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ROČNÍK XXXI

Do města se vrátil život
Ještě začátkem května zelo naše náměstí 
prázdnotu a po jeho dlažbě se procházely jen 
kachny a kočky. S uvolněním opatření ale za-
čalo město ožívat. A o prázdninových víken-
dech už co do počtu návštěvníků snad ani není 
rozdíl oproti předchozímu roku. Co je ale pod-
statnou změnou, je složení návštěvníků. Zcela 
chybí Asiaté a nahradili je návštěvníci z Čes-
ka a okolních zemí. To je určitě pozitivní pro 
ekonomiku místních restaurací a ubytovacích 
zařízení. A do města se díky pořadatelům vrá-
tila i řada akcí. Uskutečnil se 26. ročník Čes-
ko-francouzské hudební akademie. Sice v tro-
chu zmenšeném formátu, ale i tak s velmi 
kvalitním obsazením. Třicet studentů vyučo-
vali kromě V. Bukače, A. Cazaleta a S. Retyho 
nově houslista P. Fišer a hobojista V. Borov-
ka. A stali se okamžitě součástí osvědčeného 
týmu jak v průběhu kurzů, tak i na slavnost-
ním koncertu. Ostatně V. Borovka byl v Tel-
či na akademii již jako student…  Milovníci 

veteránů měli v rámci závodu Mezi dvěma 
branami možnost prohlédnout si desítky au-
tomobilových skvostů. A přestože týmu pořa-
datelů nepřálo počasí, připravili krásnou trať 
i bohatý doprovodný program. To ostatně oce-
nili účastníci z celé republiky mnoha poděko-
váními. Jen moderátor a šéf organizátorů ce-
lé akce P. Podsedník už večer sotva mluvil… 
Počasí bohužel nepřálo ani Pivnímu festu. Ale 
i tak si příznivci tohoto moku k ochutnávce 
výrobků z okolních pivovarů našli do Panské-
ho dvora cestu. A teď už jsou před námi Prázd-
niny v Telči a řada dalších akcí. Všem orga-
nizátorům patří velké poděkování, o to víc, 
že v dnešní době je to i kus odvahy. Ostatně 
i po Telči občas slyším, že se měly všechny 
akce kvůli koronaviru raději zrušit. Na druhé 
straně ale jednoznačně převažují kladné ohla-
sy. A tak chci všechny požádat o dodržování 
platných hygienických pravidel, pomůžete tím 
sobě i těm ostatním.     (Pokračování na str. 3)

Jak zachránit sezónu, přilákat návštěvní-
ky a zmírnit dopady koronavirové pan-
demie. Tyto a další otázky si kladou pod-
nikatelé,  města  i  celé  kraje.  Nejinak  je 
tomu v Telči, kde jsou příjmy z cestovní-
ho ruchu pro řadu provozoven zásadní. 
Podle  průzkumu  zadaného  státní  agen-
turou Czech Tourism chtějí trávit dovo-
lenou v tuzemsku čtyři z pěti oslovených. 
Na  výlet  po  Česku  se  chystá  přibližně 
90 %  dotázaných.  Cílovou  destinací  je 
pro  čtvrtinu  lidí  Jihočeský  a  také  Jiho-
moravský kraj. O prázdninách tedy Če-
ši pravděpodobně doma sedět nebudou, 
otázkou ale je, kam zamíří. 
Vedení krajů vychází turistům vstříc nej-
různějšími akcemi. Už nějakou dobu fun-
guje sleva na ubytování a vstupné v Jiho-
českém kraji. Návštěvníci starší patnácti let 
ušetří na alespoň třídenním pobytu tisíc ko-
run také na Vysočině. Na toto zvýhodnění 
kraj vyčlenil deset milionů korun. „Zapo-
jili jsme se do projektu krajského úřadu,“ 
uvedl majitel hotelu Pangea Luděk Rux. 
Podobně je na tom také hotel Antoň. „Je to 
skvělá nabídka a rádi jsme jí využili,“ vy-
zdvihl ředitel Zdeněk Antoň s tím, že jiné 
akce nepřipravují. „Situace nás připravi-
la o polovinu sezóny, není čas na hrdinství 
a slevy,“ doplnil Antoň. 

