architektura, sochařství a malířství), 
prohlubují poznání o duchovním a hospo-
dářském působení jezuitů v Telči a neopo-
míjejí ani vliv jezuitského řádu na město 
a jeho obyvatele.
Na co se například můžete těšit? 
Na nově zrestaurovanou sochu apoštola 
Petra z cyklu sousoší Krista na hoře Olivet-
ské z roku 1773 ze sbírek telčské pobočky 
Muzea Vysočiny Jihlava. Autorem je Fran-
tišek Josef Hamb. Původní soubor dřevo-
řezeb v mírně podživotní velikosti byl ur-
čen pro venkovní přístavek při presbytáři 
děkanského kostela sv. Jakuba Většího. 
Objednavatelem celého souboru byl prav-
děpodobně některý z movitých telčských 
měšťanů. Údaj v kostelních výdajích pro-
zrazuje, že autor za svou práci dostal zapla-
ceno celkem 381 zl. 
Kalich s nástroji Kristova umučení (Arma 
Christi) patří k nejstaršímu stříbrnému sou-
boru spjatému s darem fundátorky hraběn-
ky Františky Slavatové, jež opatřila nově 
vystavěné koleji cenné liturgické předměty. 
Kromě tohoto kalichu k nim patří konvič-
ky na vodu a víno, pacifikál a nedochova-
ná monstrance. Kalich vystihuje zlatnickou 
tvorbu poloviny 17. století a sleduje její 
stylové požadavky, pro dataci je však ur-
čující především zlatnická značka piniové 
šišky města Augsburg doplněné signaturou 

mistra „FW“, jehož lze identifikovat jako 
George Wilhelma Fesenmayera.
 Na zrestaurovaný obraz zakladatele jezu-
itského řádu sv. Ignáce z Loyoly a nejslav-
nějšího misionáře sv. Františka Xaverského 
uctívajících Pannu Marii. Neznámý autor 
namaloval plátno didaktickým způsobem. 
V souladu s požadavky kladenými jezui-
ty na umělecké dílo jsou obrazy chápány 
jako médium umožňující duchovní vztah 
mezi věřícími a Bohem. Obraz o rozmě-
rech 1,5 krát dva metry pocházející nepo-
chybně z některé moravské jezuitské koleje 
(podle místní tradice je původem z Brna) se 
po zrušení řádu dostal do majetku premon-
strátské kanonie v Nové Říši.
Za možnost prohlédnout si autentické ex-
ponáty vděčíme řadě (nejen) regionálních 
institucí, které se na výstavě budou podílet 
formou zápůjček exponátů ze svých sbírek. 
Jedná se především o Muzeum Vysočiny 
Jihlava, pobočku v Telči a Římskokato-
lickou farnost Telč a další. Zpřístupněním 
dochovaných archiválií pak přispějí Státní 
okresní archiv Jihlava, Moravský zemský 
archiv v Brně a další paměťové instituce. 
Výstava těží ze vstřícné spolupráce Národ-
ního památkového ústavu s Univerzitním 
centrem Telč a městem Telč. 
Těšíme se v létě na setkání s vámi na výsta-
vě či v rámci doprovodného programu při 
objevování nepoznané historie tohoto krás-
ného města.

Petra Hnilicová a Ilona Ampapová

a 1. dubna v lese u Slaviboře, odkud přejíždě-
la na požár lesa do Sedlejova, kde byl vyhlá-
šen druhý stupeň požárního poplachu a ná-
sledně do Hodic, kde byly rovněž povolány 
jednotky z druhého stupně. Nejnáročnější by-
lo pondělí 6. dubna, kdy po poledni zasaho-
valy jednotky z celého okresu Jihlava součas-
ně u dvaadvaceti událostí. Naše jednotka byla 
povolána na požár do obce Buková na Třešť-
sku a následně do Třeště – Na Pískách. Druhá 
naše cisterna zasahovala současně při požáru 
u obce Kaliště. Následně byl v odpoledních 
hodinách hejtmanem Kraje Vysočina vydán 
zákaz pálení, který platí do odvolání. Přesto 
naše jednotka opět zasahovala 8. dubna při 
požáru suché trávy a posedu u obce Sedlatice, 
odkud přejížděla na požár lesa do obce Dou-
pě, kde byl opět vyhlášen druhý stupeň po-
žárního poplachu a kam bylo povoláno sedm 
jednotek. Následující den 9. dubna pak hasiči 
likvidovali požár hrabanky u obce Nevcehle. 
Zatím poslední požár byl 11. dubna u obce 
Ořechov. Chtěl bych připomenout, přestože 
současná situace vybízí k lesním pracím, aby 
občané upustili od pálení dřevního odpadu 
a dodržovali stále platný zákaz pálení.

 Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku 
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroční 
zpráva Muzejního spolku v Telči 2017

BENEŠOVÁ, Helena 
* 8. 3. 1931 Cheb
+ 23. 8. 2013 Telč
učitelka, kronikářka 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Soko-
lově začala studovat pedagogický institut 
v Karlových Varech. Kvůli závažné dlouhé 
nemoci studia musela přerušit. Dokončila je 
až na Pedagogické fakultě University J. E. 
Purkyně v Brně poté, co na počátku 60. let 
přesídlila do Telče. Zde pak po celý profesní 
život vyučovala na základní škole především 
milovaný dějepis. V mimoškolní výchově 
vedla řadu let dějepisné kroužky a turistický 
oddíl. V letech 1984 až 2003 vedla, s jí vroze-
nou pečlivostí a přesností, městskou kroniku. 
V roce 1990 se podílela na obnově Muzejní-
ho spolku v Telči. Dlouhá léta shromažďova-
la pověsti z Telčska, které muzejní spolek po-
stupně vydal ve čtyřech sešitech. Je autorkou 
řady hesel biografického sborníku Kdo byl 
kdo z telčských osobností (1995). Další její 
celoživotní práce mapující pamětní kameny 
a kříže v okolí Telče zůstala v pozůstalosti. 
Zdroj: Archiv rodiny /z/
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Krásy Telčska zachycené 
foťákem či dronem
Nejsou to jen profesionální fotografové, kteří nabízejí nevšední 
pohled na dobře známá místa. V Telči a okolí žije celá řada ta-
lentovaných samouků, jejichž práce stojí za pozornost. Protože 
galerie jsou v současnosti zavřené, přehlídku těch nejzdařilej-
ších snímků můžete zhlédnout alespoň na novinových stranách. 
Své okolí čočkou fotoaparátu rád sleduje například David Falat 
z Telče. Záliba v dronech zase spojuje Zdeňka Šimka z Lhotky 
a Matěje Hinka z Hodic, který své obrázky už několik let sdílí 
na facebookovém profilu Letecká fotografie Vysočina – Experi-
mental Arts.

