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Prázdniny budou
A  to  jak  ty  školní,  tak  i  Prázdniny v Telči. 
Vzhledem k uzavření škol a zrušení kultur-
ních akcí kvůli pandemii byly v určitém čase 
ohroženy oboje. Ty školní byly ale brzy po-
tvrzeny a červencem skutečně začnou. Přeji 
všem žákům, studentům, učitelům i zaměst-
nancům škol, ať si je užijí a po jejich ukon-
čení ať se od září vrátí k obvyklému školní-
mu režimu.
A pokud se nic mimořádného nestane, měly 
by od 24. července začít i ty druhé prázdniny. 
Organizátoři  v  čele  s Milanem Medvědem 
Kolářem snad ani nepřestali věřit, že se 38. 
ročník  letos uskuteční. A  i  přes mimořádná 
opatření se jim podařilo dát dohromady opět 
hodně atraktivní program. Upřímně, obdivuji 
jejich optimismus, já jsem už příliš nevěřil… 
Ale kapely, divadla i spousta posluchačů jsou 
natěšení a do Telče zkrátka za každé situace 
chtějí přijet. A nedočkaví jsou i stánkaři, kteří 
by rádi kvalitními službami dali zapomenout 
na to uplynulé nepříjemné období. A přestože 

je Dům dětí a mládeže v rekonstrukci, na ná-
městí zůstane jak štáb Prázdnin, tak i Kocouří 
scéna. Jen trochu v obráceném gardu.  Malé 
pódium vyroste před radnicí a veškeré záze-
mí festivalu bude v přízemí radnice. A věřím, 
že koncerty na zámku, v Univerzitním centru 
nebo v Panském dvoře budou mít minimálně 
stejnou atmosféru jako loni.
Bohužel  se  letos  neuskuteční  Horácký  jar-
mark a Historické slavnosti. Ale těšit se mů-
žeme třeba na Česko-francouzskou hudební 
akademii, i když v částečně omezené podo-
bě, Balóny nad Telčí anebo na Foodfestival 
v  Panském  dvoře.  Celou  nabídku  tradičně 
najdete v příloze Telčské léto.

(Pokračování na str. 3)

Příloha:
Program Prázdnin v Telči 2020

Telčské léto 2020

Každým rokem oceňuje Kraj Vysočina ak-
tivity  v  oblasti  rozvoje  území  kraje  a  ne-
ziskového  sektoru  cenou  Skutek  roku. 
Za rok 2019 putuje ocenění do Telče míst-
ní organizaci Sdílení. Ta byla v  této anke-

tě nominována v sociálně-zdravotní oblasti 
s benefiční akcí Běh městem šťastných lá-
sek. Zástupkyně Sdílení převzaly cenu z ru-
kou radního Kraje Vysočina Ing. Bc. Marti-
na Hyského a vedoucí odboru regionálního 
rozvoje doc. RNDr.  Ivety Fryšové, Ph. D. 
„Běh se v Telči stává pomalu tradicí a ce-
lé Sdílení se na něj vždy těší. Z atmosféry, 
která zde vznikne, čerpáme ještě mnoho dní 
poté. Běh je také místem, kde se setkává-
me s našimi dárci a podporovateli, ale ta-
ké s rodinami, které jsme doprovázeli ne-
lehkým obdobím života. Musím zmínit, že 
nic z toho by se nemohlo uskutečnit, nebýt 
desítek dobrovolníků, kteří s akcí pomáha-
jí. Všem vám děkujeme a těšíme se, že se le-
tos, v neděli 2. srpna, opět společně setkáme 
u startovní brány!“ 

Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o.p.s.

Sdílení bylo oceněno 
v anketě Skutek roku 2019

Roman Fabeš:

Prázdniny v Telči Foto: Archiv Prázdnin v Telči
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39. schůze - 20. května
 - Rada města (RM) schválila uzavření smlou-
vy o začlenění do herní platformy „Skryté 
příběhy“ mezi městem Telč a provozovate-
lem mobilní aplikace Skryté příběhy, z. s.
 - RM  schválila  poskytnutí  dotace Oběhové-
mu hospodářství Renesance ve výši 35 tisíc 
Kč na úpravu vstupních vrat do areálu pře-
kladiště separovaného odpadu.
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  uzavřít 
dodatek  č.  2  k  nájemní  smlouvě  uzavřené 
dne 3.  6.  2003  s  nájemcem Zemědělským 
družstvem Telč, ve smyslu vyjmutí pozem-
ků p. č. 3357/3 o vým. 0,1389 ha a pozem-
ku p. č. 3371/2 o vým. 0,399 ha v k. ú. Telč 
z uzavřené nájemní smlouvy.
 - RM schválila zveřejnění záměru pronájmu 
pozemků p. č. 3357/3 a p. č. 3371/2 v obci 
a k. ú. Telč.
 - RM  schválila  se  zhotovitelem  společnos-
tí  START  Zelený  s.  r.  o.  uzavření  dodat-
ku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 12. 
2019 na akci „Revitalizace sídliště Jana Žiž-
ky v Telči – II. a III. etapa“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě  o  zřízení  služebnosti  s  budoucím 
povinným Krajem Vysočina k části pozem-
ku p. č. 7416/1 v k. ú. Telč v souvislosti se 
stavbou „Telč - přechod pro chodce na sil-
nici II/406“.
 - RM  schválila  uzavření  nájemní  smlouvy 
s pronajímatelem Českou republikou – Stát-
ním pozemkovým úřadem na pronájem po-
zemku p. č. 719 v obci a k. ú. Telč za účelem 
realizace  stavby  „Cyklostezka Hradecká  – 
Slavatovská v Telči“.
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  darování 
pozemků Kraji Vysočina za účelem majet-
koprávního vypořádání pozemků v souvis-
losti s rekonstrukcí komunikace a chodníků 
v ulici Hradecká.
 - RM  schválila  uzavření  nájemní  smlouvy 
s pronajímatelem Masarykovou univerzitou 
na pronájem nebytových prostor v budově 
č. p. 2 na náměstí Zachariáše z Hradce pro 
odbor rozvoje a územního plánování. 

40. schůze - 3. června
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 
zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Služby 
Telč, spol. s r.o., se seznámila s roční účet-
ní závěrkou za rok 2019 a na základě toho 
ji schválila.
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 
zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Služby 
Telč, spol. s r.o., se seznámila s návrhem pře-
rozdělení  nerozděleného  zisku  z minulých 
let a na základě toho jej schválila.
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 

Z jednání rady města zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Statek 
Telč, spol. s r.o., se seznámila s roční účet-
ní závěrkou za rok 2019 a na základě toho 
ji schválila.
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 
zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Statek 
Telč, spol. s r.o. se seznámila s návrhem pře-
rozdělení  nerozděleného  zisku  z minulých 
let a na základě toho jej schválila.
 - RM  schválila  Základní  škole  Telč,  Masa-
rykova 141, příspěvkové organizaci, záměr 
podání žádosti do projektu „Pomáháme ško-
lám k úspěchu“.
 - RM  schválila  Základní  škole  Telč,  Masa-
rykova 141,  příspěvkové organizaci  záměr 
podání  žádosti  do  rozvojového  programu 
„Podpora výuky plavání v základních ško-
lách v roce 2020“.
 - RM schválila Základní škole Telč, Hradecká 
234,  příspěvkové  organizaci  záměr  podání 
žádosti do  rozvojového programu „Podpo-
ra výuky plavání v základních školách v ro-
ce 2020“.
 - RM  schválila  uzavření  dodatku  č.  1 
ke  smlouvě  o  užití  veřejného  prostranství 
se společností Tagadesing, s.r.o. k provozov-
ně Pizzeria Italia.
 - RM  schválila  uzavření  dodatku  č.  1 
ke  smlouvě  o  užití  veřejného  prostranství 
části p. č. 7355/1 v k. ú. Telč se společností 
GEOSAN GROUP a. s. ve smyslu prodlou-
žení užití veřejného prostranství v roce 2020 
do 22. 7. 2020 a od 10. 8. 2020.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 3/2020.
 - RM schválila zveřejnění záměru propachto-
vat část pozemku p. č. 3792/4 v obci a k. ú. 
Telč, díl č. 1 o výměře 378 m2, lokalita Třeš-
ňovka.
 - RM  schválila  podání  žádosti  na  Krajský 
úřad  kraje Vysočina  o  provedení  přezkou-
mání hospodaření města Telče za rok 2020.
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  proná-
jmu části pozemku p. č. 344/2 a p. č. 344/3 
v k. ú. Telč.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou 
v Telči, Špitální 611.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou 
v Telči, Špitální 611.
 - RM schválila dar ve výši 20 tisíc Kč Čes-
kému svazu neslyšících sportovců na uspo-
řádání Mistrovství Evropy v ledním hokeji 
neslyšících v Telči.

Voličské průkazy pro vol-
by do zastupitelstev krajů
Prezident  republiky  stanovil  termín  konání 
voleb do zastupitelstev krajů na  2.  a  3.  říj-
na  2020.
Ve  volbách  do  zastupitelstev  krajů  v  roce 
2012 bylo poprvé možné hlasovat na zákla-
dě voličského průkazu. Ten umožňuje hlaso-
vat pouze ve volebním okrsku, který se na-
chází  na  území  volebního  kraje,  ve  kterém 
má volič zaevidovaný trvalý pobyt. To zna-
mená, že např. občan Telče může své volební 
právo uplatnit na základě voličského průkazu 
v některé ze 704 obcí Kraje Vysočina (jejich 
aktuální  výčet  najdete  na  webových  strán-
kách  města  www.telc.eu).  Voličský  průkaz 
tedy neopravňuje tak, jak je tomu např. u vo-
leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
aby volič své právo realizoval v kterémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky 
nebo i ve zvláštním stálém volebním okrsku 
na zastupitelském úřadě.
Volič  zapsaný  v  seznamu  voličů  vedeném 
MěÚ Telč, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, pro který je tento seznam veden, 
může požádat o vydání voličského průkazu 
MěÚ Telč - ohlašovnu evidence obyvatel  - 
Na Sádkách č. p. 453, (a to písemně nejpoz-
ději do 25. září 2020 nebo osobně do 30. září 
2020 do 16 hod). Vzor žádosti o vydání vo-
ličského průkazu pro volby do zastupitelstev 
krajů je k dispozici na výše uvedeném praco-
višti MěÚ Telč, příp. ke stažení na webových 
stránkách  města  www.telc.eu.  Tam  najdete 
i další podrobnosti k podávání žádostí o vy-
dání voličských průkazů a k jejich převzetí.

Jana Matoušková

Výběrové řízení na
nového zaměstnance
V současné době je na úřední desce uve-
řejněno  oznámení  o  vyhlášení  výbě-
rového  řízení  na  obsazení  pracovního 
místa na odboru dopravy, na úseku pro-
jednávání  přestupků  v  dopravě.  Lhůta 
pro podávání přihlášek  je stanovena do 
15. 7. 2020 do 17.00 hod. Bližší podmín-
ky a požadavky jsou uvedeny na úřední 
desce, která  je přístupná  i na  interneto-
vých  stránkách  města  na  adrese  http://
www.telc.eu/uredni_deska.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Farmářské a řemeslné trhy v Telči 2020
● 22. srpna ● 10. října ● 31. října

Vždy v sobotu od 9.00 do 15.00 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce.
Kontakt na pořadatele: tel.: 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
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Telčské vlakové nádraží, v sobotu dopoledne 
obvykle klidné, nyní nezvykle rušné, s hud-
bou, praskáním ohně a cinkáním plechových 
hrníčků a také s několika desítkami cestují-
cích z Brna. Ti se před chvíli probudili a prá-
vě přihlížejí tomu, jak se jeden ze železnič-
ních vagónů, ve kterém přenocovali, pomocí 
jeřábů sune zpět na koleje, tedy do provozu.
Šlo o  jednu z prvních větších akcí, která  se 
v Telči po zmírnění vládních opatření v sou-

(Dokončení ze str. 1)
Propojíme Hradeckou a Slavatovskou
Hodně využívaná pěšina mezi těmito dvěma 
ulicemi se dočká nového kabátu.  Po řadě jed-
nání se nám podařilo uzavřít smlouvu s vlast-
níkem  pozemků  pod  pěšinou,  se  Státním 
pozemkovým úřadem. A to byla hlavní pod-
mínka pro přípravu projektu propojení obou 
ulic. Výsledkem projektových  prací  je  spo-
lečná stezka pro pěší a pro cyklisty z Hradec-
ké ulice s napojením na chodník ve Slavatov-
ské ulici a na cyklostezku kolem zámeckého 
parku směrem ke školám. Navíc je součástí 
projektu i prodloužení této stezky podél sil-
nice první  třídy až ke Kaštánce, kde vznik-
ne i místo pro přecházení přes tuto frekvento-
vanou silnici. Místo pro přecházení vznikne 
i v ulici Hradecká. Tady se stane stezka i čás-
tí  komunikace  pro  připravovanou  obytnou 
zónu. Součástí  výstavby  stezky  je  i  veřejné 
osvětlení a výsadba zeleně. Náklady celé ak-
ce se pohybují kolem 2 milionů korun a po-
dařilo se nám na ni získat dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Nejvýhodnější 
nabídku na realizaci díla podala v rámci vý-
běrového  řízení  firma  Starkon. A  pokud  se 
nevyskytnou nějaké problémy, po nové stez-
ce se budete moci projít už na konci října. 
Nákup energií byl opět úspěšný
Již od roku 2013 nakupuje Mikroregion Tel-
čsko prostřednictvím Českomoravské komo-
ditní  burzy Kladno  energie  pro město  Telč 
a  dalších  30  obcí  mikroregionu.  Pro  letoš-
ní nákup se dohodou s městy Dačice, Třešť 
a s dalšími obcemi v  jejich mikroregionech 
podařilo  navýšit  celkový  objem  na  10  tisíc 
megawatthodin elektřiny a přes 22 tisíc me-
gawatthodin  plynu. A  to  se  významně  pro-
mítlo  do  cen  energií  při  jejich  nákupu. Le-
tošním nákupem dodávek na následující dva 
roky jsme si zajistili celkové snížení cen ener-
gií proti letošku o 9 procent a zapojená měs-
ta a obce  tím ušetří více než 2 miliony ko-
run.  Hlavním  důvodem  úspory  je  tentokrát 
cena zemního plynu. Ten nám oproti letošku 
zlevní v maloodběru o 24 procent na 415 Kč 
za MWh (z letošních 545 Kč) a ve velkood-
běru dokonce o více než 30 procent na 388 Kč 
na MWh (letos platíme 560 Kč). Dodavate-
lem plynu bude Pražská plynárenská a.s. Ce-
na elektřiny nám sice vzroste, ale to jen kvůli 
extrémně nízké ceně z nákupu před dvěma le-
ty. Tu jsme si tehdy, stejně jako letos, zafixo-
vali na dvouleté období, takže ji dosud odebí-
ráme v nízkém napětí za 1111 korun za MWh 
a  ve  vysokém napětí  za  1215 Kč  za MWh. 
A cena na další období je, vzhledem k sou-
časným cenám, opět na minimu. V nízkém 
napětí bude za cenu 1215 Kč/MWh dodava-
telem EP Energy Trading a ve vysokém na-

Radosti a starosti telčského starosty
pětí dodá elektřinu za 1245 Kč/MWh Pražská 
plynárenská, a.s.
Musíme si pomoci sami
Pokud alespoň  trochu  sledujete média,  jistě 
jste zaznamenali, že vláda opakovaně vyzývá 
města a obce, aby nerušily investice. Pravda, 
nejde to moc dohromady s tím, že na druhé 
straně  i přes opakované sliby výrazně mění 
pravidla a krátí obcím daňové příjmy. A co 
víc,  ještě  vnáší  nedůvěru  k  samosprávám. 
Všudypřítomné  politické  napadání  v  sou-
vislosti s blížícími se krajskými volbami to-
mu jen nahrává… Propad daňových příjmů 
ale není nová věc. Podobnou situaci přines-
la ekonomická krize v roce 2008. A už teh-
dy platilo,  že není možné čekat na  slibova-
nou pomoc a dotace shora, ale že je třeba si 
pomoci  sám. Letošní  propad daňových pří-
jmů pro naše město je odhadován někde me-
zi 15–20 miliony korun, což je oproti loňsku 
pokles o víc než 20 %. A přestože se mluví 
o  kompenzaci  formou  dotací  na  konkrétní 
projekty, není moc reálné touto formou pro-
pad příjmů obcím nahradit. Navíc je k dota-
cím vždy povinné spolufinancování, na které 
jim logicky budou chybět peníze. Není proto 
divu, že se obce z celé republiky ozvaly. A ej-
hle, najednou se mluví o příspěvku 1200 Kč 
na obyvatele. Přesně v duchu „zkusíme,  co 
kdo vydrží“. Jsem sám zvědav, jak to nako-
nec vše dopadne. Naštěstí v Telči jsme vždy 
při tvorbě rozpočtů obezřetní a téměř každý 
rok hospodaříme s přebytkem. Za loňský rok 
je  to zhruba 10 milionů korun. A navíc ješ-
tě  dokážeme  investovat. Hlavním důvodem 
je jednak důraz na provozní náklady a jednak 
už roky fungující Fond projektů. Díky kom-
binaci evropských a státních dotací a úvěrů 
budeme i letos schopni proinvestovat zhruba 
100 milionů korun. A dáme  tím práci míst-
ním a  regionálním firmám. Nejsme  ti,  kteří 
nechtějí pomoci živnostníkům, jak je účelově 
používáno…                              Roman Fabeš

Už nebudou cílem van-
dalů: Vagóny cestující 
dovezou do Sarajeva 

vislosti s koronavirem uskutečnila, s trefným 
názvem  PostCorona  Express.  Shluk  brněn-
ských  návštěvníků,  ale  i místních  zvědavců 
napjatě  přihlížel  vznášejícímu  se  vozu,  kte-
rý se pomalu sunul o deset metrů dál směrem 
ke kolejím. Jeřábníci na koleje neviděli a mu-
seli se řídit pokyny, roli hrál každý centimetr. 
Když vagón konečně dosedl do kolejiště, od-
měnilo  jejich mravenčí  práci  publikum  vel-
kým potleskem. 
„Jsme svědky něčeho, co nelze vidět nikde jin-
de v republice, a to přesunu dvou vyřazených 
železničních vagónů o několik metrů vedle, 
kde budou opět funkční. Zbývá už jen pár po-
sledních úprav, jako nahradit překližku sklem 
či projít technickou prohlídkou, a vozy budou 
jezdit nejen po Česku, ale také v zahraničí,“ 
nastínil budoucnost vagónů cestovatel a mo-
derátor  akce Ladislav Zibura,  který  se  letos 
v Telči objevil už podruhé. 