(Pokračování na str. 3)

Turistů přibývá, 
shodují se provozovatelé

Roman Fabeš:

André Cazalet dodatečně přebírá Cenu města Telče, kterou obdržel společně s Vladi-
mírem Bukačem, za dlouholetou spolupráci při Česko–francouzské hudební akademii.

Foto: Ilona Jeníčková

Upozorňujeme občany, že v  průběhu 
srpna dojde ke změně umístění odboru 
sociálního a živnostenského MěÚ Telč. 
Oba odbory budou nově sídlit v budo-
vě MěÚ Na Sádkách.  Informace o kon-
krétním termínu změny umístění bude 
zveřejněna v předstihu na internetových 
stránkách města a rozeslána SMS pro-
střednictvím mobilního rozhlasu. 
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41. schůze - 17. června
 - RM schválila uzavření dodatku č. 2 k nájem-
ní smlouvě uzavřené dne 3. 6. 2003 s nájem-
cem Zemědělským družstvem Telč na proná-
jem zemědělských pozemků v k. ú. Telč.

 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1040015894/001 se společností E.ON Dis-
tribuce, a. s. v souvislosti se stavbou „Telč, 
Na Sádkách, obnova VN, NN“.

 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 4/2020.

 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádky před domem č. p. 9 
na náměstí Zachariáše z Hradce určené k po-
skytování hostinských služeb pro letní turis-
tickou sezonu v roce 2020.

 - RM schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s Krajem Vy-
sočina v souvislosti se stavbou „Telč – pře-
chod pro chodce na silnici II/406“.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Revitalizace památek v historickém centru 
města Telče, dílčí část: rekonstrukce radni-
ce“. RM schválila složení komise pro oteví-
rání, posouzení a hodnocení nabídek této ve-
řejné zakázky.

 - RM schválila podání žádosti o dotaci do Fon-
du Vysočiny, grantového programu Obnova 
venkova Vysočiny 2020 na rekonstrukci ka-
menné zdi pod požární nádrží podél místní 
komunikace.

42. schůze - 1. července
 - RM schválila uzavření „Dohody o spoluprá-
ci při pořádání akce Prázdniny v Telči 2020“ 
v době konání akce Prázdniny v Telči 2020 
od 24. 7. do 9. 8. 2020 a rámcovou „Smlouvu 
o užití veřejného prostranství“.

 - RM schválila odpisový plán příspěvkové or-
ganizace Dům dětí a mládeže Telč, který je 
platný od 1. 7. 2020.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Cyklostezka Vodním světem za zábavou 
i poznáním“. RM schválila složení komise 
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 
a návrh firem pro oslovení na tuto veřejnou 
zakázku. 

 - RM schválila uzavření dodatku č. 2 smlouvy 
o dílo na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky 
v Telči – II. a III. etapa.

 - RM schválila uzavření dodatku č. 2 smlouvy 
o dílo na akci „Kanalizace a vodovod Dačic-
ká – I. etapa“.

 - RM schválila uzavření smluv opravňujících 
provést stavbu dvou přechodů pro chodce 
v ulici Dačická na pozemku parc. č. 7416/1 
v k. ú. Telč ve vlastnictví kraje Vysočina.

 - RM schválila rozpočtové opatření 87 500 Kč 
pro § 3639/5169 z § 6409, pol. 5109 - rezer-
va na uhrazení 50 % připojovacího poplatku 
k distribuční soustavě společnosti E.ON pro 
lokalitu Hradecká.