Labutě na Ulickém rybníce. Foto: David FalatOslednice při západu slunce. Foto: Matěj Hink

Pohled na náměstí, který se jinak naskytne snad jedině v srpnu z balónu.
Foto: Matěj Hink

Lom ve Vanově z ptačí perspektivy. Foto: Matěj Hink

Červánky nad Javořicí. Foto: Matěj Hink Vrcholek křížové cesty u Nové Říše. Foto: David Falat
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Zhotovení krycích plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. 
Nově - čištění koberců, sedacích sou-
prav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím staré OBRAZY různých moti-
vů a stáří (krajiny, portréty, akty, mořské 
a lovecké výjevy) a jiné zajímavé obra-
zy i poškozené a bez autora. Mám zájem 
i o hutní sklo Telčskou keramiku. Kou-
pím i různé dekorační STAROŽITNOS-
TI porcelán hodiny sochy a sošky z růz-
ných materiálů, hudební nástroje housle 
violoncello kontrabas, lovecké paroží 
dalekohled zbraně i znehodnocené, dále 
různé šperky z českých granátů brilianty 
i bižuterii. Koupím i celou pozůstalost. 
Platba výhradně v hotovosti rychlé a so-
lidní jednání. Tel. kontakt 704787323

Malý oznamovatel

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 18. 5. IV. 20. 5.
III. 19. 5. V. - VI. 21. 5.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitál-
ní, II – ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, 
III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova 
u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Po-
svátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – 
Družstevní

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

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 
odbor kultury MěÚ Telč

tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Kdo by poznal, že tato zelená „louka“ je ve skutečnosti Velký Pařezitý rybník při rekonstrukci?
Foto: Matěj Hink

Co uvidíte, když jen tak „vykouknete“ 
z podloubí?                             Foto: David Falat

Pohled na Telč ze střechy kostela svatého Jana Nepomuckého. Foto: Zdeněk Šimek

Zeměkoule Telč. Foto: Zdeněk Šimek

Podzimní Lipky. Foto: David Falat

Požár, který zachvátil les u Doupí na začát-
ku dubna.                              Foto: Zdeněk Šimek
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Nezaměstnanost 
v březnu
ČR
březen 3,0 %, únor 3,0 %
(leden 3,1 %, prosinec 2,9 %, listopad 2,6 %)
Kraj Vysočina
březen 2,7 %, únor 2,8 %
(leden 2,9 %, prosinec 2,7 %, listopad 2,3 %)
Správní obvod Telče
březen 3,9 %, únor 4,6 %
(leden 4,9 %, prosinec 4,4 %, listopad 2,6 %)
Telč
březen 3,9 %, únor 4,5 %
(leden 4,6 %, prosinec 4,1 %, listopad 2,6 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s ne-
zaměstnaností nad 5 % hranicí na konci 
března: Lhotka (5,3), Ořechov (6,8), Rad-
kov (6,0), Rozseč (6,9), Řásná (6,5), Říde-
lov (5,3), Stará Říše (5,2), Vanov (8,9), Vá-
povice (7,1), Vystrčenovice (7,4), Žatec (5,2)

Zdroj: Statistiky ÚP

Termokamera z Telče 
pomáhá v jihlavské 
nemocnici

V době koronavirové krize není příliš mno-
ho oblastí, ve kterých může centrum za-
měřené na kulturní dědictví a teoretickou 
a aplikovanou mechanikou přímo pomo-
ci, nicméně několik příležitostí se našlo. 
Centrum Telč (CET), detašované pracoviš-
tě ÚTAM Akademie věd ČR, od začátku 
dubna bezplatně zapůjčilo svoji termoka-
meru do jihlavské nemocnice, kde je mož-
no díky ní efektivně, rychle a bezpečně mě-
řit příchozím pacientům u hlavního vstupu 
teplotu. Jihlavské nemocnici se díky tomu 
snížily problémy s ručním měřením teplo-
ty, které s sebou kromě jiného nese i vyšší 
riziko nákazy personálu nemocnice. Kromě 
výše zmíněného pracovníci CET také po-
mohli zprostředkovat testování vzorků po-
cházejících z Kraje Vysočina v Biologic-
kém centru AV ČR. CET je také k dispozici 
sousedícímu SeniorCentru Telč SeneCura 
při přípravě desinfekce.

Jakub Novotný
ředitel CET

Se zákazem pořádání 
akcí si Sdílení poradi-
lo po svém
Mezi událostmi, které se kvůli koronavi-
rové pandemii neuskutečnily, byla i řada 
tradičních jarních trhů, dubnový Dob-
ročinný velikonoční jarmark na podpo-
ru místního domácího hospicu Sdílení ne-
vyjímaje. Přípravy byly v plném proudu, 
když organizátory zastihla zpráva o zá-
kazu pořádání veřejných akcí. Přesto se 
ale rozhodli, že nehodí pomyslnou flin-
tu do žita a jarmark uspořádali alespoň 
ve virtuální podobě. 
„Na jarmark jsme se velmi těšili a věřili jsme 
v hojnou účast. Jen vloni jej navštívilo na čty-
ři tisíce lidí. Přemýšleli jsme, jak se akce úpl-
ně nevzdat a jelikož ke Sdílení neodmyslitel-
ně patří palačinky, vytvořili jsme na 4. dubna 
výzvu pro všechny milovníky tohoto dezer-
tu,“ přiblížila náhradní variantu fundraiser-
ka Sdílení Eva Švecová. V první dubnovou 
sobotu se tedy v Telči sice neuskutečnil jar-
mark, ale zato se městem a jeho okolím linu-
la vůně palačinek, které si připravila nejedna 
rodina. Společným gestem a sdílenými fot-
kami na sociálních sítích se tak hospicu do-
stalo alespoň virtuální podpory. 
Naplnit se nakonec podařilo i původní záměr 
letošního jarmarku. „Výtěžek jsme chtěli využít 
k nákupu dvou oxygenerátorů pro klienty do-
mácí hospicové péče. Rozhodli jsme se toho-
to cíle nevzdat a uspořádali jsme sbírku. Na-
še služby fungují nadále. I v této nelehké době. 
Jejich objem narůstá a podpora dárců je proto 
pro naše klienty právě teď moc důležitá. Všem, 
kteří se do sbírky zapojili, děkujeme,“ doplnila 
Švecová. Výtěžek sbírky, do které se zapojilo 
78 dárců, činí 70 tisíc korun. 
S organizací Sdílení se pojí také Běh měs-
tem šťastných lásek. Podle Evy Švecové or-
ganizátoři stále doufají, že se akce uskuteč-
ní. Od února mají připravená trička, která si 
už nyní mohou zájemci zakoupit ve Sdílení. 
Od dubna se na portálu www.behyprohospi-
ce.cz mohou registrovat běžci i neběžci. 