Dvojice železničních vozů o nosnosti sto a še-
desát tun původnímu majiteli měla sloužit ja-
ko penzion a občerstvení. Od svého záměru 
ale nakonec upustil a na vagónech se doslo-
va podepsali místní umělci společně s bezdo-
movci. K čemu všemu odstavené stroje slou-
žily,  dokládá  také  přibližně  pět  kilogramů 
pervitinu, které uvnitř našla policie. 
Desítky dobrovolníků ale vlakům opět vrátily 
jejich původní podobu. Péči o interiér do po-
loviny  května  věnovali  1200  hodin  práce. 
„Hrdinou dnešní akce je Albert Fikáček, který 
vozy zakoupil proto, aby mohl svým přátelům 
zprostředkovávat výlety po krajích českých 
i cizích,“ vyzdvihl Zibura. Fikáček z brněn-
ské společnosti VlakFest chce s opravenými 
vagóny v srpnu vyrazit do Sarajeva, nejprve 
ale zamíří do Slap u Tábora, kde projdou ze-
jména technickými opravami a získají origi-
nální nátěr. 
Účastníci  akce  PostCorona  Express,  kte-
ří z Brna vyrazili vlakem do Telče, nákupem 
vstupenek  přispěli  na  jeřáby.  Kromě  netra-
dičního přesunu se vydali na prohlídku měs-
ta či hradu Roštejn. Druhou noc opět strávili 
ve dvou lůžkových vozech a v neděli se vyda-
li zpět domů.

Text a foto: Marie Majdičová
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Jak to vidíme my 
Je tu léto a s ním nekončící období změn. Pří-
roda po dlouhotrvajícím suchu nešetří vodou 
a krajina i města se s tím vyrovnávají různě 
- přesně podle toho, v jakém jsou stavu a jak 
jsou připravené. Vláda zatím vytváří chaos, 
když peníze na kompenzační opatření kvů-
li koronakrizi bere z daňových příjmů obcí, 
které tvoří největší část rozpočtů, a chvíli po-
té zase řeší, jakou jinou částkou bude tento 
výpadek vyrovnávat. Kdo ví, jak to nakonec 
dopadne? Na  telčské náměstí  se vrací  letní 
režim vjezdu a místním podnikatelům snad 
brzy svitne naděje, že se podaří zachránit ale-
spoň část turistické sezóny. 
Protože během prázdnin zastupitelstvo neza-
sedá, nepořádáme ani my zastupitelský klub 
pro veřejnost. Můžete nás však kdykoli kon-
taktovat. A věříme, že budeme mít příležitost 
potkat se třeba na Prázdninách v Telči nebo 
někde u rybníka. Přejeme všem krásné léto 
a příjemnou dovolenou!   

Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek 
Polodnová, Helena Tomíšková, 

Petr Vařbuchta

Postřehy z květnového zastupitelstva
Po  vynucené  odmlce  zasedlo  květnové  za-
stupitelstvo netradičně v prostorách Panské-
ho dvora. Nejčastěji skloňovaným tématem 
byl rozpočet, podpora podnikatelů a změny 
v souvislosti s aktuální situací. Na můj do-
taz  potvrdil  starosta  nabídku  bezplatné  in-
zerce  pro  telčské  podnikatele  v  Telčských 
listech,  a  to  v  rozsahu  čtvrt  strany  dvakrát 
ročně. V dalším z bodů pak zastupitelé pro-
minuli část nájemného Poliklinice Telč a lé-
kárně Dr. Max a město na svých webových 
stránkách průběžně aktualizuje státní nabíd-
ku podpůrných programů. 
Jiří Pykal se dotázal na aktuální stav pořádá-
ní festivalu Prázdniny v Telči, do jehož pří-
prav  se  již  organizátoři  pustili.  Stejně  jako 
vedení města čekají na další pokyny z minis-
terstva ohledně počtu návštěvníků, možných 
míst konání a dalších podmínek. Dále zmí-
nil nápad z diskuse na našem zastupitelském 
klubu,  nabídnout  během  folkovek  v  rámci 
podpory stánek i dalším restauracím, které se 
běžně stánkového prodeje neúčastní a které 
měly během nouzového stavu zavřeno.
Zastupitelstvo  dále  projednávalo  navýšení 
dotace pro sportovní organizovanou mládež, 
kde jsem zmínila, že jsem se jednání komi-
se účastnila a opakované návrhy za Společně 
pro Telč pro zlepšení metodiky a transparent-
nosti  hodnocení  předala  přímo  předsedovi 
komise. Jiří Pykal podal upřesňující informa-
ce k rozdělení příspěvků na obnovu památek 
v  rámci Programu  regenerace a v následné 

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

Neusnout na vavřínech 
Návrat k normálu
Lze tento začínající prázdninový čas tak na-
zvat? Určitě  si  to  všichni  přejeme.  Jak  bu-
deme  tuto dobu prožívat? Co budeme dělat 
jinak? To je hodně otázek, ale jistě je to vý-
zva, které se postavíme čelem. Události po-
sledních týdnů ukázaly, že si navzájem jeden 
druhému umíme pomoci, skutky, které byly 
již mnohokrát pochváleny a nebyly vůbec sa-
mozřejmostí. Nastalá situace zastínila většinu 
témat, se kterými společnost bojuje již dlou-
hodobě. Vůbec to ale neznamená, že zmizely 
nebo se na ně zapomnělo. Byla jen zastíněná 
aktuálnějším problémem. Takových témat je 
mnoho, já mám momentálně na mysli přístup 
k životnímu prostředí, úctu k práci druhého 
a postoj k  již zavedeným zvyklostem, které 
jsou  mnohými  dodržovány.  Píši  mnohými, 
nikoli  však  všemi. A  to,  že  umíme  všichni 
táhnout za jeden provaz, to jsme za poslední 
týdny zjistili.
V červnu se konala Valná hromada dobrovol-
ného  svazku  obcí  Oběhového  hospodářství 
Renesance. Po povinných bodech, schválení 
závěrečného účtu, zprávě o výsledcích hos-
podaření,  jsme  se  dostali  k  bodu  „různé“. 
Prostřednictvím ředitele OHR Services J. Ka-
dlece zaznělo veliké rozhořčení nad tím, jak 
se  v  některých  lokalitách Telče  změnil  pří-
stup a kázeň při třídění převážně biologické-
ho odpadu. A v nádobách s označením BIO 
nyní končí i nepatřičný odpad. Důkazem, že 
většina obyvatel systém třídění respektuje, je 
fakt, že se tento nešvar objevuje pouze lokál-
ně. A tak poté nastává jediné, zaměstnanci fir-
my zajišťující  tento svoz musí při vysypání 
na kompostárně vše ručně vysbírat. Tam, kde 
si někdo svojí pohodlností práci ulehčí, pro 
dalšího začíná. Asi  si  teď  říkáte:  „Vždyť  je 
to jejich práce“. Jejich prací je zajistit čisto-
tu, odpad odvézt a dále zlikvidovat. Třídění je 
naše přesvědčení, které napomáhá životnímu 
prostředí a nám všem. Omlouvám se za tyto 
řádky těm, kteří jsou v tomto poctiví a dodr-
žují  pravidla. A  doufám,  že  počty  poctivců 
budou přibývat, protože si uvědomí a pocho-
pí, že vhozením do  popelnice vše nekončí. 
Vždy musí ještě nějaký proces nastat a vždy 
je u toho člověk.
Dovolím  si  připomenout,  co  do  bioodpadu 
vlastně patří. Zbytky ovoce a zeleniny, kávo-
vá  sedlina,  čaje  i  porcované,  zbytky pečiva 
a obilovin, skořápky od ořechů, zvadlé kvě-
tiny, zemina z květináčů, posekaná tráva, vět-
vičky, listí, piliny, hobliny, kůra, peří, vlasy, 
chlupy, papírové kapesníčky, ubrousky.

Pavel Komín

rozpravě  se  dotazoval  na  pronájem  kance-
láří pro Odbor rozvoje a územního plánová-
ní (ORÚP) během připravované rekonstruk-
ce radnice. Původním záměrem bylo opravit 
pro  tyto  účely  dům  naproti  poliklinice,  ale 
z důvodu rozpočtových úspor se odbor roz-
hodl pro pronájem kanceláří v Univerzitním 
centru Telč. Podle informací vedoucího od-
boru V. Švece vybírali ze dvou nabídek a vy-
brali tu levnější. 
Petr Vařbuchta se závěrem doptával na řeše-
ní křižovatky v ul. U Horní brány a požádal 
V. Švece, aby aktuální variantu poskytl do-
pravní  komisi,  která  ji  na  svém  nejbližším 
jednání probere a poskytne své stanovisko. 

Hana Hajnová

Zprávy z komise pro památky a územní 
rozvoj
Jedním z hlavních bodů jednání je každoroč-
ně rozdělení státní podpory z Programu rege-
nerace. Letošní kvóta činí pro městskou pa-
mátkovou rezervaci 800 tisíc a pro městskou 
památkovou zónu Staré Město 200 tisíc Kč. 
Po posouzení všech žádostí (záměr obnovy, 
fotodokumentace, náklady, možnost rozděle-
ní do etap) jsme jako obvykle upřednostnili 
soukromé majitele nemovitostí. Pouze v pří-
padě,  že by  se před podáním někdo ze ža-
datelů rozhodl akci nerealizovat, byla by pří-
slušná částka přidělena objektům města.
Dále jsme projednávali „Zpracování podrob-
né studie řešící revitalizaci bývalého zimní-
ho stadionu“. Návrh zadání připravil ORÚP 
a komise řešila klíčové požadavky, parame-
try a soulad s minulými usneseními komise. 
Členové se shodli, že bude osloveno min. 5 
architektonických  kanceláří  a  jejich  výběr 
rovněž projedná komise. Ta požaduje vypra-
cování 2 variant (pozemní parkoviště a par-
kovací dům) a možnost využít prvky aktivit, 
které navrhovali občané v předchozí anketě 
(vodní prvky, skatepark, dětské herní prvky, 
bufet + WC, malý přírodní  amfiteátr,  jedlý 
park,  pikniková  loučka,  bosostezka).  Sou-
částí bude rovněž celkový rozpočet investič-
ních nákladů. Dle zadání bude studie sloužit 
pro další diskusi k využití a obnově  tohoto 
území.
Na  programu  byla  i Metodika  prodeje  po-
zemků v lokalitě Dačická. Rada města však 
před jednáním komise rozhodla, že metodiku 
má nejprve připravit ORÚP a půjde do komi-
se až po projednání radou. Probírali jsme, jak 
k prodeji stavebních parcel přistupují v Jem-
nici, Dačicích či Kralicích nad Oslavou dle 
různých priorit měst. Pokračovala  také dis-
kuse k řešení veřejného prostoru vč. vyjád-
ření ORÚP k vyhláškám, nařízením a tržním 
řádům z Berouna, Třeboně a Znojma a mož-
nosti jejich využití v Telči (reklamní plochy, 
průchodnost loubí a chodníků).

Jiří Pykal, předseda komise
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Pravidelná zpráva 
z dopravní komise
Dopravní komise v minulém období řešila 
mimo jiné především možnosti, jak nejlépe 
dojít  ke  změně dopravního  režimu v  cen-
tru  města  a  přilehlých  ulicích.  Potvrdili 
jsme  si,  že  pro  smysluplnou  práci  je  nut-
né spolupracovat s vedením města i s jed-
notlivými  zaměstnanci,  jejichž  pracovní 
náplň  se  přípravy  změn  a  budoucího  do-
pravního  režimu dotýká. Z  těchto důvodů 
jsou  dotčení  úředníci  zváni.  Pro  předsta-
vu postupu uvádíme, že bude nutné sladit 
technické  vybavení  kamerového  systému 
a využití zaznamenaných údajů pro činnost 
městské  policie,  zajistit  dopravní  obsluž-
nost a vytvořit přehledný systém karet pro 
oprávněné  držitele. Dále  bude  nutné  řešit 
podmínky pro parkování, přičemž je jedno-
značné, že sama skutečnost vlastnictví ne-
movitosti  nemůže  znamenat  automatický 
nárok na parkování před domem, ale cílem 
je  umožnit  dopravní  obsluhu  nemovitosti 
a parkování v docházkové vzdálenosti. Ce-
lý  tento proces by měl být završen výstu-
pem, kterým bude právní úprava ve formě 
nařízení obce.
Z diskuze vyplynulo, že všechny  tyto po-
žadavky a nároky nebude jednoduché sla-
dit. Z  těchto důvodů se proto na poslední 
jednání dopravní komise všichni přítomní 
členové shodli na nutnosti ustanovení ko-
ordinátora,  který  by  zajišťoval  součinnost 
jednotlivých kroků. Návrh v  této věci byl 
předložen radě města a my věříme, že ve-
řejnost  bude  o  stanovisku  informována. 
Dále  se  domníváme,  že  je  velmi  vhodné 
občany do procesu zapojit, a proto v oka-
mžiku  jasného  stanoviska  vedení  města 
předpokládáme  veřejné  projednání  na  se-
mináři.  

Za dopravní komisi Václav Kadlec, Petr 
Vařbuchta, Tomáš Jirásek, Jaromír Nosek

TL přinášejí rozhovor s hlavním pořadate-
lem Prázdnin v Telči – s panem Milanem 
Kolářem. Letos se chystá již 38. ročník to-
hoto oblíbeného festivalu. A nepřeruší ho ani 
„současná situace“.

Asi každý občan našeho města už ví, že 
Prázdniny v Telči budou! Můžete nám 
prosím popsat, jak bylo složité v součas-
né době akci zajistit?
My chystáme program víc než rok dopře-
du. Všechno bylo nachystané. Šlo jen o to, 
aby nám „nepraskly nervy“ a abychom si 
neřekli,  že  si  to  nebudeme  komplikovat 
a  necháme  to  napřesrok. Takže  trpělivost 
a pevná víra, že se vše v dobré obrátí. Po-
siloval  nás  neustálý  zájem  návštěvníků, 
kteří  se  nepřestávali  ptát,  kdy  už  začne-
me prodávat vstupenky, a samozřejmě ta-
ké muzikanti, kteří volali, že i kdybychom 
Prázdniny v Telči neudělali, že oni by stej-
ně přijeli a stejně by si v Telči rádi zahráli.
Dotknou se nějak současná opatření sa-
motných koncertů? Na co se mají ná-
vštěvníci připravit?
Já jsem se zařekl, že nebudu používat žád-
ná slova, která na nás neustále útočí z mé-
dií, takže už to slovo „opatření“, které jste 
použil v otázce, mi přivodilo husí kůži. Po-
dezřívám média, že si z informací o nebez-
pečné nákaze udělala výnosný obchod a že 
tím vytvořila dokonalou paniku. Není di-
vu,  že  se  lidé bojí,  když  jsou neustále  ze 
všech stran zahrnováni čísly a informace-
mi o lidském neštěstí.
Já  věřím  na  zdravý  lidský  rozum.  Samo-
zřejmě  budeme  nabádat  k  obezřetnos-
ti,  opatrnosti,  ohleduplnosti. Ale nečekej-
te pomalované telčské náměstí čárami ani 
žádné sloupky určující povinné rozestupy. 
Samozřejmě, že se budeme muset řídit tím, 
co bude v průběhu konání koncertů platné, 
ale pevně věřím, že budeme moci prožívat 
společná setkávání stejně jako v minulých 
letech.