Z jednání rady města Majetkoprávní vypořádání 
pozemků v ulici Hradecká

V pondělí 29. června se v zasedacím sále 
na Panském dvoře uskutečnilo 11. zasedání 
zastupitelstva města v tomto volebním období, 
kterého se zúčastnilo 17 jeho členů. Omluve-
ni byli František Čermák, Mgr. Petra Kujínek 
Polodnová, Mgr. Helena Tomíšková a Ing. Pe-
tr Vařbuchta.
Zastupitelé schválili majetkoprávní vypořá-
dání pozemků v ulici Hradecká v souvislos-
ti s provedenou rekonstrukcí komunikace 
a chodníků. Jeho obsahem je to, že Kraj Vyso-
čina daruje Městu Telč pozemky pod chodní-
ky a Město Telč daruje Kraji Vysočina pozem-
ky pod komunikací.
Následovala žádost nájemců Panského dvo-
ra, společností Panský dvůr Telč, s. r. o. a PDT 
s. r. o., o poskytnutí slevy na nájemném ve výši 
30  % z ceny nájemného na období měsíců du-
ben, květen a červen letošního roku, kdy byla 
činnost nájemců výrazně omezena v důsledku 
vyhlášeného nouzového stavu. Zastupitelé tu-
to žádost schválili.
Zastupitelé dále schválili zařazení území Měs-
ta Telč do územní působnosti Místní akční 
skupiny Mikroregionu Telčsko, z. s. na obdo-
bí 2021-2027. Město Telč zde bylo zařazeno 
i v minulých plánovacích obdobích. V součas-
né době se připravují nové podmínky a řídí-
cím orgánem je vyžadováno nové potvrzení 
o zařazení. Díky tomuto zařazení mohou žádat 
o podporu na realizaci svých projektů subjek-
ty se sídlem nebo trvalým pobytem ve městě.
V dalších bodech pak zastupitelé schválili zá-
věrečné účty a účetní závěrky za rok 2019 
svazků obcí, kterých je město již řadu let čle-
nem, konkrétně se jednalo o dobrovolné svaz-
ky obcí Česká inspirace a České dědictví 
UNESCO. Oficiální zápis ze zasedání zastu-
pitelstva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových stránkách 
města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Komise pro kulturu a cestovní ruch 
informuje

V Telči chybí parkovací 
automaty, které přijímají 
bankovky a platební karty

Z podnětu Komise pro kulturu a cestovní 
ruch vznikla počátkem roku na Odboru kul-
tury a cestovního ruchu nová pracovní pozi-
ce. Působí na ní pan Petr Mach. Byl pozván 
na červnové jednání komise, kde jsme se za-
jímali o jeho aktuální náplň práce a plány čin-
nosti do budoucna.

Telčské listy nabízejí:
Místním podnikatelům do odvolání na-
bízíme bezplatnou inzerci v Telčských 

listech. Podmínky jsou následující:
Max. rozměr 9x13 cm (1/4 A4)

Pouze černobíle
Podklady inzerce nutno zaslat na:

tl@telc.eu

Dále se komise věnovala aktualizaci a doplně-
ní Pravidel pro přidělování dotací na podporu 
činnosti kulturních spolků a na pořádání kul-
turních akcí v Telči. Byla formulována jasná 
kritéria pro hodnocení žádostí o dotace - na-
příklad zdůraznění priority podpory aktivit dě-
tí a mládeže, zohlednění tradice spolkové čin-
nosti nebo tradice akcí, přínosu pro občany 
Telče a pro širokou veřejnost a také významu 
pro reprezentaci města. Návrh kritérií byl před-
ložen radě města formou doporučení. 
V diskusi jsme otevřeli častý problém parku-
jících návštěvníků města i místních obyvatel: 
Jak zaplatit parkovné, když u sebe nemám do-
statek mincí? Ne vždy lze rozměnit bankovky. 
Komise doporučila radě města zvážit vybave-
ní parkovišť v Telči se zpoplatněným stáním 
parkovacími automaty, které vedle mincí přijí-
mají také bankovky a platby kartou. Na všech 
parkovištích s placeným stáním ve městě jsou 
automaty, kde lze platit pouze mincemi. Pokud 
klient u sebe nemá dostatečný obnos v min-
cích při příjezdu na parkoviště, např. v časných 
ranních hodinách, kdy zde ještě není pracov-
ník technických služeb, nemá zpravidla mož-
nost na místě rozměnit bankovky. Výsledkem 
je to, že parkuje bez zaplacení. Vzhledem k to-
mu, že Telč je turistickým centrem s vysokou 
návštěvností spojenou s nároky na parkování, 
bylo by vybavení parkovišť takovými parko-
vacími automaty vhodné. Přineslo by i zjed-
nodušení vybírání parkovného za autobusy, 
případně snížení personálních nákladů na za-
jištění služby na placených parkovištích. 
Hostem jednání byl i manažer Geoparku Vy-
sočina Jan Švaříček, který komisi představil 
podstatu geoparku, jeho roli v cestovním ru-
chu v našem regionu a také hlavní aktivity. Ge-
opark Vysočina je členem sítě národních geo-
parků ČR. 
Máme za sebou složité období spojené s pan-
demií koronaviru. Po uvolnění mimořádných 
opatření nabírá v České republice na síle do-
mácí cestovní ruch, pořádají se opět kulturní 
akce. I v našem městě je to znát, ovšem slože-
ní návštěvníků Telče je nyní trochu jiné. Pře-
devším je zřejmý výrazný pokles počtu jed-
nodenních zahraničních návštěvníků a narůstá 
počet těch tuzemských.  
Ráda bych popřála telčským občanům i ná-
vštěvníkům města příjemné letní dny a dovo-
lenou plnou pohody.