Marie Majdičová

Palačinkovou výzvu si její účastníci náleži-
tě užívali.                                      Zdroj: Sdílení

Zdroj: Archiv CET

Zdroj : Monika Smejkalová

Ohlédnutí za prvními 
Velikonocemi 
v SeniorCentru Telč

Velikonoční svátky jsme slavili tradič-
ně. Přípravy jsme zahájili už v pondě-
lí po Květné neděli, zdobili jsme kočičky 
pentličkami a věšeli na ně barevná vajíč-
ka. Nezaháleli jsme ani v přípravě zahrádky 
a přesazovali jsme vysemeněná rajčata, za-
seli osení, upekli beránka, upletli pomlázky, 
barvili vajíčka. I jídelní lístek nám nabídl 
několik velikonočních pochoutek. Na Zele-
ný čtvrtek jsme si pochutnávali na hráško-
vém krému a špenátu, v pondělí zase jehně-
čím kolínku.
Zapojili jsme se do programu Úsměv 
do schránky, který funguje jako propojova-
cí síť dobrovolníků z řad široké veřejnosti 
s klienty domovů pro seniory v podobě po-
hlednice obsahující povzbudivou zprávu, 
pozdravení nebo vzkaz. 
Viz www.usmevdoschranky.cz.
Také jsme spustili nový projekt Děti senio-
rům. Tento projekt slouží pro potěšení klien-
tů v domovech pro seniory SeneCura a záro-
veň smysluplně naplňuje čas dětí, které jsou 
dnes celé dny doma a nemohou chodit do své 
školy nebo školky. Přes svůj Instagram, náš 
Facebook, nebo web – www.detiseniorum.cz 
můžete posílat obrázky, videa a fotografie 
od dětí přímo našim klientům s hashtagem 
#DetiSeniorumSeneCuraTelc jako potěšují-
cí vzkazy pro naše klienty. Naši zaměstnanci 
jim je vždy s radostí předají.
Rádi bychom také za naše klienty a zaměst-
nance podekovali všem, kteří nás jakkoliv 
podporují a dávají nám pocit, že společně 
vše zvládneme!

Monika Smejkalová
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Konzultační den 
rady města

středa 20. 5. 
od 15.00 do 17.00 hod.

Vzhledem k současné situaci je nutné 
se v dostatečném předstihu nahlásit 

v sekretariátu MěÚ

Současný stav se nějakým způsobem dotý-
ká pravděpodobně každého z nás, nehledě 
na věk či povolání. Nelehké situaci čelí napří-
klad učitelé, kteří museli ze dne na den kom-
pletně změnit styl výuky, ale i jejich studenti, 
a to hlavně ti v maturitních ročnících, kteří 
v přípravě na zkoušku dospělosti musí spolé-
hat především na vlastní síly. Omezení spo-
jená s pandemií výrazně zasáhla také uměl-
ce, kteří nemají kde a pro koho vystupovat, 
ale i jindy plné kulturní instituce, jež nyní zejí 
prázdnotou. To, že každá mince má dvě stra-
ny a i koronavirová krize může mít své světlé 
stránky, dokazují názory osobností, které od-
povídaly na otázky, jak moc Covid-19 ovlivnil 
jejich život a práci a jestli má na ně současná 
situace naopak i nějaký pozitivní dopad.

Kateřina Rozinková, kastelánka hradu 
Roštejn
Velmi zjednodušeně lze říci, že kromě to-
ho, že jsme nemohli otevřít pro návštěvní-
ky v plánovaném čase a museli jsme zrušit 
už dvě velké jarní kulturní akce, a to Mysli-
vecký den a Roštejnský hodokvas, se živo-
ta na hradě celková situace příliš nedotkla. 
Do jisté míry „opuštěný“ hrad v lese je totiž 
možná paradoxně jedním z nejlepších míst, 
kde lze karanténu strávit. Mrzí nás však na-
příklad to, že se musely odkládat už naplá-
nované svatební obřady, či že se z logických 
důvodů musí rušit některé předem napláno-
vané prohlídky a edukační programy pro 
dětské kolektivy.
Pozitivním dopadem je určitě fakt, že máme 
nyní více času na přípravu hradu na sezo-
nu a můžeme se tak podrobněji a důkladněji 
věnovat všem různým činnostem. Hrad pro-
šel v posledních letech poměrně význam-
nými úpravami expozic a i pro nás je v tuto 
chvíli zpětná instalace sbírkových předmě-
tů a úklid hradu na sezonu do jisté míry no-
vou záležitostí. Především kvůli jinému roz-
místění sbírek, jiným povrchům například 
na podlahách, které musíme ošetřit, a po-
dobně. Díky nastalé situaci máme tak po-
měrně velkorysý prostor vše v klidu dokon-
čit. Ještě před tím, než otevřeme brány pro 
návštěvníky, se zřejmě stihnou i některé do-
končovací práce na úpravách nádvoří, které 
byly původně plánovány v kombinaci s ná-
vštěvnickým provozem.

COVID–19 očima lidí z Telčska 

Alžběta Kolbová, maturantka z Gymná-
zia Otokara Březiny
Rozhodně můj zájem o studium není tak 
vysoký jako ve škole, takže se spíš věnu-
ji vlastním zájmům. Samostudium vcelku 
zvládám, ale někdy je látka špatně vysvětle-
ná a je tak těžší ji pochopit. Díky času navíc 
více věnuji rodině a seberozvoji. 
Myslím, že pozitivní dopady zatím nejsou 
moc vidět, ale věřím, že zpětně vidět budou, 
zatím je celá situace ale spíše negativní.