Zažil jste někdy v minulosti něco podob-
ného? Je toto nejsložitější ročník, co se 
týče organizace?
Samozřejmě, že něco takového nezažil ni-
kdo z nás. Ale protože jsem opravdu už le-
titým pamětníkem,  tak dnešní  situace ne-
ní nepodobná tomu, co jsme zažívali před 
listopadem 1989. Tehdy jsme také nevědě-
li, co bude zítra. Panoval dokonalý chaos. 
Obrazně řečeno jsme žili v džungli, ve kte-
ré jsme se museli naučit pohybovat a hle-
dat  ty  schůdné  cestičky.  Kdo  co  nařídil, 
kdo co zakázal, co se smí a co se nesmí, to 
byly každodenní otázky. A bylo to tak ab-
surdní, že jsme si z toho dělali legraci.
Na  každý  koncert  chodili  členové  STB, 
kontroloři z ONV (Okresní národní výbor) 
apod. Tehdy jsme po každém koncertě tr-
nuli,  jestli nám někdo už ten další, zítřej-
ší, nezakáže. Naštěstí nám jich zakázali jen 
málo. Stejně tak i letos si celou dobu říká-
me, že Prázdniny v Telči uděláme, pokud 
nám je nezakážou. Nejhorší na tom je, že 
jsou tu už zase „ONI“ a „MY“.
Kde a jak si mohou případní zájemci 
koupit lístky?
Vše je nejjednodušší na našem webu. Jsou 
tam  nejčerstvější  informace  o  programu. 
Odkazy na webové stránky všech účinku-
jících  a  samozřejmě  on-line  prodej  vstu-
penek. Papírové vstupenky z nostalgie sa-
mozřejmě  také  připravíme  a  budou  jako 
vždy  od  začátku  července  na  radničním 
ÍČKU v Telči a v průběhu festivalu u naší 
pokladny a většinou i přímo před koncer-
tem. I když zájem diváků je velký a někte-
ré koncerty budou jistě už dopředu vypro-
dané.
Na co byste nalákal případné návštěvní-
ky festivalu? Plánujete nějaké novinky?
Letos se hlavně modlíme, aby zůstalo vše 
při starém, aby naši muzikanti mohli hrát 
a aby si je všichni mohli přijít v co největ-
ší  pohodě poslechnout. A na  co bych na-
lákal? To  je  těžké, když  je  ta nabídka  té-
měř  stovky  účinkujících  tak  pestrá.  Jsou 
tam  legendy,  jako  je  Vláďa  Mišík,  Len-
ka  Filipová  nebo  Jaroslav Wykrent,  kte-
rý  v Telči  zahraje  vůbec  poprvé. Zahajo-
vat budeme nejslavnějším českým novým 
cirkusem  LaPutyka.  Hodně  se  taky  těší-
me na koncert Ivy Bittové, na jejíž koncert 
jsme čekali tři roky, protože se sem z USA 
dostane jen zřídka. No a nemůžou chybět 
stálice, jako jsou Nezmaři, Žalman, Druhá 
tráva, Ebeni, Vlasta Redl nebo Michal Pro-
kop. A velké to pak bude samozřejmě o ví-
kendech  na  Panském  dvoře,  kde  zahrají 
Monkey Business, Bára Poláková, Lenny 
a odehraje se tu unikátní společný koncert 
Anety  Langerové  se  skvělou  slovenskou 
kapelou Korben Dallas.

Za rozhovor poděkoval pm

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

Milan Kolář  Foto: FB Milana Koláře
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Hasičské zprávy
Od  15.  května  do  11.  června  zasahova-
la  jednotka Hasičského  záchranného  sbo-
ru  Kraje  Vysočina  ze  stanice  Telč  u  tři-
nácti  událostí.  Z  uvedeného  počtu  došlo 
ke čtyřem dopravním nehodám. Při první 
z nich havarovalo osobní vozidlo do most-
ku  u  obce  Myslůvka,  při  další  doprav-
ní nehodě došlo ke sjetí vozidla do příto-
ku rybníka Nadymák v Telči, ke které byla 
vyžádána přítomnost vyprošťovacího jeřá-
bu ze stanice Jihlava. Tento jeřáb zasaho-
val společně s naší jednotkou a jednotkou 
ze  stanice Třešť  i  u  dopravní  nehody ná-

Policie ČR Telč 
informuje

Řidič s vozidlem havaroval
V sobotu 23. května jel před sedmou hodi-
nou večer v Telči po ulici Batelovská de-
větasedmdesátiletý  řidič  vozidla  Renault. 
Dostatečně se nevěnoval řízení a v silném 
dešti s automobilem vyjel v zatáčce mimo 
komunikaci,  kde  havaroval  v  příkopu ur-
čeném na odtok vody z rybníka. Řidič byl 
zdravotnickou záchrannou službou převe-
zen na vyšetření do  jihlavské nemocnice. 
Dechovou  zkouškou u  něho  policisté  po-
žití alkoholu vyloučili. Na vozidle vznik-
la škoda přibližně třicet tisíc korun. Místo 
nehody  policisté  ohledali,  zadokumento-
vali a provedli šetření.
Opilého muže policisté zajistili
V  neděli  31.  května  byli  policisté  před 
jednou  hodinou  v  noci  přivoláni  do  obce 
na Telčsku, kde dle přijatého oznámení mě-
lo docházet k rušení nočního klidu. Po pří-
jezdu na místo nalezli policisté v blízkos-
ti kulturního domu ležícího muže. Muž se 
nacházel na silnici, a proto ho policisté při-
měli dostat se do bezpečného prostoru mi-
mo vozovku. Nejprve uposlechl a odešel, 
během chvilky se ale opět na silnici vrátil 
a  odmítal  uposlechnout  další  pokyny  po-
licistů. Opilý muž nespolupracoval a cho-
val se nepředvídatelně. Policisté ho zajis-
tili  a  provedli  u  osmadvacetiletého muže 
dechovou zkoušku, při které mu naměřili 
hodnotu  2,41  promile  alkoholu.  Opilého 
muže odvezli po vyšetření lékařem na pro-
tialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivě-
ní. Je podezřelý ze spáchání přestupků pro-
ti veřejnému pořádku a na úseku dopravy.
Poškození cizí věci
Škodu způsobil své známé sedmadvaceti-
letý muž z Jihlavska, který v obci na Telč-
sku rozbil ženě notebook a televizi. K či-
nu došlo v druhé polovině února v časných 
ranních  hodinách  v  domě,  kde  oba  byd-
leli,  muž  byl  pod  vlivem  alkoholu.  Ško-
da přesáhla  třicet  tisíc korun a případ byl 
oznámen  policii.  Na  základě  prověřová-
ní  policisté  shromáždili  důkazy  a  poté 
muži sdělili podezření ze spáchání trestné-
ho  činu poškození  cizí  věci.  Případ  řešili 
ve zkráceném přípravném řízení.
Muž řídil vozidlo pod vlivem alkoholu
Policisté kontrolovali v sobotu 30. května 
po  jedenácté hodině večer v Telči na uli-
ci Hradecká vozidlo Fiat Ducato. U řidiče 
provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek 
byl 1,42 promile alkoholu v dechu. Pozi-
tivní výsledky měly u něho také opakova-
né zkoušky. Řidiči policisté zakázali další 
jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Pěta-

čtyřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky, případ policisté prověřují.  
Řidič byl opilý a bez řidičského průkazu
Dvacetiletého  řidiče,  který  za  volant  vo-
zidla  usedl  pod  vlivem  alkoholu,  odha-
lili  policisté  v  sobotu  16.  května  v Telči. 
Automobil  Volkswagen  zastavila  policej-
ní hlídka na ulici Masarykova krátce před 
jedenáctou  hodinou  večer.  První  dechová 
zkouška vykázala u řidiče naměřenou hod-
notu 1,6 promile alkoholu. Obdobné hod-
noty u něho ukázaly také výsledky opako-
vaných měření. Dále policisté provedenou 
lustrací  zjistili,  že muž není  držitelem  ři-
dičského  oprávnění. V  další  jízdě  již  ne-
směl  pokračovat.  Dvacetiletému  muži 
sdělili  policisté  podezření  ze  spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. Případ řešili ve zkráceném pří-
pravném řízení. Muž se dopustil také pře-
stupku na úseku dopravy.
Napadení
Policejní  inspektor  sdělil  podezření  ze 
spáchání  dvou  trestných  činů  šestačtyři-
cetiletému muži,  který  napadl  svou man-
želku  a  vyhrožoval  jí.  K  případu  došlo 
ve  druhé  polovině  května  v  obci  na  Tel-
čsku.  V  nočních  hodinách  muž  v  domě 
po  předchozí  rozepři  ženu  začal  slovně 
napadat.  Jeho  agrese  se  stupňovala,  při-
čemž ji donutil dům opustit. Ženě vyhro-
žoval  újmou na  zdraví  a  ta musela  utéct. 
Muž ženu pronásledoval, cestou ji fyzicky 
napadal. Následně dalšímu násilí zabráni-
la přivolaná policejní hlídka. Žena utrpěla 
zranění a byla ošetřena v nemocnici. Poli-
cisté rozhodli o vykázání muže ze společ-
ného obydlí. Případ prověřovali, shromáž-
dili důkazy, poté sdělili muži podezření ze 
spáchání přečinu výtržnictví a přečinu ne-
bezpečného vyhrožování. Případ policisté 
řeší ve zkráceném přípravném řízení.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Nezaměstnanost 
v květnu
ČR
květen 3,6 %, duben 3,4 %
(březen 3,0 %, únor 3,0 %, leden 3,1 %)
Kraj Vysočina
květen 3,1 %, duben 3,0 %
(březen 2,7 %, únor 2,8 %, leden 2,9 %)
Správní obvod Telče
květen 3,8 %, duben 4,0 %
(březen 3,9 %, únor 4,6 %, leden 4,9 %)
Telč
květen 4,0 %, duben 4,2 %
(březen 3,9 %, únor 4,5 %, leden 4,6 %)
Obce  správního  obvodu  ORP  Telč  s  neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci května: Černíč (5,3), Radkov (6,0), 
Rozseč (5,0), Řásná (5,9), Řídelov (7,1), Sta-
rá Říše (6,4), Vanov (7,0), Vanůvek (8,3), Vá-
povice (11,5), Vystrčenovice (7,2)

Zdroj: Statistiky ÚP

kladního automobilu v obci Lhotka. Auto-
mobil sjel z vozovky a při nárazu do svo-
didel  došlo  k  úniku  provozních  kapalin 
do potoka, na kterém byla následně vytvo-
řena  čtyři  záchytná  místa  pro  odstranění 
ropných  produktů.  Při  poslední  dopravní 
nehodě za obcí Mrákotín jednotka proved-
la  vyproštění  osobního  automobilu  z  pří-
kopu, hrozilo zde jeho převrácení. K vodě 
vyrazili  hasiči  i  do  obce Vanov,  kde  pro-
váděli monitoring poškozené hráze rybní-
ka  Smrk.  Další  události  spojené  s  vodou 
řešili  hasiči  6.  června,  kdy  po  vydatném 
dešti došlo v obci Horní Dubenky k zato-
pení rodinných domů. Zde společně s jed-
notkou sboru dobrovolných hasičů z Hor-
ních Dubenek prováděli čerpání vody. Tuto 
činnost prováděla i jednotka SDH z Nové 
Říše  společně  s  jednotkou Dolní Vilímeč 
v  obci  Dolní Vilímeč  při  zatopení  rodin-
ných domů. Hasiči ze stanice Telč také od-
straňovali stromy padlé na vozovku u ob-
ce Studnice a v Telči v Lipkách. Společně 
s  jednotkou  ze  stanice Třešť  byli  vysláni 
7. června do hradu Roštejn na požár hláše-
ný požární signalizací. Na místě však by-
lo  zjištěno,  že  se  jedná  o  planý  poplach. 
Na křižovatce pod hradem se ovšem  jed-
notky  setkaly  s  neukázněností  návštěvní-
ků hradu, kteří svými vozidly zablokovali 
příjezdovou komunikaci. Chtěl bych proto 
upozornit návštěvníky na dočasné omezení 
parkování u hradu Roštejn, které je uvede-
no na webových stránkách hradu, a požá-
dat o respektování tohoto omezení a zajiš-
tění volného průjezdu hasičské techniky.

 npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč
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Závěrečný účet 
za rok 2019 schválen
V pondělí 25. května se poprvé v zasedacím 
sále na Panském dvoře uskutečnilo 10. za-
sedání  zastupitelstva města v  tomto voleb-
ním období, kterého se zúčastnilo 20 členů. 
Omluven byl pouze Bohumil Norek.
Zastupitelé  nejprve  schválili  bez  výhrad 
závěrečný  účet města  za  rok  2019,  jehož 
součástí byla zpráva o výsledku přezkou-
mávání  hospodaření  města  vypracovaná 
odborem  kontroly  Krajského  úřadu  kra-
je Vysočina. Dále byla schválena  i účetní 
závěrka města za rok 2019. Rozpočtovým 
opatřením  pak  bylo  schváleno  rozdělení 
peněžního zůstatku za rok 2019 - přesunu-
tí  částky  10,292 mil. Kč  do  rezervy  roz-
počtu města.
Rozpočtovým  opatřením  z  rezervy města 
ve výši 1,055 mil. Kč bylo schváleno uhra-
zení kupní ceny pozemků pod komunika-
cemi v plánované obytné zóně Dačická.
K  zajištění  financování  investičních  pro-
jektů  pro  roky  2020-2022  (konkrétně  jde 
o  projekty  „Zvýšení  kapacity  Mateřské 
školy  Telč  Komenského“,  „Revitalizace 
památek  v  historickém  centru města Tel-
če“, „Expozice přírodního a kulturního dě-
dictví“ a „Stezka vodním světem za zába-
vou  i  poznáním“)  dotačně  podpořených 
z  Integrovaného  regionálního  operačního 
programu  a  Operačního  programu  přes- 
hraniční  spolupráce bylo  schváleno přije-
tí dlouhodobého úvěru ve výši 67 mil. Kč 
za  podmínek  dle  nabídky Komerční  ban-
ky,  a.  s.  (fixní úroková  sazba 1,18% p.a., 
splatnost 9 let).
Následovala  žádost  nájemců  nebytových 
prostor  v  budově  polikliniky  č.  p.  330 
v  Masarykově  ulici  (společnosti  Polikli-
nika Telč,  s.  r.  o.  a  ČESKÁ LÉKÁRNA 
HOLDING, a. s.) o prominutí části nájem-
ného za rok 2020 v souvislosti s vyhláše-
ním  nouzového  stavu  a  s  tím  spojených 
mimořádných  opatření.  Těmto  žádostem 
zastupitelé  vyhověli.  Společnosti Polikli-
nika Telč, s. r. o. tak byla prominuta část 
nájemného  ve  výši  180.504 Kč  a  společ-
nosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. 
část nájemného ve výši 81.495 Kč.
Zastupitelé  dále  po  diskusi  schválili  po-
skytnutí  dotace  pro  sportovně  organizo-
vanou  mládež  do  18  let  v  celkové  výši 
1,292 mil. Kč, která bude  rozdělena me-
zi jednotlivé sportovní organizace působí-
cí ve městě.
Tak jako v minulých letech byl i v letoš-
ním roce podpořen záměr vlastníků kultur-
ních památek, kteří podali žádost o dotaci 
v  rámci  dotačního  programu kraje Vyso-
čina  na  obnovu  památek. V  letošním  ro-

ce byla podpořena obnova fasády a oken 
na  objektu  sokolovny  příspěvkem  města 
ve výši 64.944 Kč (žadatel Tělocvičná jed-
nota  Sokol  Telč)  a  rekonstrukce  kovové 
mříže na křížové chodbě u kostela sv. Ja-
kuba příspěvkem města ve výši 9.500 Kč 
(žadatel Římskokatolická farnost Telč).
Na  10.  zasedání  zastupitelé  rozdělili  fi-
nanční  podporu  z  Programu  regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón pro rok 2020 jed-
notlivým  žadatelům.  Pro  letošní  rok  sta-
novilo Ministerstvo kultury ČR celkovou 
kvótu  pro  rozdělení  na  obnovu  památek 
v  městské  památkové  rezervaci  ve  výši 
800.000 Kč  a v městské památkové  zóně 
(Telč  - Staré Město) ve výši 200.000 Kč. 
V  městské  památkové  rezervaci  se  tak 
podpoří oprava měšťanského domu č. p. 7 
na  náměstí  Zachariáše  z  Hradce  (státní 
příspěvek  ve  výši  100  tis. Kč,  příspěvek 
města 23,690  tis. Kč),  oprava městského 
domu č.  p.  120 v ulici Seminářská  (stát-
ní  příspěvek  ve  výši  100  tis. Kč,  příspě-
vek města 22,931 tis. Kč), oprava kostela 
sv. Anny (státní příspěvek ve výši 313 tis. 
Kč,  příspěvek města  62,8  tis.  Kč),  opra-
va měšťanského domu č. p. 66 (státní pří-
spěvek ve výši 198 tis. Kč) a oprava měš-
ťanského domu č. p. 70 (státní příspěvek 
ve výši 89 tis. Kč). V městské památkové 
zóně se poskytne státní příspěvek ve výši 
141 tis. Kč na opravu venkovské usedlosti 
č. 53 v ul. Zachariášova (příspěvek města 
28,312 tis. Kč).
Oficiální  zápis  ze  zasedání  zastupitel-
stva města  je  zveřejněn  na  úřední  desce 
v  podloubí  radnice,  internetových  strán-
kách města  a  je  k  nahlédnutí  i  na měst-
ském úřadě.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

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

info@telc.eu; 567 112 407, 
567 112 408

Hist. společnost VERITAS 
a Spolek přátel Muzea 
české reformace zve 
do Velké Lhoty 6. července 
na program 
k 600. výročí Čtyř článků praž-
ských:  
V  9.30  hod.  přednáška  paní    doc.  PhDr. 
Melmukové v tzv. horním kostele.
V 10.15 hod.  vernisáž  výstavy v  budově 
bývalé márnice.
V 11.00 promítání na tzv. horní faře.
Ve  Velké  Lhotě  v  tzv.  horním  koste-
le  je  otevřené  Muzeum  české  reforma-
ce v období červenec-září každou sobotu 
od 14.00 do 16.00 hodin nebo po  telefo-
nické  domluvě:  Brychtová  728  229  046, 
Čermáková 721 228 290.