Eva Janoušková, předsedkyně komise
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(Pokračování ze str. 1)
…Oba se shodují na tom, že zájem českých tu-
ristů narůstá. „Lidé mají obavy zakoupit zahra-
niční dovolenou. Myslím, že se ani tak nebo-
jí onemocnění, jako změny pravidel,“ podotkl 
Rux. Zbytek léta podle něj bude srovnatelný 
s loňským rokem. „Jsme velmi mile překvape-
ní, jak se situace vyvíjí a sezóna, kdy jezdí pře-
devším čeští návštěvníci, je velmi pěkná. Otáz-
kou ale zůstává, co bude po ní. Ve městě začíná 
být rušno o Velikonocích a končí to s Prázdni-
nami v Telči, přišli jsme tak o polovinu, a tudíž 
i o možnost vytvořit si finanční rezervu na ná-
sledující měsíce,“ zhodnotil Antoň. S pomocí 
přicházejí také mnohé radnice. V Telči napří-
klad odpouští poplatky za pobyt a předzahrád-
ky. Radnice zároveň podnikatelům nabídla 
možnost inzerovat zdarma v Telčských listech, 
a to černobíle v maximální velikosti jedné čtvr-
tiny rozměru A4. 
Jednou z úlev pro turisty je snížení vstupného. 
Na krajských památkách, jako jsou muzea, ga-
lerie či hrad Roštejn, lidé až do konce září za-
platí jednotných dvacet korun. I toto zvýhodně-
ní by mohlo přilákat více návštěvníků. Většina 
provozovatelů, kteří mají svůj podnik na ná-
městí, se shoduje na tom, že situace se výrazně 
obrátila k lepšímu s počátkem prázdnin. „Hod-
ně se to zlepšilo. Určitě je možné, že budou niž-