Jan Smigmator, zpěvák, hudební produ-
cent, moderátor
Těsně před tím, než to tady „vypuklo”, jsem 
se vrátil z New Yorku, kam už nějakou dobu 
létám na hodiny zpěvu k legendární americ-
ké zpěvačce Marilyn Maye. Dva dny po ná-
vratu jsem měl vyprodaný koncert v Brně 
v Sono centru, který jsem odzpíval plný no-
vé inspirace s chutí do další práce a pak na-
jednou utrum. Kultura to odnesla jako první, 
a jak to v rámci uvolňování restrikcí vypadá, 
vrátí se jako poslední. Ze dne na den jsem 
tak přišel o práci minimálně na půl roku. Re-
zervy ale naštěstí mám, takže s rodinou pře-
žijeme a trochu neplánovaně si i odpočine-
me. Zda se ale vrátíme k takovému životu, 
jaký jsme všichni žili před tím, to si vůbec 
netroufám odhadovat.
Nejpozitivnější dopad má tato situace na na-
šeho dvouletého syna. Kromě natáčení roz-
hlasového pořadu Klub Evergreen, který 
už téměř devět let vysílám společně se zpě-
vačkou Dashou na vlnách Českého rozhla-
su Dvojka, mám diář po mnoha letech úplně 
prázdný, a tak veškerý volný čas teď věnu-
ji právě našemu Fredovi. Stavíme z lega, 
kreslíme, zpíváme, hrajeme si na zahradě či 
chodíme do přírody. Jsme pořád všichni tři 

spolu a kupodivu si ještě nelezeme na ner-
vy. A to je dobré znamení. I když mi chybí 
koncertování a společenský život, věřím, že 
s odstupem času budeme právě na toto ob-
dobí vzpomínat moc rádi.

Helena Volavková, učitelka na Gymnáziu 
Otokara Březiny
Covid-19 rozhodně ovlivnil jak můj osobní 
život, tak práci. Práci pravděpodobně více, 
protože se zavřením škol se změnil i způsob 
výuky. Děti i my učitelé jsme byli postaveni 
před problém, jak pokračovat ve výuce i při 
ztížených podmínkách. Mnoho z nás se uči-
lo za pochodu pracovat s novými technolo-
giemi, programy, s novými způsoby komu-
nikace. Ne vždy byly první pokusy úspěšné. 
Myslím, že se postupně lepšíme, takže ně-
kteří zvládáme on-line výuku, někteří umí-
me natočit video, vytvořit testy v nových 
programech. Osobně mi chybí kontakt z očí 
do očí, každodenní potkávání s dětmi, ko-
legy. Opatření ohledně vycházení v soukro-
mém životě mi vadí asi méně, protože ži-
ji na vesnici a mám možnost se pohybovat 
po zahradě téměř bez omezení.
Při on-line výuce pozoruji u některých dětí 
rozhodně větší samostatnost, schopnost ře-
šit i nové nezvyklé situace. Mezi lidmi vět-
ší solidaritu, schopnost pomoci nejen třeba 
sousedům nebo lidem v blízkém okolí, ale 
také pomáhat na dálku. Překvapilo mne, že 
i nákupy se dají absolvovat v klidu, bez front 
a návalu lidí. A doma? Protože jsme doma 
celá rodina, zkoušíme třeba péct domácí 
chleba a zase jsme začali hrát karty.

Marie Majdičová
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V Telči dodržují mimořádná a krizová opatření 
zodpovědně, říká Radomír Špringer
Zanedlouho tomu bude půl roku, co obvod-
ní oddělení telčské policie vede npor. Ra-
domír Špringer, který pracuje jako policis-
ta přibližně pětadvacet let. Do Telče přešel 
z Jindřichova Hradce. Kromě toho, že se 
čtenářům představí, prozradí také, co je 
na policejní práci nejnáročnější či zda se ně-
kdy v televizi podívá na kriminálku. 

Jaká je vaše policejní „historie“? 
V roce 1994 jsem nastoupil k Oblastnímu 
ředitelství služby cizinecké a pohraniční po-
licie České Budějovice, konkrétně na hra-
niční přechod Slavonice – Fratres. Pak jsem 
postoupil na funkci vedoucího skupiny 
na povolování pobytu cizinců v Jindřichově 
Hradci a po úspěšném absolvování výběro-
vého řízení jsem pracoval jako vrchní komi-
sař u odboru cizinecké policie České Budě-
jovice. V roce 2013 jsem se stal komisařem 
oddělení obecné kriminality služby krimi-

nální policie a vyšetřování v Jindřichově 
Hradci. Od loňského prosince jsem vedou-
cím obvodního oddělení v Telči.
Proč jste se rozhodl zrovna pro toto po-
volání?
Po roce 1989 se uvolnilo cestování do za-
hraničí a otevíraly se nové hraniční přecho-
dy. Po otevření hraničního přechodu v mém 
rodném městě Slavonicích, jsem zatoužil 
vykonávat práci policisty právě tam, což se 
mi v roce 1994 splnilo.
Co je na vaší práci nejnáročnější a co vás 
naopak nejvíce těší?
Z mého pohledu je policejní práce náročná 
především po psychické stránce. Policista 
musí mít profesionální přístup za jakékoli 
situace, ať už při řešení trestných činů nebo 
přestupků či v asertivním vystupování. Prá-
ce je náročná také časově, protože například 
policista, který řeší závažný případ a skon-
čí mu pracovní doba, nemůže odejít domů, 
když je ho na místě ještě potřeba. Velkou od-
měnou samozřejmě je, když se nám poda-
ří dopadnout pachatele trestných činů a pře-
stupků.
Předtím jste působil v Jindřichově Hrad-
ci, v čem se telčské pracoviště liší? 
V Jindřichově Hradci jsem byl vyšetřova-
telem u kriminální policie, kde hlavní nápl-
ní bylo odhalování a vyšetřování závažných 
trestných činů. Na obvodní oddělení v Telči 
bych chtěl přinést své dlouholeté zkušenos-
ti. Rozdíly v policejní práci jsou minimál-
ní, samozřejmě se ale odlišuje velikost měst 
a územní působnost. 
Jak se vám v novém působišti zatím líbí? 
Jsem zde velmi spokojený. Telč je krásné 
historické město, ke kterému mám osobní 
i rodinný vztah.
Jak se policie dotýká koronavirová pan-
demie? Ubylo vám práce, protože lidé 
tráví více času doma? 
K současné a pro všechny náročné situa-
ci lze konstatovat, že obyvatelé Telče a při-
lehlých obcí zodpovědně přistoupili k dodr-
žování mimořádných opatření a krizových 
opatření vlády. V nouzovém stavu částečně 
ubylo dopravních nehod, přestupků v dopra-
vě, ale i trestných činů, a to právě z důvodu 
nižšího pohybu lidí v ulicích. 