Stádové chování 
Že politika není nic pěkného, jsme už asi 
všichni  slyšeli  mnohokrát.  Kdo  se  chce 
udržet, musí ledacos podstoupit, a k odol-
nosti  povrchu  takového  člověka  je  při-
rovnávána kůže hrocha. Leckdo  si  nako-
nec  najde  důvod,  proč  změnit  politickou 
stranu, politický názor, případně proč ně-
koho volit, případně nejít k volbám. K zá-
kladům  demokracie  patří  velká  svoboda, 
ta je samozřejmě na druhé straně vyváže-
na odpovědností.  Mnohdy se někdo z této 
odpovědnosti snaží vyvléct tím, že zákon 
to nezakazuje, aneb co není zakázáno,  je 
dovoleno. A  to  je přesně  ta poloha, která 
někdy vede k tomu, že se prosazují rádoby 
„ušlechtilé cíle“, které  jsou občanu před-
kládány tak, že se to vlastně všechno dělá 
v jeho zájmu a aby mu bylo lépe.
Odpovědnost  ale  nemáme  jen  před  zá-
konem,  jde o mnoho víc.  Jde o hodnoty, 
které se nevtěsnají do paragrafového zně-
ní, a přesto je cítíme jako morální a etic-
ké zásady. Je samozřejmě snadné přijímat 
líbivé  normy,  které  nám  v  zásadě  život 
zjednodušují, tím se ostatně vyznačuje po-
pulistická politika,  to ale ruku v ruce ne-
se zavírání očí před skutečnými problémy 
(například dlouhodobé neřešení příčin su-
cha v přírodě a podobně). Tyto zásady se 
prolínají politikou na jakékoli úrovni. Jde 
vlastně  o  hodnoty,  které  nám  stojí  za  to, 
abychom se jimi zabývali nebo se necha-
li koupit.   Potom je ta linka jasná -    jako 
stádo sledujeme ostatní s vysvětlením, že 
děláme jen to, co se po nás chce, a děla-
jí  to vlastně i ostatní. V takovém případě 
potom není demokracie cílem pro uspořá-
dání společnosti, ale pouhým prostředkem 
k  zajištění  vlivu, moci  a  všeho,  co  s  tím 
souvisí.
Každý  z  nás  má  pravděpodobně  vlastní 
zkušenost  a  musí  si  vyhodnotit,  zda  mu 
stojí  za  to,  aby  se  věcmi kolem  sebe  za-
býval. Ať  už  je  odpověď  jakákoli,  nelze 
pochybovat  o  tom,  že  kdo  se  něčím  ne-
zabývá, riskuje, že bude stržen těmi, kte-
ří se tím zabývat chtějí a vědí, jak si zaji-
stit hlasy.   
Je proto namístě, aby se občané veřejným 
životem zabývali a obraceli se na své zá-
stupce a vyžadovali odpovědi. Neboť  je-
dině  tak  je možné  veřejné  věci  posouvat 
a vyhnout se chování stáda. 
Za KDU-ČSL Tomáš Jirásek, Jaromír Nosek 
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Koronavirové období
v SeneCura Senior-
Centru Telč
V posledních měsících se život v našem Se-
niorCentru  Telč  docela  změnil.  Naše  brá-
ny  se  uzavřely  a  klienti,  zvyklí  na  časté 
návštěvy,  tak mohli se svými blízkými ko-
munikovat pouze prostřednictvím telefonů, 
tabletů, videohovorů nebo přes okna zaříze-
ní. Naše sestřičky a pečovatelky dělaly vše 
pro to, aby klienty rozveselily a poskytly jim 
tu  nejlepší  individuální  péči. Klienti  si  též 
mohli vybírat z  rozmanitého programu ak-
tivizačních činností, jako například relaxace 
při  technice  Snoezelen,  poslech  meditační 
hudby,  vyrábění  jarních  dekorací,  zahrad-
ničení, předčítání z Vlasty Javořické, hraní 
společenských  her,  skládání  básní,  tvorba 
keramických výrobků apod. 

Nedílnou  součástí péče o naše  seniory by-
ly děti, které se zapojily do projektu Sene-
Cura „Děti seniorům“ na webu www.detise-
niorum.cz a posílaly své obrázky a vzkazy. 
Děkujeme také dětem ze ZUŠ Telč, ZŠ Hra-
decká Telč, ZŠ Masarykova Telč, Na Vět-
vi, DDM Telč, MŠ Mrákotín a NZDM ZA-
STÁVka Telč. Díky  jejich práci  se k nám 
do zařízení dostalo více než 300 ručně kres-
lených obrázků a pohledů, které sloužily pro 
potěšení našich klientů a zaměstnanců.
Klientům SeneCura SeniorCentra Telč nechy-
běla  ani  kulturní  vystoupení,  neboť  pomoc-
nou ruku v této oblasti nám podávalo nespo-
čet dobrovolných hudebníků z mikroregionu 
Telčsko.  Senioři  se  zaposlouchali  do  trubek 

Klient z Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež
ZASTÁVka Telč 
zpíval pro seniory v Telči

V květnu se v doprovodu pracovníka vy-
dal jeden z klientů Nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč 
při Oblastní charitě Jihlava rozveselit 
a potěšit svým hudebním vystoupením 
klienty ze specializovaného domova pro 
seniory SeneCura Telč. 
S  nápadem  uskutečnit  hudební  vystoupení 
přišla bývalá pracovnice zařízení, v součas-
né chvíli pracující ve zmiňovaném Senior-
Centru, Bc. Moni-
ka Smejkalová. Ta 
si  uvědomuje,  že 
současná  opatření 
vztahující se k vý-
skytu  onemocně-
ní  Covid-19  mo-
hou  mít  neblahý 
vliv  i na zástupce 
z řad seniorů. Ob-
zvláště  pak  zákaz 
návštěv  v  zaříze-
ních poskytujících 
sociální  služby 
a  chybějící  kon-
takt  s  blízkými, 
a to nejen rodin-
nými příslušníky. Proto oslovila své bývalé 
kolegy s nabídkou navázání spolupráce.
„Všechny nás tento nápad nadchnul a vzhle-
dem k tomu, že se spousta z našich klientů 
ve volném čase věnuje hudbě, neváhali jsme 
s realizací vystoupení ani vteřinu,“ uvedla 
pracovnice  zařízení  Hana  Zahradníčková. 
Zájem o účast na připravovaném programu 
projevil klient Vašek, kterého si lze bez ky-
tary a mikrofonu již jen těžko představit. Za-
řízení již reprezentoval na několika význam-
ných  akcích,  za  sebou  má  dokonce  také 
účast v nejrůznějších pěveckých soutěžích.  
Vašek si pro obyvatele SeneCury Telč při-
pravil set 10 písní. Lehkou počáteční nervo-
zitu překonal i díky tomu, že si plně uvědo-
moval smysl svého vystoupení. „Když jsem 
uviděl všechny ty babičky a dědečky, jak se 
pomalu začínají objevovat v oknech svých 
pokojů, nervozita mě opustila, věděl jsem, že 
dělám správnou věc,“ uvedl. 
Svým vystoupením potěšil Vašek nejen kli-
enty, ale i pracovníky ze SeniorCentra. Ta-
ké jim bylo zástupci zařízení vystoupení vě-
nováno s cílem ocenění  jejich náročné, ale 
i velmi záslužné práce. 
Celé  vystoupení,  trvající  přibližně  hodinu, 
splnilo svůj účel do posledního puntíku. Dle 
slov pracovníků se ve tvářích některých se-

Poznejte Telč barokní!
Během léta máte jedinečnou příležitost pro-
zkoumat dosud málo poznanou stránku his-
torie Telče, města známého  jako  renesanč-
ní perla Moravy. Do zdejší bývalé jezuitské 
koleje  se  totiž  navrátí  některé  autentické 
předměty dosahující stáří přes 300 let, které 
pomohou sestavit obraz doby 17. a 18. stole-
tí, kdy se Telč stala také díky působení jezu-
itského řádu významným regionálním cen-
trem kulturního a duchovního života. 

Seznamte  se  s  fungováním  jezuitského  řá-
du v Telči, poznejte, jak jezuité či mecenáši 
ovlivňovali  náboženský  život  a  vzdělávání 
ve městě i v okolí, prohlédněte si zajímavé 
artefakty, 3D vizualizace historických staveb 
či vybavení kolejní lékárny. Navštivte výsta-
vu Telč a  jezuité. Řád a  jeho mecenáši,  jež 
uzavírá pětiletý vědecko-výzkumný projekt. 
K  výstavě  můžete  zakoupit  také  katalog, 
který  sestává  z  odborných  studií  a  katalo-
gových  hesel  s  bohatým  obrazovým  ma-
teriálem.  Doprovodná  publikace  v  téměř 
monografickém  měřítku  jistě  potěší  nejen 
odbornou,  ale  i  laickou  veřejnost. Katalog 
je možné zakoupit v sídle Národního památ-
kového ústavu (Lannerův dům), případně na 
e-shopu NPÚ.
Výstava, která se koná v Univerzitním 
centru Masarykovy univerzity v Tel-
či (nám. Zachariáše z Hradce 2), by-
la slavnostně zahájena 10. června a po-
trvá do 13. září 2020. Je otevřena denně 
od pondělí do soboty v době od 10.00 hod. 
do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 hod. 
do 15.00 hod. Vstup zdarma. 
Od 19. června do 4. října 2020 se návštěvní-
kům navíc otevře i telčská jezuitská knihov-
na,  která  se  nachází  v  prostorách  premon-
strátské kanonie v Nové Říši.

NPÚ, ÚOP v Telči

Foto: NPÚ, ÚOP v Telči

žesťového souboru Brass Q, písničky Tomá-
še Kluse jim zahrál a zazpíval Vašek z NZDM 
ZASTÁVka Telč a svá těla rozpohybovali při 
vystoupení učitelů ze ZUŠ Telč.
Velmi si vážíme spolupráce na lokální úrov-
ni a  těšíme se, až se budeme moci všichni 
setkat tváří v tvář.

Text a foto: Monika Smejkalová

niorů  objevil  v  průběhu  „koncertu“  nejen 
úsměv, ale i drobné slzy dojetí.
„Za všechny pracovníky ZASTÁVky nás vel-
mi těší, že jsme v této nelehké době mohli 
přispět k šíření dobré nálady mezi ostatní. 
Věříme, že se nejedná o poslední příležitost 
podobného typu. Děkujeme všem zúčastně-
ným a přejeme mnoho sil potřebných k pře-
konání současné situace,“  řekla  závěrem 
Hana Zahradníčková.

Text a foto: Martin Lacina 
NZDM ZASTÁVka Telč
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Obhajoba maturitní práce  Foto: Lenka Lančová

Z červnového dění 
na GOB a SOŠ Telč 
– maturity, přijímačky
Během června už si obvykle maturanti uží-
vají zasloužených prázdnin, budoucí „prvá-
ci“ ví, na jaké škole budou studovat, a uči-
telé  se  věnují  povinnostem  i  radostem 
spojeným s blížícím se koncem školního ro-
ku. Letos je ale všechno jinak. Konec května 
a hlavně červen byly náročné jak pro zmí-
něné  studenty,  tak  pro  zaměstnance  GOB 
a SOŠ Telč.

Středa 27. 5. a čtvrtek 28. 5.
Začalo  to  už  v  květnu.    V  těchto  dnech 
skládali  studenti  SOŠ praktickou maturitní 
zkoušku, případně obhajovali své maturitní 
práce. Praktickou maturitu si jako své ukon-
čení vybralo 15 studentů a všichni z nich ji 
složili. Obhajoby na škole probíhaly vůbec 
poprvé a všech 5 studentských prací se se-
tkalo s úspěchem. 
Pátek 29. 5.
V poslední květnový pátek si mohli všich-
ni  studenti  posledního  ročníku vyzvednout 
své ročníkové vysvědčení. K třídním učite-
lům museli přistupovat jednotlivě a v roze-
stupech, v lavicích se tak se svými spolužá-
ky nepotkali.
Pondělí 1. 6. a úterý 2. 6.
První červnový den, Mezinárodní den dětí, 
strávili maturanti psaním didaktických testů 

Fronta na maturitu – studenti do školy vstu-
povali jednotlivě, desinfikovali si ruce a by-
la jim měřena teplota.         Foto: Ivana Holcová

Zájemci o osmileté studium při přestávce 
mezi testem z M a ČJ           Foto: Ivana Holcová

Nástup maturantů               Foto: Ivana Holcová

Jedna z maturitních tříd – letos provoněná 
desinfekcí. Všechny přítomné osoby muse-
ly mít nasazené roušky, nebo být v dostateč-
ných odstupech.                   Foto: Ivana Holcová

společné části maturitní zkoušky, a to testů 
z matematiky a z anglického jazyka. 2. čer-
ven byl vyhrazen pro didaktický test z čes-
kého jazyka. Tento předmět byl, stejně jako 
každý  rok,  pro  všechny  maturanty  povin-
ný, mezi matematikou a angličtinou si stu-
denti mohli zvolit – větší zájem byl, jako už 
tradičně,  o  angličtinu  -  48 maturantů. Test 
z matematiky psalo 18 maturantů.
Pondělí 8. 6. a úterý 9. 6.
Zatímco se maturanti učili na rychle se blíží-
cí ústní zkoušky, do lavic GOB a SOŠ Telč 
se usadili zájemci o studium. Pondělí patři-
lo žákům 9. tříd,  tedy zájemcům o čtyřleté 
studijní obory, kterých se dostavilo celkem 
36. V úterý je vystřídalo 47 páťáků, mezi ni-
miž se nachází budoucí studenti osmiletého 
studijního oboru. Všichni uchazeči o studi-
um plnili  testy  jednotné přijímací  zkoušky 
z matematiky a z českého jazyka.

Středa 10. 6. – pátek 12. 6.
Poslední, pro mnohé studenty nejobávaněj-
ší,  složka maturitních zkoušek,  jejich ústní 
část. Všech 66 maturantů jí stihlo projít bě-
hem těchto 3 dní. Studenti samozřejmě sklá-

dali zkoušku z českého jazyka a dále z mate-
matiky nebo z angličtiny – z předmětu, který 
si spolu s češtinou vybrali pro státní část ma-
turity.  Dále  je  čekaly  2  předměty  v  rámci 
profilové části zkoušky. Největší zájem byl 
o základy společenských věd (25 studentů) 
a biologii (13). Dále se maturovalo ze země-
pisu (12), fyziky (11), anglického jazyka (8), 
dějepisu (7), chemie (5 + 1 student nepovin-
ně,  předmět  navíc),  deskriptivní  geometrie 
(5), informatiky (4), německého jazyka (1) 
a francouzského jazyka (1).
Čtvrtek 18. 6. 
Ačkoliv se zprvu zdálo, že se předávání ma-
turitních  vysvědčení  nebude  vůbec  konat 
(a  tuto  informaci,  nakonec  chybnou,  jsme 
uváděli i v minulém čísle TL), slavnostní ak-
ce se uskutečnila. Přizpůsobila se netradič-
ním podmínkám a místo obvyklého zámec-
kého  sálu  se konala v prostorách  zámecké 
zahrady. Přes velké obavy vyšlo i poměrně 
příznivé  počasí,  na  maturanty  sice  spadlo 
pár kapek deště pro štěstí, ale v porovnání 
s dopoledním vytrvalým deštěm za ně by-
li  všichni  rádi.   Vše  začalo  nástupem ma-
turantů  za  doprovodu  studentské  hymny 
znějící z arkád zámku a uvítáním hostů. Ná-
sledovalo  kulturní  vystoupení  Evy  Pavlí-
kové a Ivany Moravcové, proslovy ředitele 
školy  Stanislava Máci,  starosty města  Ro-
mana Fabeše a předsedy Senátu Miloše Vy-
strčila. Poté přišla na  řadu  ta nejdůležitější 
část, samotné předání maturitních vysvědče-
ní a dárků všem úspěšným maturantům, dále 
předání odměn, certifikátů a stipendií vybra-
ným studentům. Slavnostní akt byl ukončen 
proslovy 4  zástupců  studentů  a  tóny  státní 
hymny.
Za TL  gratulujeme maturantům  a  přejeme 
jim mnoho úspěchů v dalších studijních či 
pracovních  povinnostech.  Nejen  jim,  ale 
i všem dalším žákům a studentům přejeme 
pohodové prázdniny.

Ivana Holcová
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V neděli 21. června se na náměstí odehrá-
la velká událost – primiční (první – pozn. 
red.) mše svatá nového kněze, telčského 
rodáka Jana Pattyho Pavlíčka. Při této 
příležitosti jsme se zeptali na pár otázek.

Můžete vysvětlit, co vlastně primiční 
mše svatá znamená? Co jí předchází?
Primiční mše  svatá  je  první  veřejná mše, 
kterou novokněz slouží, zpravidla ve měs-
tě  a  farnosti,  ze  které  pochází. Celý  svůj 
život jsem prožil v Telči a jsem na to pa-
třičně hrdý,  takže  jsem si  pro  svoji  první 
mši  svatou  vybral  právě  telčské  náměstí. 
Samozřejmě  to  bylo  i  z  důvodů  kapacit-
ních, protože do farního kostela sv. Jakuba 
bychom se jenom těžko vešli. Co této mši 
svaté  předchází?  Mnoho  hodin  příprav, 
zařizování,  ale  hlavně  šestileté  studium 

na teologické fakultě, jáhenský rok a kněž-
ské svěcení. I touto cestou bych chtěl po-
děkovat  všem,  kteří mě  na mojí  šestileté 
přípravě na kněžství provázeli modlitbami 
a kteří mě jakkoliv jinak, ať už materiálně 

či finančně, podporovali.  
Co pro Vás znamená služba kněze?
Služba kněze pro mě v první řadě znamená 
naslouchání tomu, kterému jsem uvěřil, te-
dy Ježíši Kristu. Služba kněze pro mě zna-
mená živý a radostný vztah s Kristem. 
Služba  kněze  pro  mě  znamená  hlásání 
evangelia všem lidem a v neposlední řadě, 
služba kněze pro mě znamená být nablízku 
lidem, prožívat s nimi jejich radosti a nést 
spolu s nimi jejich bolesti. Možná, když se 
mě zeptáte za 10 let, bude moje odpověď 
jiná, nebo stejná, uvidíme. 