(Pokračování ze str. 1)
Zvítězil zdravý rozum
Více než 8 let probíhala soudní jednání 
a správní řízení související s vystoupením 
města Jihlavy ze Svazu vodovodů a kanaliza-
cí (SVAK). Jsem proto rád, že jsme se součas-
ným vedením města Jihlavy koncem loňského 
roku byli schopni tato řízení pozastavit a začít 
hledat smírné řešení. Byla ustavena společná 
pracovní skupina složená ze zástupců města 
Jihlavy, VAS, SVAK a jejich právních zastou-
pení. A v rámci této pracovní skupiny jsme 
začali pracovat na možnosti uzavření dohod 
o vzájemném majetkovém a finančním vypo-
řádání. Na základě výstupů z těchto jednání 
se, díky intenzivní práci právních zastoupení 
všech tří stran, podařilo připravit smluvní pod-
klady, které bylo možné koncem června před-
ložit k projednání Zastupitelstvu města Jihlavy 
a Valné hromadě SVAK. Na obou zasedáních 
pak byly tyto smluvní dokumenty schváleny. 
A v pátek 26. 6. došlo k podpisu těchto doku-
mentů primátorkou města Jihlavy K. Koubo-
vou, předsedou představenstva VAS J. Krá-
lem a mou osobou. Tím se podařilo dohodami 
ukončit tento dlouholetý spor ohledně vystu-
pování města Jihlavy ze SVAK. Čekají nás sa-
mozřejmě ještě další jednání ohledně úpravny 
vody Hosov a technických záležitostí spoje-
ných s provozováním „sousední infrastruk-
tury“ města a SVAK. Ale ta již nebudou za-
tížena spory o vypořádaný majetek a peníze. 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, 
kteří k tomuto řešení přispěli. Konečně totiž 
nad právními spory zvítězil zdravý rozum.
Příprava revitalizace trati pokračuje
Jarní mimořádná opatření zbrzdila i projekto-
vé práce na revitalizaci železniční trati Koste-
lec – Slavonice. Ale i tak mohly být na pracov-
ním výboru v polovině července představeny 
některé dílčí výstupy. Celkově platí, že v rám-
ci projektu dojde k rekonstrukci těch částí 
trati mezi Kostelcem a Dačicemi, které ne-
byly v posledních letech opraveny. Zbytek 
trati do Slavonic se pak bude opravovat mi-
mo projekt. Po dohodě s obcemi a vlastníky 
pozemků dojde ke zrušení 4 nevyužívaných 
přejezdů a některé další na polních cestách 
budou uzamčeny. Všechny ostatní přejezdy 
budou zabezpečeny závorami nebo světly. 
A nově vznikne i výhybna na zastávce ve Sla-
viboři. To umožní provozní rychlost vlaků až 
70 km/hod. Přímo v Telči dojde k celkové re-
konstrukci nádraží spočívající v úpravě kolejí 
a nástupišť. Rekonstrukcí projde i most smě-
rem na Novou Říši. Bude jednak zvýšen a jed-
nak i rozšířen tak, aby ve spolupráci s městem 
pod ním vznikl i chodník a byly tak bezpečně 
zpřístupněny Oslednice. Velkou úpravou pro-
jde i přejezd u prodejny Tesco. Kvůli bezpeč-
nosti dojde k úpravě napojení všech okolních 

Radosti a starosti telčského starosty
silnic, dále pak opět ve spolupráci s městem 
vznikne přechod pro chodce a trať bude za-
bezpečena závorami. Projekční práce včet-
ně všech povolení by měly být hotovy v ro-
ce 2021, výstavba by měla začít v roce 2022 
s kompletním dokončením v roce 2023.

Tip na výlet 
Telčský zámek je bezpochyby největším ná-
vštěvnickým lákadlem ve městě a v regio-
nu. Ale s jeho rekonstrukcí došlo k omezení 
prohlídek jen na jednu trasu. Pokud si klade-
te otázku, čím zbylý čas vyplnit, zkuste ob-
jevit jinou etapu historie města. V Univerzit-
ním centru byla otevřena výstava o jezuitech 
v Telči. Díky spolupráci NPÚ, Akademie věd, 
vysokoškolských pracovišť a telčské farnosti 
tak máme unikátní možnost poznat blíže řád, 
který se vybudováním svého areálu nesma-
zatelně zapsal do architektonického vývoje 
města a přispěl i ke vzdělanosti celého regi-
onu. Za některými daty je pak ale třeba po-
pojet do Nové Říše. V tamním klášteře totiž 
v rámci nově otevřené expozice o jeho historii 
najdete i řadu knih a dokumentů z telčské je-
zuitské koleje. 

Turistů přibývá, 
shodují se provozovatelé

ší tržby, ale s tím jsme počítali. Spíš jsme to če-
kali horší,“ připustila majitelka Pizzerie Telč 
Eva Marečková. 
Počet turistů je klíčový také pro menší kavárny. 
„Otevřeno máme od 25. května, rozjezd byl po-
někud slabší, než jsem čekal. Od poloviny červ-
na jsme se dostali na loňská čísla a nyní v čer-
venci máme dokonce více zákazníků než minulý 
rok. Zahraničních návštěvníků je pořád stejně, 
přibližně 7 až 10 %,“ připojil vlastní zkušenost 
majitel Kavárny U nás doma Jaroslav Kovář. 
Podobnou zkušenost potvrzují také v Café Oli-
ver, kde vsází především na netradiční nabídku. 