Čím se teď na oddělení nejčastěji zabý-
váte?
Nezaznamenali jsme výrazný nárůst něja-
kého určitého druhu protiprávního jednání. 
Věnujeme se kontrole dodržování mimořád-
ných opatření a krizových opatření vlády, 
řešíme trestné činy a přestupky, ke kterým 
dochází, zajišťujeme veřejný pořádek i bez-
pečnost a dohlížíme na dopravu. 
V poslední době se mluví o nedostat-
ku policistů, je podstav problémem také 
v Telči? 
Na telčském oddělení je stav policistů v sou-
časné době tabulkově naplněn. 
V televizi se čím dál častěji objevují nej-
různější kriminálky nebo pořady snažící 
se ukázat práci policistů v terénu. Mají 
něco společného s realitou?
Záleží na tom, o jaký film, seriál či pořad 
se jedná. Někdy mě při sledování něčeho až 
překvapí, jak se ztvárnění přiblížilo realitě. 
Pak jsou ale i pořady, nad kterými se musí 
člověk spíše pousmát.   
V čem se vaše práce od televizní tvorby 
nejvíce odlišuje? 
Obecně lze říci, že největší odlišnost bude 
asi v tom, že kriminálky musí mít spád, aby 
byly pro diváka zajímavé, a proto se v nich 
hodně věcí zjednodušuje. Skutečná policejní 
práce vyžaduje daleko více trpělivosti, peč-
livosti a důslednosti. 
Sledujete někdy kriminálky?
Rád se někdy na kriminálku podívám. Na-
víc je v některých případech zajímavé sledo-
vat vývoj případu a vnímat „policejní“ práci 
z jiného úhlu. 
Pokud nejste na policejní stanici, čemu se 
rád věnujete ve volném čase? 
Volný čas trávím především s rodinou, re-
kreačně sportuji, ale také odpočívám při 
sportovním rybolovu.
Je něco, co byste na závěr chtěl čtenářům 
TL vzkázat?
Občanům a čtenářům přeji pevné zdraví 
a psychickou odolnost, kterou v této nároč-
né době všichni potřebujeme. 

Marie Majdičová
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Univerzitní centrum 
funguje i v omezeném 
provozu
Dobré i špatné květnové zprávy z univer-
zitního centra
Květen bývá zpravidla první měsíc, kdy se 
v univerzitním centru opravdu naplno roz-
jedou všechny akce. Letos tomu tak bohu-
žel nebude. Vzhledem k vládním i univer-
zitním opatřením se víceméně všechny akce 
ruší. A to nejen na duben či květen, ale už 
i na červen a dále. Nepříjemné je to zejmé-
na u akcí tradičních. I proto už nedočkavě 
vyhlížíme konec nouzového režimu, který je 
na Masarykově univerzitě avizován do 15. 
května. Do tohoto data je zatím také uza-
vřena univerzitní knihovna. Případné do-
tazy či individuální výpůjčky ale můžete do-
mlouvat přímo s paní Ilonou Martinů – tel. 
774 886 640. Obdobná situace je i v pří-
padě MUNISHOPU, který jsme u nás ote-
vřeli přesně před rokem v květnu. Aktuální 
nabídku můžete ale sledovat třeba na strán-
kách https://munishop.muni.cz.
Na druhou stranu máme i dobré zprávy. Mož-
ná víte, že Masarykova univerzita vytvořila 
z iniciativy rektora Martina Bareše dobrovol-
nickou síť. Díky tomu, že se přihlásily tisí-
ce dobrovolníků, můžeme nabídnout pomoc 
v mnoha činnostech a oborech, a to nejen 
v Brně, ale i na Vysočině či přímo v Telči. Pro 
více informací doporučujeme stránky https://
munipomaha.cz. A druhou dobrou zprávou 
je, že se přeci jen některá opatření rozvolňu-
jí. Už do Velikonoc tak máte možnost přijít 
si do UC koupit něco sladkého, kdy v upra-
veném provozu funguje kavárna a cukrárna 
Petra Haase. Nachystanou máme letní insta-
laci soch pro naše nádvoří, stále počítáme 
s velkou jezuitskou výstavou připravovanou 
společně s NPÚ, Muzeem Vysočiny Jihlava 
a městem Telč, zrušena zatím není ani nej-
větší letní akce Francouzsko-česká hudební 
akademie, která – doufejme – letos vstoupí 
do druhého čtvrtstoletí své existence. Děku-
jeme všem za trpělivost a pomoc v těchto ne-
lehkých časech. 
Podrobnější informace o všech akcích jsou 
k dispozici na internetových stránkách ne-
bo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 
777 119 220, www.uct.muni.cz, www.face-
book.com/UniverzitnicentrumTelc.
Kurz Univerzity třetího věku Středověké 
etudy II aneb Středověké jednohubky, de-
finitivně ukončen
Vzhledem k současné situaci je s definitivní 
platností ukončen kurz Středověké etudy II 
aneb Středověké jednohubky, ze středově-
kého a raně novověkého života, který měl 
končit v květnu. Chceme všem posluchačům 

poděkovat za pochopení a trpělivost při vy-
řizování nutné administrativy a popřát všem 
pevné zdraví. I v současnosti je ale možné se 
vzdělávat. Doporučujeme sledovat stránky 
www.u3v.muni.cz, kde lze nalézt mnoho za-
jímavých on-line přednášek, aktualit, soutě-
ží, krátkodobých kurzů, které jsou pravidelně 
aktualizovány. Doufáme, že se situace vrátí 
k normálu a na podzim budeme moci otevřít 
další tematicky volně navazující kurz Etudy 
III (opět garantovaný NPÚ Telč). 
Podávání přihlášek bude letos opoždě-
no, předpokládáme, že proběhne až v zá-
ří. O všem budeme včas informovat na na-
šich webových stránkách: www.uct.muni.cz 
a v TL. Podrobnější informace: Ilona Marti-
nů, tel. 774 886 640
Patnácté Letní jazykové kurzy angličtiny 
2020 opět v Univerzitním centru
Již po patnácté pořádá Jazyková škola FFMU 
letní kurzy angličtiny v Univerzitním centru 
Telč. Letos se budou konat od 26. - 31. čer-
vence 2020, samozřejmě za předpokladu, že 
to bude vzhledem k vládním opatřením mož-
né. Kurzy se opět zaměří především na zlep-
šení komunikačních dovedností, rozšíře-
ní slovní zásoby a zdokonalení schopností 
rychle a správně reagovat. Výuka bude pro-
bíhat od 9.00 do 13.45, v kurzech učí profesi-
onální a kvalifikovaní lektoři s mnoha lety 
praxe. Více informací najdete na www.jazy-
kovka.phil.muni.cz nebo u Jarmily Svobo-
dové na tel. čísle 606 036 043.