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněné-
ho nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, 
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích 
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Pronajmeme zařízenou kancelář ve středu města Telče. Tel. 
604 206 267.

• Obec  Dyjice  prodává  palivové  dřevo.  1  prostorový  metr 
za 130 - 400,- Kč na odběrném místě, doprava po domluvě 
možná. Tel. 775 765 765

• Koupíme dům či byt v Telči a jejím blízkém okolí. S případ-
nou nabídkou se prosím ozvěte na tel. číslo 723 552 871. Dě-
kuji

Malý oznamovatel

Jan Patty Pavlíček Foto: Archiv Jana Pavlíčka

Jak a proč jste se pro tuto cestu rozhodl?
Vy  mi  dáváte.  Takové  složité  otázky.  Po-
volání ke kněžství je darem. Stejně jako to, 
když si muž najde ženu, jeden pro druhého 
jsou darem. Kněz je darem pro Boha a Bůh 
pro  kněze.  Moje  rozhodnutí  bylo  dlouhé 
a mnohokrát jsem jakýsi vnitřní hlas o tom 
být knězem zahodil a zašlapal. Konečné roz-
hodnutí o tom být knězem přišlo na Světo-
vém setkání mládeže v Riu, kdy jsem na ten-
to vnitřní hlas odpověděl a vykročil na cestu. 
Myslím si, že každý z nás kněží měl nebo 
má nějaký svůj kněžský vzor, který ho zá-
sadně ovlivnil a ukázal mu krásu kněžství, 
nebo ho alespoň přivedl k otázce – nemohl 
bych i já být knězem? Já mezi ně jednoznač-
ně počítám p. Aloise Perničku.  
K primici a rozhovoru se vrátíme v dalších TL

Za rozhovor poděkoval pm
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Novinky Knihovny UC
Josefa Slánská: Zpráva o mém muži
Rudy Simone: Aspergerka
Jan Rychetský:  Špionem  Běločechů 
v Rusku
Phil Macdonald: Thajsko
Pavel Stehlík: Do  temnoty:  zpověď  čes-
kého vojáka v Afghánistánu
Autorský kolektiv: Kniha filozofie
Taťána Petrasová: Dějiny  umění  v  čes-
kých zemích 800-2000
Milada Záborcová: Jak  projít  životními 
krizemi k životním výhrám
Jonathan J. Moore:  Zastřelen,  ubodán 
a otráven
Alois Riegel: Moderní památková péče
Josef Klíma:  Robert  Šlachta:  30  let  pod 
přísahou
Robert B. Cialdini: Zbraně vlivu: Mani-
pulativní techniky a jak se jim bránit

Letní otevírací doba (červen–srpen)
PO, ST  8.30–12.00  13.00–17.00
PÁ  8.30–12.00

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Zejda: Bohuslavice: kronika kraje a do-
mopis;
Hůrková – Mezihoráková (eds.): Promě-
ny venkovské architektury;
Křížová: Archaické  jevy  tradiční  kultury 
na Moravě;
Malý: Obrazy a  rituál:  římské korunova-
ce divotvorných Madon a koncept barok-
ní kultury;
Čechura a kol.: Královská trilogie;
Svoboda – Šolc (eds.): Panelová sídliště

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Hájíček:  Plachetnice  na  vinětách;  Ro-
berts:  Nový  začátek; Jacobs: Kavárna 
U Anděla.  Nová  doba;  Smith: Král krá-
lů;  Pawlowská:  Čmelák;  Moyes:  Scho-
vej mě v dešti; Ahnhem: X způsobů smrti; 
Haran: Pod karmínovým nebem; Kopta: 
Prodloužená  jízda; Koubková:  Zázračný 
medailon; Lukášková: Vlaštovka  v  bub-
lině; Freeman: Klikatá cesta; Jakoubko-
vá: Zmizení  perníkové  princezny;  Wea-
ver: Nikdo není doma; Backman: Úzkosti 
a  jejich  lidé; Rickstad:  Co  po  ní  zbylo; 
Goldin: Žena na lesní cestě; Palán: Rady 
pánu Bohu, jak vylepšit svět; Cass: Zaslí-
bená; Třeštíková: Foukneš do pěny
Naučná
Neff:  Podivuhodný  svět  Zdeňka  Buriana; 
Řezníček: Rozpojené státy; Ramba: Dob-
rodruhům; Staňková-Kröhnová: Bylinky 
pro děti a maminky 2; Beer with Travel: 
Transsibiřská  magistrála  aneb  S  pivem 
v  ruce od Finského zálivu k  Japonskému 
moři
Dětská
Stančík:  Ohou!  Kolik  má  kdo  nohou; 
Cowell:  Kouzelníci  z  pradávna;  Čech: 
Jirka  a  indiáni;  Peroutková:  Valentýnka 
a veterinární ordinace; Nejedlý: Hororová 
čítanka;  Priestley:  Moldánkovské  věže. 
Kletba  vlkodlačího  chlapce;  Zbytovská: 
Pohádky  divadla MALÉhRY; Svobodný: 
Pozor doktor!

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Od 27. července do 7. srpna bude

knihovna z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Švecovi budou šlapat pro Sdílení.
Foto: Facebook Sdílení

Šlapou pro Sdílení
555 kilometrů za 24 hodin. Na kole. Pro 
většinu lidí naprosto nepředstavitelný 
výkon, pro Martina, Jakuba a Rado-
míra Švecovy reálný cíl a výzva, kterou 
hodlají zdolat 22. srpna. Nepůjde pouze 
o fyzický výkon, ale především o pod-
poru organizace Sdílení. Za každý ujetý 
kilometr cyklisté věnují hospicové péči 
padesát korun. Trénink a celou výzvu 
lze sledovat na sociálních sítích pod ha-
shtagem #24hcykloLeMans. 
„S prvotní myšlenkou přišel Radek. Zro-
dila se asi před deseti lety. K příležitos-
ti svých čtyřicátých narozenin chtěl ujet 
na kole 444 kilometrů za 24 hodin, což se 
mu společně s Kubou podařilo. Radkovi se 
blíží padesáté narozeniny, přidali jsme tak 
další kilometry navíc a celou výzvu spojili 
s charitou,“ popsal Martin Švec zrod ce-
lého projektu. Sdílení se podle něj rozhod-
li podpořit proto, že si váží toho, jak orga-
nizace pomáhá  seniorům v Telči  a okolí. 
Kromě  narozeninového  výšlapu  se  dřív 
ani jeden z příbuzných cyklistice příliš ne-
věnoval. V srpnu ale budou muset v sedle 
strávit dvacet hodin a jet průměrnou rych-
lostí přes 27 kilometrů za hodinu, aby svůj 
cíl splnili. 
„Pokud se někdo rozhodne nás podpořit, 
jsme moc rádi. Klukům fandíme a sledu-
jeme, jak jim jde trénink. Tato cyklo výzva 

má za cíl podpořit Sdílení finančně, přá-
ním Martina, Jakuba a Radomíra je také 
to, aby se lidé dozvěděli více o Sdílení ja-
ko takovém. Děkujeme za projevený zájem 
a podporu,“ vyzdvihla  fundraiserka Sdí-
lení Eva Švecová. 
Letošní  léto  bude  pro  Švecovy  zname-
nat zejména stovky zdolaných kilometrů. 
Týdně  jich  našlapou  asi  250.  „Společný 
trénink je složitý, nejčastěji se sejdeme při 
cestě z Prahy do rodné Telče a zpět,“ při-
blížil Martin Švec. Kdo někdy  jel na ko-
le, ví, že bolest nohou zdaleka nebývá tím 
největším  problémem,  často  cyklisté  da-
leko více pocítí jiné partie. „Sedlo na sil-
ničním kole je poněkud tvrdší než na hor-
ském. Prvních pár delších výjezdů nad sto 
kilometrů přechod mezi zády a nohama 
docela trpěl, avšak s každou další jízdou 
je bolest menší a nyní už cítíme pouze pá-
lení nohou v kopcích,“ zhodnotil Martin. 
Na ujetý kilometr může přispět každý, kdo 
má zájem. Kromě Švecových akci finanč-
ně podporuje  společnost Albi a Mercuria 
laser game. „Pokud zvládneme ujet všech 
555 kilometrů, na konto hospice se aktu-
álně podaří vybrat více než 140 tisíc ko-
run. Současná hodnota jednoho kilomet-
ru je přes 250 korun. (k 15. 6. 2020, pozn. 
red.) Velmi nás těší a zároveň překvapu-
je kladná odezva od lidí, vážíme si to-
ho,“ ocenil zájem veřejnosti Martin. Trasa 
cyklistů  v  srpnu  povede  z Telče  směrem 
na Moravu. Projedou přes Znojmo, Miku-
lov, Hodonín či Uherské Hradiště. „Neo-
čekáváme, že to bude příjemné, ale moti-
vací a zároveň palivem bude vědomí, že 
každý kilometr půjde na dobrou věc,“ shr-
nul Martin Švec.

Marie Majdičová
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Společnost telčské místní dráhy, z. s. pořádá ve dnech 25.-26. 7., 1.-2. a 8.-9. 8.

Parní léto 2020
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V těchto TL již zmiňovaný nález papíru (str. 21) v zámeckém komíně 
– je opravdu ve skvělém stavu!                Foto: Archiv Státního zámku v Telči

Další restaurátorské práce v Rytířském sálu
Foto: Archiv Státního zámku v Telči

Detail na stropu v prostorách muzea      Foto: Archiv Státního zámku v Telči

Prořezávání stromů u viaduktu na Oslednicích      Foto: Ilona Jeníčková

„Mozaiková seč“ v ulicích města. Díky mozaikovité seči nedochází 
k posečení celé plochy luk v jednom krátkém období, ale zůstáva-
jí ponechány různé ostrůvky vegetace. Tyto ostrůvky vytváří život-
ní prostor pro bezobratlé živočichy, zejména různé skupiny hmyzu 
(motýly, včely, čmeláky) nebo jiné bezobratlé (pavouky apod.).           

Foto: Jana Pokorná

Střípky z rekonstrukce zámku
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Zprávy z UCT
Končí doba zákazová! UC Masarykovy 
univerzity se chystá na léto.
Červencový příspěvek z univerzitního cent-
ra bych rád uvedl zmínkou o důležité histo-
rické události, která v záplavě epidemiologic-
kého zpravodajství možná tak trochu zapadla 
a která se  týká naší Masarykovy univerzity. 
Od 1. července přibude na Masarykově uni-
verzitě ke stávajícím devíti nově také farma-
ceutická  fakulta,  která  byla  dosud  součástí 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
Ta se pod značku MU vrací po šedesáti letech 
(farmaceutická fakulta byla součástí MU už 
v letech 1952 až 1960). Naše univerzita tak 
bude mít rovných deset fakult a pro nás v Tel-
či to znamená možnost spolupráce s novými 
kolegy, na které se už těšíme. 
Pro červencový režim snad konečně bude pla-
tit, že končí doba zákazová a my všichni se ví-
ceméně vracíme k obvyklým činnostem. Pra-
videlné letní akce jsou bohužel téměř všechny 
zrušeny, ale chystáme s kolegy novou nabíd-
ku, která by měla naše studenty a pedagogy 
do Telče přeci jen přivést. Už teď se ale těšíme 
na letní jazykové kurzy AJ, o kterých nalezne-
te všechny potřebné informace na https://jazy-
kovka.phil.muni.cz/leto/telc.
A na závěr také dobré zprávy a dvě pozvánky. 
Od 25. května je plně v provozu univerzitní 
knihovna. A na léto jsou připraveny dvě vý-
stavy – avizovaná výstava Telč a jezuité. Řád 
a  jeho  mecenáši,  kterou  můžete  shlédnout 
v  prostorách  naší  knihovny  od  11.  června. 
A instalace soch akademika Nikose Armuti-
dise, které na letní měsíce dozdobí prostory 
nádvoří našeho univerzitního centra. 
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.

Jaroslav Makovec

Roštejn opět otevřen veřejnosti 
O  něco  později,  než  se  původně  přepoklá-
dalo,  konkrétně  od  úterý  2.  června,  otevřel 
svou bránu návštěvníkům hrad Roštejn. Ote-
vření je to mimořádné nejen proto, že tento-
krát byla sezona zkrácena vlivem pandemie 
koronaviru, ale také tím, že poprvé od roku 
2017 otevírá hrad již bez přítomnosti staveb-
ní techniky na nádvoří, fasádách či v interié-
rech. Od druhé poloviny června potom bude 
po více než třech letech opět spuštěno parko-
viště přímo před hradem. 
Co  mohou  návštěvníci  nově  obdivovat 
na upraveném nádvoří, které tvořilo posled-
ní  část  rekonstrukce?  Kromě  zbrusu  nové 
hradní brány a přímo nad ní umístěného re-
liéfu medvědí hlavy (snaha o návrat k podo-
bě dle historických fotografií) například by-
linkovou zahrádku před vstupem do správní 
budovy nebo kopii sochy sv. Huberta na slou-
pu uprostřed nádvoří. V interiérech trvá na-

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.  20. 7.  IV.  22. 7.
III.  21. 7.  V. - VI.  23. 7.
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

bídka, která byla zkompletována v minulém 
roce, sestávající z historické expozice, inter-
aktivní přírodovědné trasy a možnosti výstu-
pu do hradní věže. 
Ani letos nebudou chybět populární letní ak-
ce – především začátkem prázdnin kostýmo-
vané divadelní prohlídky Se zlatou růží v er-
bu (4. – 6. 7.). Na ty je možné se rezervovat 
v provozní době hradní pokladny na telefonu 
+420 733 161 817, kapacita míst je omeze-
na!  V červenci je dále možné těšit se na open 
air  představení  Horáckého  divadla  v  Jihla-
vě Osudy  dobrého  vojáka  Švejka  (10.,  11., 
17. a 18. 7.) v rámci projektu Divadelní NE-
-prázdniny. Koupi vstupenek je možné reali-
zovat přes webové stránky Horáckého diva-
dla,  omezené množství  vstupenek  za  plnou 
cenu je k dispozici rovněž na pokladně hra-
du. V srpnu pak naváží vystoupení regionál-
ních kapel v rámci Jazzu na Roštejně (23. 8.) 

Vzpomínáme na 20. století

K historii našeho města v druhé polovině dva-
cátého století patří také činnost Cestovní infor-
mační služby Cestovní kanceláře Telč umístě-
né v objektu dolní části velkého loubí náměstí 
Zachariáše  z  Hradce.  Její  záslužné  působe-
ní v oblasti cestovního ruchu na podporu ná-
vštěvnosti Telče a širokého okolí je nevyčísli-
telná a měla rozsah širokého spektra služeb.
Zájemcům přinášela veškeré informace o za-
jímavostech,  objednávala  prohlídky  zámku, 
zajišťovala průvodcovskou službu po náměs-
tí  a  dalších  památkách  /vykonával  přede-
vším  prof.  Remeš/,  zprostředkovávala  uby-
tování, které bylo tehdy vesměs v zařízeních 
telčských  organizací TJ  Spartak  a  Svazarm, 
možnosti  stravování,  předprodej  vstupenek 
na kulturní a sportovní akce aj. Pro zájemce 
měla k dispozici propagační brožurky,  turis-

tické mapy, suvenýry, pohlednice a další upo-
mínkové předměty regionálního charakteru.
S existencí této instituce je spjata osobnost Ja-
roslava Horáka (31. 8. 1914 - 13. 4. 1984), kte-
rý v ní léta působil jako pracovník a odvedl pro 
Telčsko záslužný podíl práce. Osobně to mo-
hu potvrdit, když mi svého času sdělil, že např. 
v r. 1976 vyřídil okolo devíti tisíc požadavků.
V historickém kontextu je však tato činnost 
v pozadí. Překrývá ji jeho působení jako kul-
turního pracovníka  a  divadelního ochotníka 
v souboru Lidové divadlo Telč, kde byl ve-
doucím činitelem, hercem, režisérem, drama-
turgem a scénografem.
Obraz Cestovní  informační  služby si připo-
meňme turistickou mapou Telče a okolí z mé-
ho archivu, která byla velmi žádaná. 

Text a foto: Jiří Ptáček

a Hradozámecká noc s promítáním filmu Po-
slední aristokratka (29. 8.).  
Těšíme se na vás v létě na Roštejně!  

Kateřina Rozinková
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nali na roky, které na Štamberku strávili, 
a současným výzkumníkům předali svoje 
postřehy a vzpomínky.
Na  průzkum  budou  v  příštím  roce  nava-
zovat  záchranné  stavební  práce.  Opraví-
me poslední torza zdí, která z hradu zby-
la,  a  památku  uděláme  přívětivější  pro 
návštěvníky – vyroste  zde naučná  stezka 
a také turistický přístřešek. Všechny práce 
jsou  realizovány  díky  česko-rakouskému 
projektu  Interreg ATCZ 185 – Regionem 
Renesance proti proudu času.