Marie Majdičová

Po uvolnění „koronavirových“ opatření po-
kračovala dopravní komise v práci. V měsí-
cích červnu a červenci jsme se sešli celkem tři-
krát. Čtyři členové dopravní komice se dále 17. 
6. 2020 osobně zúčastnili jednání rady města, 
kde projednávali další postup a plán změn do-
pravního režimu – zejména v historickém cen-
tru, a stanoviska dopravní komise k dopravním 
stavbám v Telči.
Jednalo se o dopravních stavbách:
Plánovaná výstavba kruhového objezdu ul. 
Jihlavská – zde doporučila dopravní komi-
se dořešení pohybu chodců přes tento kruho-
vý objezd. Stavební úpravy u horní brány 
– zde dopravní komise doporučuje projednat 
možnost doplnění zeleně do tohoto prosto-
ru na vhodných místech. Úprava  a  rozšíře-
ní parkovací plochy v prostoru ul. Svatoa-
nenská a ul. Těšíkova – zde dopravní komise 
doporučuje v ul. Těšíkova vymezení parková-
ní pro rezidenty. Parkovací plocha na místě 
bývalého  zimního  stadionu – dopravní ko-
mise doporučuje pokračovat v celkovém řeše-
ní tohoto prostoru pro parkování a jeho využití 
zejména pro parkování rezidentů v návaznosti 
na plánované změny dopravního a parkovací-
ho režimu v centru.
Je samozřejmě otázkou, zda fáze projektu, vzta-
hující se zákony a další omezení těchto uvede-
ných staveb, umožní uvedená doporučení reali-
zovat. Naším dalším záměrem na měsíce srpen 
a září je finalizace návrhu nových pravidel pro 
řešení dopravního a parkovacího režimu v Tel-
či (zejména na náměstí Zachariáše z Hradce) 
a následně tento materiál předložit radě měs-
ta k projednání a schválení, po kterém by mě-
lo následovat vypracování vyhlášky dopravní-
ho režimu externí právní kanceláří a uvedení 
v platnost - naším záměrem je platnost od 1. 1. 
2021. Nutnou součástí tohoto procesu je mož-
nost vyjádřit se k danému návrhu ze strany oby-
vatel města Telče a dotčených subjektů, které je 
plánováno na září, případně říjen, 2020.

Za dopravní komisi Tomáš Jirásek,
zastupitel, člen dopravní komise

Pravidelná zpráva 
z komise pro dopravu
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Revitalizace trati Kostelec 
– Telč – Slavonice
Železniční trať je s telčskou historií vel-
mi úzce spjatá. Díky ní jezdíme do práce, 
na rodinné i školní výlety a zároveň je ne-
smazatelně zapsána i do dějin republiky 
v podobě obelisku z mrákotínské žuly, jež 
stojí na Pražském hradě. Železnice s sebou 
však nepřináší pouze radostné chvíle, čas 
od času se stane dějištěm tragické události. 
V pozadí těchto událostí se však připravu-
je akce, která má bezpečnost na naší místní 
trati výrazně zlepšit.
V současné době zpracovává společnost 
SUDOP Praha a. s., projektovou dokumen-
taci pro územní řízení pro stavbu řešící re-
konstrukci trati v úseku Kostelec – Telč – 
Slavonice, která je vedena jako regionální 
trať č. 227 v délce cca 53.575 km. 
Trať je v celém svém úseku jednokolej-
ná s nejvyšší traťovou rychlostí 60 km/h, 
a to pouze v omezeném úseku. Rychlost 
je limitována jednak stářím stávajícího 
železničního svršku a jednak stávajícím 
zabezpečením převážné části železnič-
ních přejezdů. U několika přejezdů je vli-
vem nedostatečných rozhledových pomě-
rů snížena traťová rychlost až na 10 km/h. 
Další slabinou celé tratě je dosluhující in-
frastruktura pro řízení drážní dopravy 
a stávající nevhodné rozložení nástupišť 
ve stanicích Telč, Sedlejov a Třešť. Cílem 
je zvýšit traťovou rychlost, a tím zvýšit 
atraktivitu cestování vlakem.
Bude vybudována nová železniční stanice 
Slaviboř v poloze stávající zastávky, a to 
z důvodu výhledového zvýšení počtu vla-
ků osobní dopravy a s tím spojené nutnos-
ti vyhýbání v úseku Dačice – Telč. Stavba 
obsahuje rekonstrukci železničních stanic 
Telč, Sedlejov a Třešť s ohledem na úpra-
vy polohy nástupišť tak, aby byla zajiště-
na plynulost a bezpečnost drážní dopravy. 
V rámci stavby dojde ke kompletní re-
konstrukci zabezpečovacího a sdělovací-
ho zařízení. Přejezdy budou zabezpečeny 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením, 
vybrané také závorami. 