Ohlédnutí do historie

Covid-19 
V současné době prožíváme složitou situaci 
s Covidem-19, jinak také čínskou chřipkou. 
Právě před sto lety se naši předci potýkali 
s podobnou pandemií. Tenkrát se neskrývala 
za odborný název, ale měla jasné pojmenová-
ní. Španělská chřipka. Čelili jí v daleko slo-
žitějších podmínkách. Končila I. světová vál-
ka, tehdy ještě jen Velká válka, byl nedostatek 
potravin, o možnostech zdravotnictví ani ne-
mluvě. Telčské listy si ji všimly v roce 2008, 
aniž tušily, že i naše doba může zažít podob-
nou pandemii. Na neradostném ohlédnutí 
do historie můžeme najít ale i něco optimistic-
kého. Kronikář Antonín Podsedník pořizoval 
zápis do městské kroniky za roky 1918 a 1919 
s malým zpožděním, v roce 1923. I když je 
v Telči prožil, španělskou chřipku, jako pro-
blém společnosti, či města již nezmiňuje...
1918. Nejen mír, republika, ale také španěl-
ská chřipka
Letošnímu devadesátému výročí konce I. svě-
tové války a vzniku republiky jsme v Telč-
ských listech již věnovali zaslouženou po-
zornost. Naši předci na podzim v roce 1918 
neprožívali ale jen samé slavnostní okamži-

ky. Právě v těchto měsících se i v Telči objevil 
nový zákeřný nepřítel, se kterým si nevěděli 
rady. Španělská chřipka. Podle současného 
hodnocení virologů šlo o jednu z největších 
epidemií v lidské historii. Vždyť během prv-
ní světové války zahynulo v průběhu čtyř let 
přes 10 miliónů lidí, španělské chřipce jich pa-
dlo za oběť až třikrát tolik. Virus chřipky se ší-
řil mimořádnou rychlostí. Byl vysoce nakaž-
livý, a tak i úmrtnost dosahovala hrozivých 
rozměrů. Tehdejší Lidové noviny vážně varo-
valy: „Epidemie, která se nyní Evropou od zá-
padu na východ šíří, jest jednou z nejpovážli-
vějších, s kterými jsme měli v této válce co 
dělati.“ Noviny upozorňovaly, že nemoc, kte-
rou lékařská věda zatím neumí zastavit, posti-
huje v západní Evropě celé rodiny i vesnice. 
V Telči se objevila Španělská chřipka počát-
kem října. Autentickým dokladem o tom je 
třeba dopisnice, ve které žák tercie telčské 
reálky, třináctiletý Ludvík Houška, píše 18. 
října 1918 do Zdešova u Žirovnice svým ro-
dičům mimo jiné: „Zde již také hodně lidu 
stůně na španělskou chřipku, ale my se snad 
tak rychle nerozstůněme (bydlel na privátu 
se svým spolužákem ze Zdešova, pozn. red.), 
protože jsme na zdravém vzduchu...“ Student 
Houška nevědomky nezanechal jen důkaz 
o počátku epidemie v Telči, ale také měl prav-
du v tom, že zdejší klima přispělo k tomu, že 
zde epidemie nedosáhla tragických rozměrů. 
I tak v roce 1918 zemřelo v Telči 99 lidí, což 
bylo o 20 procent více, než byl průměr úmrtí 
v letech předchozích a také následujících. Po-
prvé se s příčinou smrti „chřipkou“ setkáme 
v Telči 22. října u pětileté Františky Vetýškové 
z Vnitřního Města. Naposledy se pak objevuje 
1. ledna 1919 u Kateřiny Brýdové ze Starého 
Města. V uvedeném mezidobí zákeřné nemo-
ci podlehlo 9 obyvatel. Oprávněně se můžeme 
domnívat, že chřipka byla příčinou smrti i dal-
ších starších zemřelých. U těch je většinou, 
podle tehdejších zvyklostí, po sedmdesátém 
roku věku jako příčina úmrtí často uváděna 
„sešlost věkem“. A právě takových úmrtí za-
znamenává telčská matrika v roce 1918 dva-
cet, což je také daleko více než v jiných letech 
té doby. Že se jednalo skutečně o nemoc, se 
kterou si tehdejší medicína nevěděla rady, po-
tvrzuje i to, že chřipka jako příčina smrti se 
mimo toto období v matričních záznamech 
v Telči nevyskytuje. (TL 12/2008)               /z/

Oběti španělské chřipky v Telči
22.10. Františka Vetýšková 5 let
8.11.  Václav Štambera 77 let
9.11.  Josef Schuster 47 let
9.11.  František Šána 18 let
13.11.  Cyril Pazour 31 let
15.11.  Oldřich Krepčík 18 let
17.11.  Marie Hynková 49 let
30.12.  Marie Brýdová 38 let
1.1.  Kateřina Brýdová 72 let
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Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 3. 2020 do 18. 4. 2020.

Počasí v Telči – Jaro a sucho
Březen v číslech
Průměrná teplota:   4,1°C
Průměrný tlak:   1019 hPa
Srážky:    11,6 mm
Max. teplota:   18,7°C, 
   20. 3. v 14:23
Min. teplota:   -6,1°C, 
   23. 3. v 5:53
Max. rychlost větru:  40 km/h, 12. 3.

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.

Setkáte se s nimi na Prázdninách v Telči, 
při benefičních akcích Sdílení či u rozsví-
cení vánočního stromku na náměstí. Sbor 
dobrovolných hasičů Telč ale pořádá i řa-
du vlastních kulturních akcí a navazuje tak 
na původní myšlenku těchto spolků, které 
se podílely na společenském životě v obcích. 
Kromě toho členové soutěží v požárním 
sportu a samozřejmě při poplachu vyjíž-
dějí k požárům. Právě těch bylo na počát-
ku dubna v okolí města hned několik. Jak se 
s nimi jednotka poprala a co všechno obná-
ší být dobrovolným hasičem, přiblížil velitel 
výjezdové jednotky SDH Telč Jiří Vejmělek.
Jak jste prožívali druhý dubnový týden pl-
ný lesních požárů?