Toužili jste někdy stát se archeology? Má-
te  jedinečnou příležitost. Výzkumný  tým 
hledá  dobrovolníky,  kteří  by  s  archeo-
logickými  pracemi  pomohli.  Slíbit  Vám 
můžeme  nelehkou  práci  a  symbolickou 
odměnu.  Chcete  být  součástí  odhalová-
ní místní historie? Napište nám na svari-
cek@geoparkvysocina.cz,  kde  vám  po-
skytneme další detaily.
O  tom,  jaké  tajemství nám Štamberk od-
halí, Vás budeme informovat v některém 
z dalších čísel.
Text a foto: Jan Švaříček, Geopark Vysočina

Z historie našich předků…
Dne  5.  července  si  připomínáme  slovan-
ské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kteří byli 
v druhé pol. 9. století vysláni na Moravu. Oba 
křesťanští misionáři – soluňští bratři, byli Ře-
kové z Byzantské říše.
Učitelé  víry  nám  přinesli  liturgii,  vzdělání 
a nové kulturní aspekty. Byli také zakladate-
li  staroslověnského písemnictví,  známé hla-
holice a cyrilice. Literatura uvádí, že cyrili-
ce měla vzniknout v bulharských klášterech 
za cara Symeona (893–927) koncem 9. stol. 
a začátkem 10. stol.
Dle cyrilometodějské pověsti měli misioná-
ři navštívit i zdejší místa. Z archeologického 
bádání nelze prozatím tuto pověst potvrdit.

Z  té  doby  nemáme  ani  důkazy  o  osídlení. 
Za  jeden  z  prvních  archeologických  nálezů 
z Telče z dob našeho letopočtu lze považovat 
část nádoby z konce 4. století, z doby stěho-
vání národů (AÚ ČSAV Praha). Byla naleze-
na v roce 1985 na Radkovské ulici při úpra-
vách terénu pro výstavbu bytovek.
Archeologický  výzkum  nebyl  proveden. 
Zmíněnou  nádobu  zachránil  desetiletý  Jan, 
žák ze ZŠ na Hradecké ulici. Členové arche-
ologického kroužku Archeos se následně vě-
novali  záchraně  dalších  nálezů,  především 
keramiky.
Vytěžená zemina pak  stejně  skončila někde 
na  vyvážce.  Za  velmi  překvapivé  z  těchto 
míst lze považovat také fragmenty jemné ke-
ramiky  z  doby  římské. Několika  kousky  je 
zastoupená také terra sigillata (nekolkovaná), 
provincionální  keramika  římského  impéria. 
Mohla zde být tranzitní stanice.
Následující  informace  nebyla  dosud  nikde 
zveřejněna.  Máme  důkaz  o  tom,  kdo  byli 
první obyvatelé dnešní Telče na Starém Měs-
tě Na Dlážkách u Matky Boží. Byli  to Slo-
vané, kteří znali staroslověnské písmo cyrili-
ci. Mohli zde být přítomni již na přelomu 10. 
století, ale spíš až v 11.  stol. Odkud k nám 
přišli, pouze procházeli, pobyli zde třeba rok, 
byly zde děti a rodiny, zůstali u nás a usídlili 
se v naší oblasti?
Koncem 20. století byl v Telči v tomto úse-
ku vyhlouben prostor pro kanalizační sběrač. 
Jednalo se zřejmě o jeden z nejhlubších výko-
pů. Obnažené stěny bylo možné zaměřit a po-
soudit z hlediska archeologie. 
Z  horizontálních  vrstev  se  zjistilo,  že  tady 
obyvatelé  dvakrát  vyhořeli.  Dle  vertikální 
stratigrafie jsme mohli chronologicky vyhod-
notit vrstvy, které byly nad sebou. V nejspod-
nější zkoumané horizontální vrstvě dlouhé asi 
7 metrů byly v jílovém sedimentu části  lid-
ských kostí. Nebyly zde žádné stopy po kre-

maci,  jednalo  se  o  plošnou  inhumaci.  Tyto 
lidské pozůstatky byly „in situ“ – v původ-
ním uložení. Přímo do těchto míst se zřejmě 
už  nikdo  nedostane. 
Místo posledního od-
počinku  chrání  věc-
né  a  věčné  břemeno. 
Vzal  jsem  si  odtud 
na  památku  kousek 
dřeva – hůlku. Pěkně 
se  drží,  padne  dobře 
do  ruky. Hůlka  je  asi 
22 cm dlouhá a je z ja-
vorového  dřeva  (acer 
pseudoplatanus).  Až 
po  delší  době  studia  při  umělém  osvětlení 
jsem učinil objev. Na hůlce je příčně vyrytý 
nápis – slovo.
V roce 1997 nápis zkoumal a studoval pra-
voslavný kněz ThDr. Miroslav Mužík z Tře-
bíče, uznávaný odborník. Cituji ze závěru je-
ho expertízy:
„Na hůlce je drobně vyrytý nápis RASTLI. 
Jedná se o kyjevský typ cyrilice z let 870–
1050. V překladu to znamená ROZLOŽ 
SE.“ Z jeho vědeckého studia daného slova 
lze  uvést  více  záznamů.  Např.:  rozložit  se, 
ztrouchnivět,  hrob.  Studium  znalce  vychá-
zí  zejména  z  porovnání  „tvaru“  z  kralické-
ho a ekumenického překladu Bible. Jedná se 
o zcela unikátní doklad staroslověnského pí-
semnictví.
Nelze vyloučit, že tito lidé se znalostí cyrili-
ce, kteří k nám přišli, znali naši zeměpisnou 
polohu  a  orientovali  se  podle  nějaké mapy. 
Možná putovali za svými příbuznými a při-
nášeli poselství…

Jan Stříteský, Archeos Telč

Fany a Bery podruhé 
Autogramiáda  k  vydání  pokračování  ob-
líbené  dětské  knihy  s  názvem  Tajné  vý-
lety Fany a Beryho od autorky  Ivany Fe-
xová  se  uskuteční  17. července ve 14 
hodin v Knihkupectví Šilhavý.  Zváni 
jsou  všichni  malí  i  velcí  příznivci  těchto 
dvou psích hrdinů. 

Na Štamberku začíná 
archeologický průzkum
Právě v  těchto dnech začíná na zřícenině 
hradu  Štamberk  archeologický  průzkum. 
Historici začnou na několika místech od-
krývat  nánosy  hlíny  a  sutě.  Práce  to  bu-
de těžká. Složitý terén a množství kamení 
jim práci nijak neulehčí. S napětím bude-
me očekávat, zda Štamberk vydá některá 
ze svých tajemství, která před námi ukrý-
vá po stovky let.
Současné  archeologické  práce  navazují 
na původní výzkum z šedesátých let, který 
provedli, tehdy ještě studenti, M. Drdácký 
a J. Bláha. Oba pánové se koncem května 
setkali se současným archeologickým tý-
mem, který vede D. Zimola z Muzea Vy-
sočiny  Jihlava. Archeologové  zavzpomí-
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Denní  teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 5. 2020 do 18. 6. 2020.

Přehled počasí v Telči
Květen v číslech
Průměrná teplota:   11 °C
Průměrný tlak:   1018,6 hPa
Srážky:     70,6 mm
Max. teplota:   25,7 °C, 19. 5. v 15.26
Min. teplota:   0,9 °C, 12. 5. v 6.02
Max. rychlost větru: 38,4 km/h, 24. 5.

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.

Nová pohřební 
služba v Telči
RV pohřební služba Vevera s.r.o./Škarek, 
Svatoanenská 78
I když smrt patří k našemu životu,  je po-
hřebnictví stále velké tabu, které příliš ne-
podléhá moderním trendům. 
Jsme  jihlavská  pohřební  služba  a  posky-
tujeme  kompletní  pohřební  služby,  aby 
se pozůstalá rodina nemusela zabývat zá-
ležitostmi, které jsou pro ni v takové situ-
aci zátěží.
Zajišťujeme převozy zesnulého odkudkoliv.
Při  úmrtí  Vašeho  blízkého  Vám  zařídí-
me smuteční obřad, pomůžeme Vám vypl-
nit  i veškeré  formuláře spojené s pohřeb-
nictvím.
Na výběr nabízíme různé druhy rakví, ur-
ny, kameninové hroby, široký výběr svíti-
len, váz, urny do přírody, památeční  sklo 
a jiné náhrobního zboží.
Mezi  našimi  službami  najdete  i  zajiště-
ní  smuteční  hostiny,  hudby,  květin  a  dal-
ších věcí dle Vašeho přání. Další službou je 
pomoc při ÚPRAVĚ A ÚDRŽBĚ HRO-
BŮ,  tzn.,  že  zajistíme  čištění,  výsadbu, 
úpravu, zalévání květin či zapálení svíčky.
Také nabízíme SJEDNÁNÍ POHŘBU v ro-
dinném kruhu, tzn., že sjednavatelka naší po-
hřební služby dojede přímo k Vám domů.
Další naší předností je PŘEDPLACENÝ 
POHŘEB.
O  tento  pohřeb mají  zájem  občané,  kteří 
žijí sami a nemají se na koho obrátit, nebo 
ti, kteří sice blízké mají, ale nechtějí svou 
rodinu zatěžovat vlastními přáními časově 
ani finančně.
Při  osobním  setkání Vám  rádi  odpovíme 
na veškeré Vaše otázky, popř. můžete za-
volat na tel. číslo 602 643 573 nebo na stá-
lou linku 603 452 119.

Dle TZ

Vybudování přírodní 
zahrady a učebny při 
ZŠ Pavlov
Obec  Pavlov  ve  spolupráci  se  Základní 
školou a mateřskou školou Pavlov zreali-
zovaly projekt s názvem Vybudování pří-
rodní zahrady a učebny při ZŠ Pavlov. Ten-
to projekt měl za cíl oživit a zrekonstruovat 
školní zahradu při ZŠ Pavlov a v rámci ní 
vybudovat venkovní učebnu a přizpůsobit 
zahradu k výuce venku. Projekt byl reali-
zován od listopadu 2018 do listopadu 2019 
a byl spolufinancován Státním fondem ži-
votního  prostředí ČR  na  základě  rozhod-
nutí ministra životního prostředí. Samotné 
vybudování zahrady zajistila firma Zahra-
dy Laurus.
Díky  projektu  došlo  k  vybudování  atrak-
tivní komplexní přírodní učebny, která má 
za  cíl  v  dětech  vzbudit  zájem  o  přírod-
ní prostředí, péči o něj, nabídnout přímou 
venkovní výuku pro objevování  rozmani-
tostí  přírody  a  environmentální  výchovu 
obecně. 
Zahrada prošla terénními a sadovými úpra-
vami, stávající zeleň byla doplněna o dal-
ší  ovocné,  ale  i  jehličnaté  a  listnaté  stro-
my.  Do  zahrady  byl  instalován  mobiliář 
sloužící především jako venkovní učebna, 
a to výukový dřevěný altán. Pro pěstování 
zeleniny zde byly umístěny vyvýšené zá-
hony a  skleník. Aby zahrada neplnila  jen 
pěstební funkci, ale také okrasnou funkci, 
byla doplněna o květnatou  louku, záhony 
s cibulovinami, vřesoviště, vonný a smys-
lový chodníček. Byl zde vysázen tzv. jed-
lý les, kde si budou moci děti ochutnávat 
plody rybízu, muchovníku a borůvek. Aby 
zahrada  byla  lákavým útočištěm pro  růz-
ný hmyz, drobné živočichy a ptactvo, kte-
ré  budou  moci  děti  pozorovat,  byly  zde 

umístěny  také  budky  pro  ježky  a  čmelá-
ky,  které  si  žáci  sami  vyrobili,  stejně  tak 
krmítko pro ptáky. Jako lákadlo pro různé 
druhy motýlů  a  další  hmyz  zde  byly  vy-
sazeny keře  rozmanité  svou barvou,  vůní 
a nektarem.
Věříme, že nově vybudovaná přírodní za-
hrada  poskytne  dětem  bezpečný  prostor 
umožňující kvalitní a podnětné trávení ča-
su  jak  při  výuce,  tak  i  během  přestávek 
a odpolední družiny. Zahrada bude mimo 
jiné sloužit i aktivitám v rámci komunitní-
ho setkávání, a to jak při školních akcích, 
tak  při  různých  vzdělávacích  aktivitách 
pro veřejnost.

František Popelář, starosta obce Pavlov

„Tento  projekt  je  spolufinancován  Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí“, 
Ministerstvo  životního  prostředí  -  www.
mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR 
- www.sfzp.cz.
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Jiřího Holoubka z Hodic jste mohli zahléd-
nout v pořadu Putování s párou, který vy-
sílala letos na jaře Česká televize. Exponá-
ty z jeho muzea se objevily také na prknech 
Národního divadla, kam si je vypůjčil Ma-
těj Forman. Jestliže jezdíte vlakem směrem 
na Kostelec, hodické nádraží jistě dobře zná-
te. Živý plot vystříhaný do tvaru mašinky či 
zahrada plná železničních značek a techniky 
zaujme nejednoho cestujícího. Některé do-
konce natolik, že si vlak nechají ujet. 
Jak jste se vlastně dostal k železnici? 
Jednoduše.  Táta  řekl,  půjdeš  na  dráhu,  tak 
jsem šel. Absolvoval jsem učiliště v Českých 
Budějovicích  a  1.  září  1963  jsem nastoupil 
do zaměstnání, až 3. září mi ale bylo patnáct 
let. 19. června roku 1995 jsem sloužil napo-
sledy.  Kdybych  to  měl  zhodnotit,  neměnil 
bych. Měl jsem skvělé kolegy a dobrou par-
tu. Pracoval jsem hlavně jako průvodčí, a to 
osobního  i  nákladního  vlaku.  Byl  jsem  ale 
i  výhybkář,  signalista  či  vlakvedoucí. Mezi 
kolejemi  se  nejde naučit  chodit  za  rok,  po-
chopit systém nebo číslování trvá. Nedávno 
se za mnou stavoval jeden strojvedoucí, který 
v únoru začal s kurzem a v listopadu už jezdil. 
Sám se nazval rychlokvaškou. Dřív to takhle 
nešlo, byl nutný určitý profesní postup.
Jak vznikla myšlenka muzea?
Když jsem s pomocí bratra předělal nádražní 
byt, začal  jsem postupně sbírat značky. Zpo-
čátku  mi  hodně  pomohli  kolegové  z  České 
Třebové, se kterými pořádáme parní  jízdy,  ti 
sem  tam něco  sebrali  a  přivezli  to  sem. Šlo 
o vyřazené kusy, které se přestaly používat, řa-
du věcí se tak podařilo zachránit. Muzeum je 
vlastně taková procházka železniční historií.
Co u vás lidé mohou vidět?
Kromě různých exponátů ze železnice od ná-
řadí až po značky mohu také přidat komentář. 
Snažím se vytvořit dobrý první dojem a pre-
zentovat obec, protože nádraží je to první, co 
lidé při výstupu z vlaku uvidí. Hodně mi také 
pomáhá obec, například se sečením či drob-
nými úpravami. Podporuje také velkou akci 
Parní léto, která se letos s 99% pravděpodob-
ností uskuteční. Máme připravený jízdní řad 
i personál. Na první pohled se to nezdá, ale 
je potřeba hodně lidí, kteří přiloží ruku k dí-
lu. Někdo musí sehnat dřevo, připravit stroj, 
zatopit před jízdou a po ní postupně zchladit. 

Parní  léto  je oblíbené, vloni  se povedlo  jak 
nám  ajznboňákům,  tak  i  hasičům,  působím 
totiž v obou organizacích. Poslední červenco-
vý víkend v sobotu jsou všichni zváni na ho-
dické nádraží. 
Co má pro vás v muzeu největší cenu? 
Jednoznačně má padesát let stará lucerna, se 
kterou  jsem  šíboval. Cením  si  také  pomoci 
svého  kamaráda Honzy  Staňka  ze  Studnic, 
který  na  dráze  sloužil  více  než  čtyřicet  let. 
Vždy přijede a pomáhá mi v muzeu i něko-
lik dní. 

Máte nějaký sen, co byste si jednou v mu-
zeu přál vidět?
Chtěl bych, aby se o něj někdo  jednou sta-
ral  lépe než  já, abych ho měl komu předat. 
Teď nám navíc přiklepli také prostor čekárny, 
potřebujeme jen sehnat někoho, kdo nám jej 
pomůže upravit. Vloni v květnu přijeli na ná-
vštěvu Číňani a v srpnu najednou přišel ba-
lík se dvěma soupravami vláčků s  třímetro-
vým kolejištěm. Zatím to mám složené doma 
v krabici. Napadlo mě, že bychom to mohli 
věnovat do školky, ale vložil se do toho pan 
starosta a podařilo se mu získat čekárnu. Kro-
mě  vláčků  tam  budou  vystavené  také  staré 
knihy, dokumenty, obrázky či razítka. 
Jaký mají lidé o muzeum zájem?
Spousta  kolemjdoucích  se  podívá  jen  přes 
plot, ani se nezapisují do knihy. Většinou tady 
začínají výpravu k prameni Dyje, na Roštejn 
či Javořici. Na druhou stranu jsou pak ale ta-
koví zbloudilci, kteří si při cestě z výletu sple-
tou jízdní řád a za čas, který tady stráví, spo-
řádají  lahev  rumu a bednu piva. Trampové, 
co tu byli posledně, si na příště poručili Plzeň. 
A co cizinci, také k vám chodí? 
Zastavili se tady lidé z Nového Zélandu, Ja-
ponska, Ukrajiny  a  dalších  zemí. Němci  si 
najali motoráček, společně s hasiči jsme jim 

Foto: Web obce Hodice

přichystali  občerstvení  a  byli moc  spokoje-
ní. Přijela také výprava o 157 členech z An-
glie,  mířili  z  Českých  Budějovic  do  Kos-
telce a strávili v Hodicích asi dvacet minut. 
Návštěvnost výrazně ovlivňuje počasí, v zi-
mě je zájem samozřejmě nižší. Právě v tom-
to období má ale nádraží velmi specifickou 
atmosféru, když se setmí a napadne čerstvý 
sníh, který osvětluje jen pár barevných lamp. 
Za loňský rok do knihy přibylo asi 640 podpi-
sů, zdaleka ne všichni ale vezmou při odcho-
du tužku do ruky. 
Jaké předměty sbíráte nejraději?
Popravdě je mi to jedno, jestli je to staré, při-
vezte mi to. V zásobě mám ještě celou řadu 
věcí, které je třeba opravit, aby se daly vysta-
vit, například karbidky. 
Hodické nádraží se v roce 2010 dosta-
lo do žebříčku mezi deset nejkrásnějších 
u nás. Získalo ještě nějaká další ocenění?
Největší odměnou je vidět, že se lidem v mu-
zeu líbí. Když jim vykládám, co nás učili a co 
jsem zažil, jak se trať dělí nebo že na želez-
nici nejsou zatáčky, ale oblouky, a návštěv-
níky to baví. Potěší mě každá drobnost, třeba 
když někdo přijede a přiveze jízdenky z ci-
ziny. Jedna paní mi jen tak poslala hodinky, 
které dřív nosili strojvedoucí. Podobné před-
měty ale vystavovat nemohu, moc dlouho by 
na místě nevydržely. 
Prostory většiny nádraží zpravidla nebý-
vají tak upravené, jako je tomu v Hodi-
cích. Jak se vám daří bojovat proti van-
dalům?
Víc  než  čtyřicet  let  stará  nádražní  cedule, 
která  sloužila  lidem,  má  oloupaná  písmen-
ka, zničené jsou i tyče v plotu. Jsou to vlast-
ně drobnosti, ale dohromady to dobrý dojem 
nedělá. Chlapce se mi podařilo pochytat a do-
mluvil jsem jim, doufám, že dají pokoj. Po-
malu mě to ale přestává bavit. Mám pocit, že 
hodického nádraží si více váží cizinci, kteří 
ho považují za raritu, než domácí.
Když lidé chtějí navštívit muzeum, mají se 
ohlásit předem?
Většinou je  to  tak, že zájemci zavolají, kdy 
přijdou. Pokud budu doma, rád je provedu.