Vyjížděli jsme 6. 4. do lesa u Hodic, 8. 4. k ves-
nici Doupě a 11. 4. do lesa v Rozsíčkách. Nej-
náročnější byl pro nás zásah v lese v katastru 
obce Doupě, kam jsme dorazili přibližně v po-
ledne. Po čtyřhodinovém boji s plameny se 

Dubnové lesní požáry
zaměstnaly nejen 
profesionální hasiče, 
ale i dobrovolníky

nám společně s ostatními jednotkami podařilo 
požár dostat pod kontrolu a za další dvě hodiny 
jsme ho společně úplně zlikvidovali.
Tím to neskončilo. Po návratu na základu 
na nás z auta koukalo asi třicet použitých hadic, 
které původně byly bílé a suché, jejich barva se 
ale po zásahu změnila. Kromě umytí všech ha-
dic a jejich výměny za suché, jsme museli do-
plnit také naftu a vše, co jsme předtím použili, 
aby byl vůz akceschopný. Zpět k rodinám jsme 
z hasičárny odcházeli kolem půlnoci. 
Zažili jste někdy předtím podobnou situaci?
Zrovna v loňském roce jsme obdobně zasaho-
vali u požáru v lese u Řídelova. Naše jednot-
ka na místě i s hlídáním nepřetržitě strávila cel-
kem devatenáct hodin. 
Kolik se vás většinou schází k zásahu?
Výjezdová jednotka čítá dvacet členů. Po dobu 
mého působení coby velitele se nám zatím ne-
stalo, že bychom k nahlášené události nevyje-
li. Pravidelně se k výjezdu dostaví minimálně 
čtyři hasiči, ale většinou jich doběhne víc. 
Zasahujete někdy také sami?
Při většině zásahů spolupracujeme s profesio-
nálními hasiči a také s okolními dobrovolnými 
jednotkami. Ale zrovna 6. dubna v lese u Ho-
dic jsme zasahovali sami, protože profesioná-
lové už byli u jiného požáru. 
Jak vypadá den dobrovolného hasiče?
Každý z nás se věnuje svým běžným činnos-
tem. Ráno odcházíme do práce a v momen-
tě, kdy dojde k nahlášení požáru, se spustí si-
réna a každému členovi jednotky přijde SMS 
a hovor z telefonního automatu Hasičské-
ho záchranného sboru Jihlava s podrobnost-
mi o místu a rozsahu požáru. Zahodíme vše, 
co máme rozdělané a rychle se přesouváme 
na stanici. Pak se převlékneme do zásahového 
oděvu a nasedneme do připraveného auta. Pro 
naši jednotku platí povinnost vyjet k nahlášené 
události do deseti minut. 
Na Facebooku sbor dostal pochvalu za vel-
mi rychlou přípravu a vyjetí téměř ihned 

po profesionálech. Daří se vám to často? 
Za tuto pochvalu autorovi velice děkujeme 
a vážíme si jí. Čas, za který jsme schopni vy-
jet, závisí na době a dni nahlášení požáru. Od-
poledne a navečer jsou většinou všichni doma 
a doba dojezdu na stanici se zkracuje. Pokud 
dojde k poplachu o víkendu, sejde se podstatně 
více členů a časy jsou také velmi dobré. 
Jak dlouho už SDH Telč funguje?
Náš sbor patří k těm starším. První zmínka se 
datuje k roku 1871, ale zaregistrován byl 1. 
ledna 1873.
Účastníte se také soutěží v požárním sportu, 
jaké jsou zatím vaše největší úspěchy?
Naše soutěžní družstva běhají Jindřichohra-
deckou hasičkou ligu. V nabité konkurenci 
bylo zatím nejlepší celkové čtvrté místo v lize 
z roku 2017. Starší soutěžní tým by potřeboval 
trochu omladit, takže pokud by někdo ze čte-
nářů měl zájem si požární sport vyzkoušet, bu-
deme jedině rádi.
Závodí i ženy, kdo přišel s myšlenkou založit 
dámský tým?
Ženy sestavily své družstvo teprve v roce 2018. 
Ve své první sezóně obsadily sedmou příč-
ku a vloni si polepšily dokonce až na celkové 
třetí místo z deseti týmů. S myšlenkou založit 
ženskou jednotku jsme si pohrávali už dlouho. 
Ve sboru máme pouze tři ženy pod osmnáct 
let a zbytek tvoří naše manželky. Museli jsme 
proto počkat, až splní své nejnutnější mateřské 
povinnosti a budou se moct požárnímu sportu 
věnovat naplno. O to více si vážím jejich vý-
sledků, když vidím, že na dráze prohání osm-
náctileté holky. 
Kromě požárního sportu a zásahů se věnu-
jete také dalším aktivitám, kde všude vás 
čtenáři mohou potkat?
Co se týče aktuální činnosti, zaměstnával nás 
Covid-19. Zajišťovali jsme roznos informač-
ních letáků po Telči a rozváželi jsme dezinfek-
ce v pětačtyřiceti okolních obcích.

Marie Majdičová

Běžecké družstvo SDH Telč v roce 2017.    
Zdroj: Archiv SDH Telč
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Pinec v orlovně uzavřel 
5. ročník
Pinec v orlovně je série otevřených ama-
térských turnajů ve stolním tenise. Od lis-
topadu do března se jednou měsíčně sejde-
me a strávíme nedělní odpoledne při sportu 
s pálkou v ruce. Letos už jsme bohužel po-
slední turnaj uspořádat nemohli. Na čtyřech 
setkáních se nakonec sešlo 20 hráčů, kteří 
sehráli přes 150 vzájemných zápasů a po-
řádně si protáhli tělo. Nejlepším hráčem 
byl opět Pavel Nováček z Dačic, následova-
ný Davidem Kovářem a Martinem Tupým 
z Telče. Čest ale patří všem, kteří se účast-
nili. U nás totiž platí, že není důležité zvítě-
zit, ale prostě si zahrát.Tak v listopadu 2020 
na shledanou v orlovně s pálkou v ruce. Me-
zitím se můžete podívat na fotky z turnajů 
na stránce www.oreltelc.cz/pinec.

David Kovář

ZASTÁVka Telč
V souvislosti s pandemií koronaviru a na-
řízením vlády je omezen běžný provoz 
NZDM ZASTÁVka Telč do odvolání. 
Dočasná provozní doba je PO – PÁ od 6.00 
do 14.30 hodin. Nabízíme poradenství přes 
sociální sítě či mobilní telefon:
Facebook – Zastávka Telč
Instagram – zastavka.telc
Telefon – 604 535 577
Pokud někdo bude mít zájem o osob-
ní schůzku, je potřeba se předem domluvit 
s pracovníky zařízení a následně dodržet zá-
kladní hygienické zásady.
Děkujeme za pochopení.