Marie Majdičová

Procházka železniční historií v Hodicích: Největší odměnou je 
vidět, že se lidem v muzeu líbí, říká bývalý železničář
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Voda pro Telč
od středověku po
současnost – 3. část.
Začátky telčského vodovodu sahají do 40. 
let minulého století, kdy byly připravová-
ny plány na využití podzemních zdrojů vo-
dy v oblasti Javořice, v kopcích nad obcí 
Řásná. 
Pro získání podzemní pitné vody pro teleč-
ský vodovod byly v tomto prostoru vybu-
dovány  tzv.  zářezy  se  sběrnými  jímkami. 
Zářez je tvořen zakopanými keramickými 
děrovanými rourami položenými do V tva-
ru v místě, kde vyvěrá pramen.  Takto za-
chycená podzemní voda je ze zářezů svá-
děna  potrubím  z  šedé  litiny  do  sběrných 
betonových jímek. 
Zajímavostí  je  skutečnost,  že  výkopové 

práce  pro  pokládku  vodovodního  potrubí 
nad Řásnou prováděli v roce 1946 němeč-
tí zajatci. 
Zářezy nejsou jediným zdrojem podzemní 
pitné vody a doplňují  je  ještě další kopa-
né studny, vybudované v pozdějších letech 
nad Řásnou.
Odtud je voda odváděna litinovým potru-
bím do objektu odkyselovací stanice u ob-
ce Řásná. 
Původní provzdušňovací kaskáda je na pří-
toku do vodojemu.
Přitékající podzemní voda z pramenišť  je 
ve  stanici  upravována  na  odkyselovacím 
filtru  naplněném  polovypáleným  dolomi-
tem (dále jen PVD).  Průtokem vody přes 
PVD dochází k úpravě  kyselosti podzem-

ní  pitné  vody  a  jejích  korozivních  vlast-
ností. 
Z odkyselovací stanice přitéká pitná voda 
gravitačním potrubím do vodojemu v Lip-
kách postaveného v roce 1947.
Umožňuje ve dvou komorách akumulovat 
až 400 m3 vody.  
Vodojem  je  na  vodovodní  řad města  při-
pojen  potrubím  položeným  podél  komu-
nikace v Lipkách až ke křižovatce s ulicí 
Slavatovská.    Pitnou  vodu  z  podzemních 
zdrojů dodával vodovod do Telče od kon-
ce 50. let.   
Zásobování  města  tímto  vodním  dílem 
skončilo  dokončením  vodního  díla  Nová 
Říše v roce 1988 
a připojením Telčského vodovodu na při-
váděcí  potrubí  z  Nové  Říše.  Od  té  doby 
je potrubí z vodojemu v Lipkách uzavře-
no a pro dodávky pitné vody do Telče se 
nepoužívá.

Text a foto: JK

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
http://www.mikroregiontelcsko.cz/

Konzultační den 
rady města

středa 22. 7. 
od 13.00 do 15.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat 
v sekretariátu MěÚ.

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

BROTHÁNEK, Jan 
* 9. 1. 1890 Klabava u Rokycan
† 9. 11. 1944 Telč
právník, státní úředník, odbojář

Po studiu na gymnáziu v Rokycanech vystu-
doval Právnickou fakultu UK v Praze. Vstou-
pil do státní služby, postupně působil na ně-
kolika okresních úřadech. V letech 1936 až 
1938  byl  okresním  hejtmanem  v  Bruntá-
le, od roku 1939 v Dačicích, po přemístění 
okresního úřadu do Telče působil zde ve stej-
né funkci do roku 1942. Jak v Bruntále, tak 
v Telči si vedl deníkové záznamy, které jsou 
cenným  pohledem  na  události  v  těchto  le-
tech.  Bruntálské  vzpomínky  vyšly  knižně 
(1997, 2005) v práci Poslední rok v českoslo-
venském Bruntálu. Deníkové záznamy z do-
by jeho působení v Telči se zachovaly pouze 
zčásti v neautorizovaných opisech. Jan Bro-
thánek se aktivně zapojil do protinacistické-
ho odboje. Byl spolupracovníkem Rady tří, 
odbojové organizace působící v letech 1944–
1945 na Českomoravské vrchovině a v Pra-
ze. V roce 1946 mu prezident republiky Ed-
vard Beneš udělil Čs. válečný kříž 1939 in 
memoriam. V roce 2006 byl jmenován Čest-
ným občanem Bruntálu.
D: Poslední  rok v  československém Brun-
tálu,  Žák,V.  ed.,  Český  spisovatel  a  Klub 
Za starý Bruntál, 1997
L: Šopák, Pavel a kol. Neklidné století: čes-
ké Slezsko a Ostravsko od první světové 
války do listopadu‚ 89.  1.  vydání.  Opava: 
Slezské zemské muzeum, 2015. 767 stran. 
Slezsko: lidé a země; svazek VI. ISBN 978-
80-87789-24-7.

/z/Uzamčený poklop betonové jímky
Vnitřek betonové jímky

Odkyselovací stanice v Řásné

Vodojem  Lipky
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Marek Orko Vácha 
v Urbanově
Někdy se podaří věc, o které se člověku ani 
nesní. 11. června 2020 navštívil naši malou 
školu v Urbanově přírodovědec, kněz, učitel, 
spisovatel a  skaut, pan Marek Orko Vácha. 
Přednáška Základy etiky pro děti byla určena 
nejenom pro naše urbanovské žáky, ale také 
pro veřejnost. Všichni si přišli na své. Přesto-
že Marek Vácha zprvu tvrdil, že „malé děti 
neumí“, ukázalo se, že opak je pravdou. By-
la radost pozorovat, jak si s dětmi povídá, jak 
je doopravdy vnímá, dokonce si za krátkou 

dobu  zapamatoval  jména  některých  z  nich. 
A naše děti se nenechaly zahanbit. Ptaly se, 
vstupovaly svými podněty do diskuse, něko-
likrát se jim podařilo rozesmát i hojné publi-
kum ze strany dospělých. 
Na různých srozumitelných a uchopitelných 
příkladech  se Marku Váchovi  podařilo  při-
blížit  dětem základy  etiky. Povídali  jsme  si 
o pravidlech, svobodě, milosrdných lžích, ale 
i o vážných tématech; jedna dívka se třeba ze-
ptala na to, jak se má chovat k člověku, který 
ji nemá rád. 
Bylo to silné, bylo to radostné, bylo to krásné 
ze všech stran. Děkujeme Marku Orko Vá-
chovi, že přijel za našimi malými školáky. Co 
víme,  třeba právě  toto byl zážitek, na který 
budou vzpomínat celý život.  

Marta Veselá Jirousová 6. ročník prohlídek 
v telčských kostelech 
se uskuteční
Kostely na telčském náměstí se v sezoně ote-
vírají již od roku 2015. A prohlídky jsou vel-
mi oblíbené, denně se  jich zúčastní několik 
set návštěvníků, kteří jsou obvykle za poměr-
ně ojedinělou  formu poznání  historie  i  víry 
velmi rádi. 
To  potvrzují  i  slova  pořadatelů,  Terezy 
a Martina Kohoutkových: „Každý, kdo ces-
tuje, to zná. Těší nás, když bereme za kliky 
a dveře nejsou zavřené, zvláště to platí u kos-
telů. Setkáváme se tak s různými příběhy li-
dí, kteří například po letech navštíví místo, 
kde měli svatbu, chodili kolem kostela, kte-
rý býval zavřený, a teď ho konečně vidí i ze-
vnitř a podobně. Pro čtenáře Telčských listů 
jsme vybrali několik milých příspěvků z kni-

hy návštěv: Toto je první kostel, který nás po-
učil. Děkujeme. (D., Český ráj); 26. 8. 1971 
se v tomto kostele brali Iva a Luciano. Po 45 
letech je vše jak ten první den. Byli jsme dva 
a je nás šest. Díky. (I. P.); Jezdíme sem lé-
ta, poprvé jsem do kostela vstoupila letos. 
A až si doma zapálím svíčku, s láskou v srd-
ci vzpomenu na Telč, mé milované městečko, 
a na její obyvatele (Lenka, Praha).“ 
Kostely  poskytují  letní  brigádu  zhruba  10 
průvodcům,  jejichž  služby  zahrnují  komen-
tované  i  individuální  prohlídky,  rozhovory 
a  také workshopy pro děti  i dospělé. Nejen 
z  těchto  důvodů  se  jejich pořadatelé  a  stej-
ně tak pan děkan Josef Maincl snažili tradici 
prohlídek zachovat i v současné situaci. 
A povedlo se jim to! I když v pozměněné for-
mě. V letošní sezoně se otevře pouze kostel 
Jména Ježíš, a to od 27. 6. do 30. 8. denně 
od 10.00 do 18.00 hodin. Budou se v něm 
dodržovat všechna platná vládní nařízení, za-
tím se proto počítá mimo jiné s rouškami pro 
průvodce i s dezinfekcí u vstupu do kostela. 
Kontaktní workshopy, jako například oblíbe-
ná výroba svíček ze včelího vosku, se bohužel 
neuskuteční. Zájemci o prohlídku se ale mo-
hou těšit na spoustu jiných zajímavostí,  tře-
ba na možnost zapsání přímluvných modliteb 
nebo na hru Cestička do nebe. Komentované 
prohlídky také zůstanou a samozřejmostí už 
jsou informace uvedené u jednotlivých částí 
kostela, a to i v cizích jazycích. Vstup do kos-
tela bude, stejně jako komentované prohlídky 
a další aktivity, bezplatný. 
Rok 2020 nepřeje novým nápadům pořada-
telů, s jedním drobným zlepšením se ale pře-
ce jen setkáme: „Často se nás příchozí ptali, 
kdy a kde se v Telči konají bohoslužby. Letoš-
ní rok tak bude na nástěnce mapa s telčský-
mi kostely a časy bohoslužeb. Stejná informa-
ce bude i na informacích o kostele, které jsou 
k rozebrání.“
A  co  čeká  kostel  sv.  Jakuba?  Ten  si  letos 
od  turistů  odpočine: „V kostele sv. Jakuba 
se konají pravidelné bohoslužby a s ohledem 
na ty, kteří se jich účastní, nechceme, aby 
kostelem z hygienických důvodů proudilo vět-
ší množství lidí.“
V kostele Jména Ježíš mohou strávit příjem-
né chvilky nejen turisté, ale i místní. Proč by 
do  něj měli  občané  Telče  zavítat,  na  závěr 
shrnuje Martin Kohoutek: „Je to dobrá pří-
ležitost ke ztišení, zamyšlení, bilanci, modlit-
bě, prostor chrámu nás k tomu přímo vybízí. 
Pokud se zajímáte o kostel jako o historickou 
památku, aniž byste o těch našich věděli ně-
co bližšího, využijte komentované prohlídky. 
S dětmi si můžete přijít zahrát hru Cestička 
do nebe. A nebo si přijďte pro trochu kadidla, 
provoňte si s ním domov a nebo někomu udě-
lejte radost. Víte, že kadidlo má při jeho pále-
ní silné dezinfekční účinky? “

  Ivana Holcová

Filmař z Telče Pavel 
Sebastián Šebesta 
točí lyrické drama 
z II. světové války

V roce 2019 na podzim   jsem započal natá-
čení filmu z II. světové války  „Otec a Zvíře“. 
Natáčení  probíhalo  ve  Slavonicích  v  koste-
le a také na statku Františky Jirousové v Pro-
středním Vydří, která nám na natáčení zdarma 

poskytla zázemí jejího statku. Film pojednává 
o příběhu pátera, který  na začátku války u se-
be na faře ukryl skupinku židů a byl pronásle-
dován  gestapem. Příběh je i o jeho znovuna-
lezeném synovci  Alexovi, který je sirotkem 
a bydlí u své obecní opatrovnice, která pro ně-
ho hledá někoho z rodiny. Příběh je podle sku-
tečné události, která se odehrála v Polsku, a já 
ho zasadil do příhraniční vesnice v Českoslo-
vensku. Po zimní pauze jsem měl v plánu za-
čít natáčení již v dubnu 2020, ale bohužel při-
šel virus, který natáčení přerušil. První letošní 
natáčení tedy proběhlo až 25. 5. 2020 na ná-
městí s pár herci a velkým komparzem, a to 
díky dobové módě z Telče a tanečnímu  spol-
ku Bonanza Jihlava. Chystáme se točit v Plzni 
a také v okolí Studnic u Telče, kde využijeme 
kapli  z exteriéru. Film bychom měli dotočit 
příští rok, ale jak se říká, nic neuspíším a film 
vyjde v místních kinech a v Praze,  jakmile to 
bude možné. Ve filmu hrají herci z celé vlasti 
a díky historickým a dobovým oblekům nabí-
rá na autenticitě, což je naším záměrem. Film 
bude černobílý a určitě vám neuniknou ani vá-
lečné scény. Některé jsem již natočil ve Slavo-
nicích na přepadení Řopíků. Další budu točit 
právě v Plzni.
Chtěl bych moc poděkovat všem, co mi ně-
jak pomohli a pomáhají  - hercům, kompar-
zistům,  ti všichni pro mě hráli zdarma a  já, 
pokud budu moct, jim vše, doufám, brzy vy-
nahradím. Držte palce, ať film dopadne dobře 
a líbí se.
Ve filmu si zahrají: Miroslav Mojha,  Roman 
Vojtíšek, Filip Beran, Stanislava Kalendová, 
Marie  Šrůmová,  Lukáš  Lepšík,  Maria  Mi-
chaela Hrubá, Petra Navrátilová-Marvanová, 
Roman Michna, Tomáš Beránek   a další.

Text a foto: Pavel Sebastián Šebesta
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Zápisy bez dětí
Mateřské, základní i umělecká škola z Telče 
a okolí v září přivítají nové žáčky. Ti ale nej-
dříve museli být přijati. Letošní zápisy a při-
jímací zkoušky byly v lecčem výjimečné.
Mateřské školy
Začneme těmi nejmenšími. V MŠ Telč pro-
běhl vůbec první zápis na dálku. Rodiče vy-
plnili dokumenty, které si stáhli z webových 
stránek nebo vyzvedli z připravené schrán-
ky u budovy MŠ, a vhodili je do připrave-
ného boxu u dveří. Průběh zápisu hodnotí 
ředitelka Jarmila Horníková: „Celý průběh 
zápisu byl poklidný, některým rodičům chy-
běly potřebné dokumenty, ale po telefonic-
ké domluvě jsme vše vyřešili. Po zápisech 
jsme ještě neměli dořešeny veškeré nále-
žitosti, ale během června proběhla schůz-
ka a vše jsme si tam vyjasnili.“ Dodává, že 
největší komplikací bylo to, že nefungovaly 
pedagogicko-psychologické poradny, a  tak 
dosud  není  jasné,  kolik  předškolních  dětí 
zůstane ve školce a kolik  jich půjde do 1. 
třídy ZŠ. Do MŠ se zapsalo celkem 54 dětí, 
což je dle slov paní ředitelky „standardním 
stavem“. Školka nyní může nabídnout ještě 
několik volných míst. Letošní zápisy Jarmi-
la Horníková uzavírá těmito slovy: „Tento 
zápis byl specifický pro všechny, nejvíce mě 
mrzí, že si děti neprohlédly prostory škol-
ky a já jsem neměla osobní kontakt s rodi-
či i dětmi.“
MŠ Radkov  se  rozloučí  se  4  předškoláky 
a přijme 5 nových žáčků. Kapacita školky 
bude, stejně jako v předchozích letech, na-
plněna.  Zájem  o  radkovskou  školku  mají 
dle její ředitelky Aleny Duškové i děti z ne-
spádových  oblastí: „Do školky v Radkově 
chodí místní děti, děti ze Strachoňovic, Čer-
níče, Slaviboře a Myslůvky, máme zájemce 
i z nespádové oblasti.“ Paní ředitelka dále 
zmiňuje klady malého zařízení při letošních 
neosobních  zápisech: „Protože jsme malé 
zařízení, víme o sobě a s rodiči a dětmi jsme 
v kontaktu už před zápisem. Chodí nás na-
vštěvovat a účastní se akcí, které pořádáme 
pro veřejnost. Bohužel, letos jsme museli 
společné akce na konci školního roku kvůli 
hygienickým opatřením zrušit.“ 
Základní školy
ZŠ Hradecká  zorganizovala  zápis  elektro-
nickou formou nebo poštou. Přihlásilo se 45 
dětí a škola letos zaznamenala rekordní po-
čet odkladů školní docházky – 12. Prvňáčci 
zde budou rozděleni do dvou tříd. Vzdále-
nou formu zápisů škola dětem a  jejich ro-
dičům vynahradila během června osobním 
setkáním,  jak  poznamenává  její  ředitelka 
Miluše Remešová: „V druhé půlce června 
jsme uskutečnili setkání ve škole, abychom 
alespoň částečně vykompenzovali tento ne-
tradiční zápis.“

K zápisu do ZŠ Masarykova se přihlásilo 51 
dětí, z nichž 10 dostalo odklad. Do dvou prv-
ních  tříd  tak  nastoupí  celkem 41  prvňáčků. 
Škola zaznamenala ojedinělé složení uchaze-
čů o povinnou školní docházku - 33 z nich ne-
pochází z Telče, ale z okolních obcí, a je zde 
velká převaha chlapců – k zápisu se dostavilo 
pouhých 14 dívek. Pan ředitel Karel Navrátil 
na závěr dodává: „Těšíme se na příští zápis, 
který proběhne obvyklým způsobem.“
Do další z oslovených škol, ZŠ Urbanov, je 
zapsáno 5 dětí, což je o 2 méně oproti mi-
nulému  roku.  Jedná  se  o malotřídní  školu 
a všechny děti tak budou v jedné třídě. Pa-
na ředitele Hynka Vohosky  jsme se zepta-
li  na  zajímavosti  z  průběhu  zápisu:  „Od-
lišností byla pouze administrativa, oproti 
minulému roku nebyla motivační část. Za-
jímavostí ve školství je nyní dost, ovšem se 
zápisem žádná zajímavost nebyla spojená.“
Základní umělecká škola
Informace  ze  své  školy nám poskytla  i Eva 
Pavlíková,  i  když v  základní umělecké  ško-
le  neprobíhají  zápisy,  ale  přijímací  zkoušky, 
a děti zde byly přítomny i osobně. O výtvar-
ný obor mělo zájem 25 dětí, všechny zkoušku 
složily a byly přijaty ke studiu. V hudebním 
oboru skládalo zkoušku 39 dětí. Na základě 
výsledků ústního pohovoru bylo přijato ke stu-
diu hry na nástroje či sborového zpěvu 27 žá-
ků. Eva Pavlíková nám dále sdělila: „Největší 
zájem je tradičně o studium hry na klavír, ov-
šem z kapacitních důvodů nemůžeme vyhovět 
všem zájemcům. K přijímacím zkouškám také 
přicházely děti starší 7 let, které je pro nás ob-
tížné zařadit. Nejsme zájmový kroužek a jako 
škola se musíme řídit předpisy o zařazování 
žáků. Proto prosíme rodiče dětí, aby s přihlá-
šením do ZUŠ neotáleli a přišli k přijímacím 
zkouškám v předškolním věku dítěte.“ Ředitel-
ka ZUŠ na závěr dodala nabídku pro zájem-
ce o studium sborového zpěvu: „Stále vítáme 
další zájemce o studium sborového zpěvu, pře-
devším děti ve věku 5 a 6 let. Je možné se přijít 
podívat na ukázkovou hodinu.“

Ivana Holcová

Revitalizace památky světového dědictví 
UNESCO

Probíhají rekonstrukce 
na zámku 
duben/květen 2020
Na  Malém  dvorku  bylo  postaveno  lešení 
a byla zahájena renovace omítek. Nad stro-
pem Rytířského sálu byla provedena sonda, 
aby mohl být upřesněn postup restaurování 
malovaného stropu. Rytířský sál byl vykli-
zen a připraven na stavební práce.
27. dubna 2020
Při provádění rozvodů elektřiny v muzeu by-

lo v komíně nalezeno 14 ks zmačkaných pa-
pírů, datovaných nejčastěji roku 1859. Zřej-
mě se  jedná o soudní záznamy. Papíry  jsou 
ve velice dobrém stavu, po vyčištění a vyrov-
nání proběhne průzkum jejich obsahu.
30. dubna 2020
Byly osazeny dveře do nového vstupu na se-
verní terase. Vstup byl zřízen pro větší bez-
pečnost návštěvníků během oprav zámku.
květen 2020
Bylo postaveno lešení na Hospodářském ná-
dvoří. Na pivovaře se připravují rozvody vo-
dy a kanalizace pro nově budované místnosti.
20. května 2020
Při kopání kanalizační šachty v SV nároží 
1. patra pivovaru byl nalezen trám vyčníva-
jící z původní středověké zdi, viz informa-
ce níže.

Dřevěný trám – nález v zámeckém pivova-
ru, kde byl před revitalizací depozitář mo-
biliárního  fondu  SZ  Telč.  Po  revitalizaci 
v těchto prostorách vznikne instalovaný de-
pozitář částečně přístupný pro veřejnost.
Následující text: Ing. Jiří Bláha, 
Ph.D. (Ústav teoretické a aplikované me-
chaniky AV ČR, Centrum Telč)
Velmi  zajímavé  nálezy  přinesly  sondy 
do násypů nad renesanční klenbou zámec-
kého  pivovaru. Vedle  množství  fragmen-
tů  staré  cihlové  dlažby,  prejzové  střešní 
krytiny  a  úlomků  ozdobných  kamnových 
kachlů  se  pod  podlahou  sýpkového  patra 
objevilo i odbourané komínové těleso a ta-
ké zatím nejzajímavější nález, kterým jsou 
dva  odříznuté  dřevěné  nosníky  vetknuté 
do kamenné obvodové zdi někdejšího hra-
du. Oba trámy jsou starší než klenba, kvů-
li které musely být zkráceny. Větší trám se 
podařilo opatrně vyjmout a dendrochrono-
logickým datováním zjistit,  že byl  zhoto-
ven z jedlového kmene pokáceného v zimě 
na přelomu let 1476 a 1477. Jde tedy o za-
tím  nejstarší  spolehlivě  datovaný  prvek 
z  areálu  telčského hradu,  doklad o  podo-
bě stropu  jeho nejzápadnější části v době 
pozdního středověku. Nález spadá do do-
by Jindřicha IV. z Hradce (1466-1507), je-
hož  vnuk Zachariáš  zdejší  hrad  přestavěl 
na velkolepý renesanční zámek.

Text a foto: Lucie Norková
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Sport
Debly jen tak v Telči
Poslední květnovou sobotu se v Telči odehrál 
volejbalový turnaj dvojic. Pořádala ho míst-
ní volejbalová komunita na kurtech na Bate-
lovské ulici. Turnaje se zúčastnilo třicet čtyři 
hráčů, kteří vytvořili smíšené dvojice. Vždy 
muž  a  žena  s  výjimkou  jedné  dvojice,  kde 
hráli dva muži. Turnaj ovládla dvojice míst-
ních složená z Mirky Novákové a Luboše Po-
spíchala.
Vítězná dvojice  se  utkala  ve finále  s  Janou 
Vystrčilovou a Markem Brychtou, které v na-
pínavém zápase plném zvratů nakonec udo-
lali. Nicméně turnaj nabídl napínavých a di-
vácky  přitažlivých  zápasů  spoustu. Dvojice 
se nejprve utkaly ve čtyřech skupinách a ná-
sledně  probíhaly  vyřazovací  boje  o  každou 
příčku. Hrálo se podle pravidel určených před 
turnajem a rozhodčími si byli sami hráči. Míč 
se každý snažil trefit do soupeřovy třímetrové 
zóny za sítí zvané debl. Odtud název turnaje 
Debly jen tak.
Turnaj nepřilákal pouze hráče z Telče a okolí, 
ale zúčastnili se jej i volejbalisté a volejbalist-
ky z Brněnska. Celý turnaj se nesl v kamarád-
ském duchu. Šlo zejména o setkání volejba-
lových  přátel,  kteří  se  sportem  především 
baví. Uvolněná  atmosféra  pouze  dokládala, 
čím hlavně volejbalová komunita v Telči je. 
Skupinou přátel, kteří  tvoří nevídanou spor-
tovní kulturu a spojují všechny generace. Na-
konec je namístě poděkovat dvěma hlavním 
pořadatelům, a to Lukáši Dvořáčkovi a Mar-
ku Brychtovi. Příští rok znovu na Deblech jen 
tak v Telči!

Filip Brychta

Sportovní dětský den
V závěru florbalové sezóny a letos v letní 
přípravě náš spolek Florbal Telč, již tradič-
ně, připravil společnou akci pro děti a mlá-
dež  v  sobotu  13.  června  -  ,,Dětský  den“  
na sportovním areálu Hradecká v Telči.
Za  velice  pěkného  počasí  jsme  zorgani-
zovali  dovednostní  soutěže,  např.  střelbu 
na plechovky, střelbu na čerta, slalom mezi 
kužely, hod do dálky Nerfem a míčky, hod 
florbalovým míčkem na koš. Celkem jsme 
těch úkolů měli 13. Hodnotil se čas, počet 
střelených branek a získaných bodů.  Akce 
se zúčastnilo 15 mladších žáků hokejové-
ho týmu ze Světlé n. S., kteří v Telči mě-
li  o  víkendu  soustředění,  přes  50 malých 
dětí v doprovodu rodičů, 30 žáků společně 
s dorostenci a trenéry. Na závěr odpoledne 
všichni  účastníci  obdrželi medaile,  věcné 
ceny a sladkosti. 
Děkujeme všem za účast, podporu a pomoc 
při organizaci celé letošní florbalové sezóny 
2019/2020 a již se těšíme na novou.

Text a foto: Jaroslav Novák, předseda
Florbal Telč, z.s.

Hráči NHL trénují 
na telčském zimáku
Na zimním stadionu to v současnosti ži-
je, a to nejen na ledě, ale i kolem něj. 
Neplánovanou pauzu způsobenou ko-
ronavirovou pandemií správci využili 
ke zvelebování prostoru a jakmile to by-
lo možné, začali s pořádáním kempů. To 

Vyřazovací zápas  Foto: Eliška Vystrčilová

Malí hokejisté se na stadionu fotili s Marti-
nem Nečasem.                     Foto: Jaromír Pytlík

kvitují zejména hokejoví fanoušci, kte-
ří se chodí dívat na tréninky, se svými 
oblíbenými hráči se mohou také osobně 
setkat či pořídit společnou fotku. 
„Dobu, kdy bylo zavřeno, jsme se snažili 
využít tak, aby to na stadionu vypadalo lé-
pe. Provedli jsme základní technologickou 
údržbu, po celou dobu jsme se také starali 
o led. Novou podobu získala chodba, ka-
biny a střídačky, které jsme vymalovali,“ 
vyjmenoval  úpravy  hlavní  trenér  a  autor 
projektu Hockey Talent Center Telč Jaro-
mír Pytlík.
Už  na  konci  května  bylo  v  Telči  možné 
potkat hokejové hvězdy z NHL. V rámci 
tréninkových kempů přijel například Mar-
tin Nečas hrající za klub Carolina Hurrica-
nes. Trenéru Pytlíkovi věnoval originální 
hrací dres, který nyní zdobí stadion. Kro-
mě něj dorazil  také Martin Kaut  z Colo-
rado Avalanche,  Jakub Zbořil,  bratři  Zo-
hornové či mladší hráči v čele s Martinem 
Hašem a Jaromírem Pytlíkem. Své zastou-
pení měly, díky rodačce z Horní Cerekve 
a první Češce hrající v NHL Denise Kří-
žové, také ženy.
O to, co se děje na telčském ledě, mají zá-
jem  příznivci  hokeje  ze  širokého  okolí. 
„Řada diváků se přišla podívat na otevře-
ný trénink. Hodně lidí mi také píše na so-
ciálních sítích s otázkami, kdy bude kdo 
k vidění. Myslím, že město tím docela žije 
a jsem rád, že vše funguje,“ doplnil Pytlík, 
který na letní víkendy chystá další kempy 
s různým zaměřením. 
Nejde  jen  o  sport,  ale  také  o  často  sklo-
ňované téma cestovního ruchu. „Snažíme 
se Telč prezentovat a nasměřovat návštěv-
níky do města. Dáváme jim tipy, co vidět, 
kde se ubytovat či dobře najíst. Věřím, že 
tímto způsobem můžeme pomoct i dalším 
podnikům,“ shrnul Jaromír Pytlík. 

Marie Majdičová
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Pro letní měsíce je kalendář kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí města Telče 
uveden  v  samostatném  tisku Telčské léto 
2020.
K dostání v Telčských listech 07/2020, 
na Informačním centru na radnici a v Měst-
ské galerii Hasičský dům na náměstí Zacha-
riáše z Hradce

Chovatelé
12. 7.  7 - 9 hod.                  areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Vítáme nové občánky
Markéta Budková, Staré Město
Kateřina Fexová, Staré Město
Matyáš Kříž, Staré Město
Štěpán Hudínek, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Martin Tomáš, Řásná
a Zuzana Kovářová, Řásná
Tomáš Veselý, Horní Cerekev
a Andrea Hašková, Hodice
Roman Krch, Třešť
a Eva Poukarová, Telč
Robert Gampe, Třeboň
a Michaela Paďourková, Halámky
David Pokorný, Třešť
a Michaela Štumarová, Růžená

Opustili nás
Brychta Josef, Mysliboř     75 let
Tomandl Josef, Sedlejov   81 let
Oldřich Kadlec, Sedlejov   91 let
Pavel Novák, Zvolenovice   78 let
František Burian, Lhotka   64 let
Ing. Vladimír Frey, Markvartice  80 let
Richard Nechvátal, Staré Město  74 let
Drahomíra Daňhelová, Podolí   83 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dě-
tí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňat-
ku na základě písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrikaKulturní kalendář

HRADEC KRÁLOVÉ
3. – 4. 7. - 154. výročí bitvy u Hradce 
Králové – Königgrätz 1866
Vzpomínkové  akce  na  největší  vojenské 
střetnutí na českém území, prusko-rakous-
kou bitvu u Hradce Králové 1866.

CHEB
24. - 26. 7. - Festival Letní bláznění 
v Chebu
představení nového divadla a nového cirku-
su, pouliční vystoupení a workshopy - are-
ál Krajinky. 

JINDŘICHŮV HRADEC
27. - 28. 7. - Multižánrový festival Živý 
Hradec v zahradě
místo konání: Zahrada na 15. poledníku. 

KUTNÁ HORA
červenec a srpen 2020 - Kutnohorské 
léto
V rámci již dvanáctého ročníku Kutnohor-
ského léta můžete prožít nezapomenutelné 
prohlídky kutnohorských památek. Každý 
všední den čeká návštěvníky speciální pro-
gram.

LITOMYŠL
3. 7. - 28. 8. – Toulovcovy prázdninové 
pátky, 18.00 a 19.30
Každý pátek o prázdninách vám odehraje-
me na Toulovcově náměstí pohádku nejen 
pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA
24. – 25. 7. – Colour Meeting Polička
Oblíbený multikulturní  festival  v  jedineč-
ném prostředí poličského parku u hradeb. 
Hudba,  dětská  divadla,  výstavy,  dětský 
koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ
24. 7. - 9. 8. - Prázdniny v Telči a Parní 
léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, 
výstavy. Jízdy parním vlakem.

TŘEBOŇ
2. – 6. 7. - Hudební festival Okolo Tře-
boně
Už 29. rokem zahajuje prázdniny a nabíd-
ne  řadu  koncertů  - Nezmary  se  symfoni-
ky, Žalmana, Xindla X, kapely Epydemye, 
Marien, Spolektiv, duo Bárka a další.

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

Inspirace z České inspirace

Vzpomínáme

Zavřeli  jste  oči,  chtělo  se  vám  spát,  aniž 
jste  tušili,  co  to  má  znamenat.  Nebylo 
Vám dopřáno déle s námi být, nebylo  lé-
ku, abyste mohli žít. 21. července uplynou 
čtyři roky od úmrtí pana Bohumila Liščá-
ka z Telče a 18. července uplynou dva ro-
ky od úmrtí paní Marie Liščákové z Telče. 
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Římskokatolické
4. 7. so 18.00 Matka Boží
5. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
11. 7. so 18.00 Matka Boží
12. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
18. 7. so 18.00 Matka Boží
19. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
25. 7. so 18.00 Matka Boží
26. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Anna

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

• Našel se ve vaší obci poklad ne-
bo  třeba  jen  houby  v  zimě  jako 
ve Velké Lhotě?

• Napadl u vás sníh v létě? 

• Připravujete  nějakou  společen-
skou nebo sportovní akci?

• Přijede  k  vám  celebrita  nebo 
„jen“ známý rodák?

• Napište  nám  na  tl@telc.eu,  uzá-
věrku máme vždy 15. v měsíci
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Kvítí zblízka
Pampelišky, kopretiny a jiné luční kvítí pohledem žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ.

Lenka Bláhová, Pavla Doležalová

Předání maturitních vysvědčení žákům GOB/SOŠ Telč – tento rok 
netradičně v zámecké zahradě                                     Foto: Pavel Boček

Krásný pohled na Štěpnický rybník…hladina klidná jako zrcadlo.                 
Foto: Ivana HolcováNikola Velebová, 13 let

Tereza Blahová, 15 let

Klára Matějů, 12 let

Adéla Prokopová, 15 let