Sport
Hodnocení hokejové  
sezony 2019/2020 SK Telč
V sezoně 2019-2020 byly přihlášeny muž-
stva do těchto soutěží:
Muži: Krajská soutěž mužů Vysočiny
Trenéři: Josef Prášek, Jaroslav Bína, ve-
doucí Lukáš Báchor
Mužstvo se opět vrátilo do soutěže na Vy-
sočinu. Důvodem byly vysoké finanční ná-
klady z předchozí sezóny. Hráli jsme se 
svými odchovanci a soutěž byla na dobré 
úrovni. Po základní části jsme byli na 1. 
místě v tabulce, ze které jsme postupovali 
do PLAY OFF. Bohužel rozhodnutím vlád-
ního nařízení se ani tato soutěž nedohrála 
a řídícím orgánem jsme byli vyhodnoceni 
jako vítěz soutěže. Poděkování si zaslouží 
celý tým, který po celou sezonu pravidelně 
trénoval, což se projevilo i na výsledcích.
Mladší žáci: Liga mladších žáků – D Ji-
homoravská (8 týmů)
Trenéři: Zdenek Kubát, Petr Nedorost, 
Miroslav Pavlíček
Tým se na začátku soutěže hledal a něko-
likrát v prvních kolech soutěže prohrál, 
okolo Vánoc se už vytvořila dobrá par-
ta a přišly i výsledky. Zlepšení bylo vidět 
i v systému tréninků, kdy nastalo hlavně 
to, že se trénovalo po celou sezonu třikrát 
týdně. Umístění v tabulce: 4. místo.
5. třída (roč. 2009): Soutěž 5. tříd  Kraje 
Vysočina (11 týmů)
Trenéři: Luboš Pospíchal, Pavel Macků
Velmi dobrá parta, velice dobrá úroveň 
soutěže, kde jsme byli nováčkem a na sou-
těž jsme nestačili. Na konci sezony jsme 
už odehráli několik vyrovnaných zápasů. 
V této soutěži se nezapočítávají výsledky 
a nevede se tabulka. Bylo odehráno cel-
kem 22 utkání.
4. třída (roč. 2010): Soutěž 4. tříd Kraje 
Vysočina (minihokej) – (8 týmů)
Trenéři: Daniel Jirků, Jan Diviš, Milan 
Tušer
Velký počet hráčů, kteří ještě nemají úro-
veň. Mladší ročníky se začlenily velice 
dobře - za sezonu odehrály 10 turnajů.
3., 2. třída a mladší (roč. 2011-2015) ZÁ-
KLADNA: Soutěž nehráli
Trenéři: Jiří Havlík, Rostislav Taras, Lu-
káš Nerad 
Pro velký zájem hráčů byli rozděleni 
do dvou kategorií. Trénovali dvakrát až tři-
krát týdně. Zde byl vidět velký posun začá-
tečníků. Během sezony sehráli jen několik 
přátelských utkání.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem trené-
rům za jejich přístup, sponzorům za pod-

poru a divákům za jejich účast na domá-
cích zápasech. Škoda, že pro nás sezona 
skončila ve všech kategoriích nedohraná. 
Budeme se těšit na podzim na další dou-
fám úspěšnou sezonu pro všechny.

František Čermák

Úspěchy šachistů 
při DDM Telč
Kroužek šachů při DDM Telč je na vzestu-
pu. Pod vedením Davida Brychty dvakrát 
týdně usedá k šachovnici 13 dětí. David 
Brychta prošel kroužkem už jako žák. Po-
stupně se společně bratrem probojoval až 
do národní ligy. Nyní své zkušenosti pře-
dává nejen dětem u nás v Telči, ale také 
v Jihlavě, kde se věnuje především indivi-
duálním tréninkům s nadanými dětmi. 
Úspěchy našich dětí na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Hráči soutěží v Lize mládeže 
v rámci Vysočiny. Tyto turnaje organizu-
je Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Jihlava, 
Světlá nad Sázavou, Humpolec, Havlíč-
kův Brod a Náměšť nad Oslavou. Každý 
z hráčů je samostatně bodován. V průběž-
ném hodnocení je zřejmé, že na stupně ví-
tězů může pomýšlet David Brychta a Ane-
ta Pham. 

Jiřina Dufková

Poděkování
Děkujeme tímto sestřičkám a lékařce ze 
Sdílení o.p.s. v Telči za poskytnutí profesi-
onální a přitom velice citlivé péče v posled-
ních hodinách života manželce a mamince 
Marii Novákové z Českého Rudolce.

Děkují manžel Karel a děti

Vítáme nové občánky
Lukáš Jandáček, Štěpnice
Matěj Záškoda, Staré Město
Opustili nás
Zdeněk Bureš, Krahulčí 66 let
Božena Aldorfová, Hodice 82 let
Zdena Rábková, Černíč  89 let
Marie Křenová, Urbanov  85 let
Mgr. Josef Barták, Staré Město 76 let
Anežka Kožešníková, Podolí 76 let
Ladislav Jackwerth, Štěpnice 70 let
Marie Pochopová, Štěpnice 81 let
Eva Kalábová, Krahulčí  69 let
Bohumír Houzar, Žatec  72 let
Stanislav Kašpar, Podolí  55 let
Jiří Šimáček, Vnitřní Město 79 let
Údaje v  této rubrice jsou zveřejněny u  sňatku 
na základě písemného souhlasu obou novoman-
želů a  u  zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Kulturní kalendář
Kulturní a sportovní akce 
jsou do odvolání zrušeny!
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„Výtvarka na dálku“

Anna Veselá, 14 let

Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ tento-
krát dokumentují zvláštní období, ve kte-
rém se všichni nacházíme - „dobu rouško-
vou“. A to nejen tématem, ale i místem, 
kde vznikaly - u dětí doma. I „výtvarka“ 
nyní může fungovat pouze „na dálku“. Zde 
je tedy několik autoportrétů s rouškou, kte-
ré děti doma vytvořily, nafotily a poslaly. 
Když jsme ještě chodili do školy, věnovali 
jsme se tématu módy a žáci se svými pra-
cemi podíleli na výstavě Letem módním 
světem v knihovně Univerzitního cent-
ra. Tehdy jsme se nenadáli, že za pár týd-
nů budeme všichni nosit nový nezbytný 
„módní“ doplněk - roušku...

Lenka Bláhová

Na závěr ještě ilustrační fotka k současné situaci. I Sv. Markéta dodržuje vládní nařízení…
Foto: Eliška Rodová

Klárka Poukarová, 9 let 

Patrik Svoboda, 12 let

Barbora Veselá, 13 let

Lucinka a Markétka Houdkovy

Zuzana Šeniglová, 12 let