Pavel Komín

Jak to vidíme my 
Postřehy z červnového zastupitelstva
Dotazoval jsem se na stav příprav Prázdnin 
v Telči a na to, zda nejsou kvůli koronaviru 
změny v rozsahu stánků či v provozním řá-
du. Starosta odpověděl, že je připravené roz-
místění stánků a použití mobilních toalet, letos 
se do mytí vratných kelímků v myčce OHR 
zapojí všichni stánkaři. Další dotaz směřoval 
na rozpočet města po výpadku části daňových 
příjmů obcí a na podobu přislíbené kompenza-
ce od státu. Starosta sdělil, že kompenzace za-
tím nepřišla, ale pokud přijde, bude platit od-
had, který zazněl na květnovém zastupitelstvu. 
Obsáhlejší diskuse proběhla k žádosti nájem-
ců Panského dvora o poskytnutí slevy na ná-
jemném (30 % za duben až červen), která je 
podmínkou pro čerpání podpory od státu 
z programu COVID. Shodli jsme se na tom, 
že je fér slevu poskytnout, neboť na minulém 
zastupitelstvu byla také odsouhlasena úleva 
pro jiné subjekty. Do usnesení však bylo při-
psáno, že sleva je možná pouze pod podmín-
kou, že bude uhrazeno nájemné za první polo-
letí roku 2020.
V rozpravě Hana Hajnová vystoupila s infor-
mací, že obce mají zaplatit 70 Kč na obyvate-
le za účast v krajském programu Veřejná do-
prava Vysočiny (VDV). Starosta potvrdil, že 
se o tom na začátku VDV jednalo a že ten-
to příspěvek měl nahradit finance, které nyní 
dávají obce na spoje nasmlouvané s doprav-
ci. Smlouvy letos Kraj uzavřel s Českými dra-
hami, ale autobusy nesoutěžil a platné jízdní 
řády autobusů nejsou totožné s těmi, o kte-
rých se dříve jednalo. K tomu proběhne jed-
nání s ICOM a Krajem Vysočina. V závěru 
jsem se dotázal, jak si vede strážník městské 
policie. Bylo sděleno, že od ukončení nouzo-
vého stavu kontroluje vjezd a parkovací karty 
na náměstí, řeší parkování na Kyptově náměs-
tí a dohlíží také na hřiště Hradecká.

Jiří Pykal
Tohle město není pro mladý
Titulek je parafrází názvu známého filmu. 
Nadsázka? Nemyslím si. Na květnovém se-
mináři zastupitelů města jsme své kolegy tro-
chu zaskočili dotazem, zda vnímají negativní 
trend zmenšující se populace v našem měs-
tě. Při pohledu na data musí být každému jas-
né, že se Telči nevyhnul obecný trend úbyt-
ku obyvatel, se kterým se potýkáme nejen 
my, ale i města obdobné velikosti, třeba Třešť 
a Dačice, se kterými se rádi porovnáváme.
Při pohledu na statistiky Českého statistické-
ho úřadu je zjevné, že Telč v posledních deseti 
letech přišla o 459 obyvatel, tedy téměř deseti-
nu dnešní populace (k 1. 1. 2020 5273 obyva-
tel). Dva zásadní vlivy vycházejí bohužel pro 

Společně pro Telč – Piráti a Zelení naše město dlouhodobě negativně - více lidí 
zemře, než se narodí, a více lidí se z našeho 
města vystěhuje.
To, co zastupitele překvapilo asi nejvíce, byla 
skutečnost, že pokud bude trend pokračovat 
dále tímto tempem, tak za 5 let již naše město 
klesne do nižší kategorie pod 5.000 obyvatel. 
Tím zásadně klesnou i daňové příjmy, a te-
dy i městský rozpočet. Proč jsem to otevřel 
na zastupitelském semináři? Mezi zastupiteli 
se považuji za benjamínka, neboť jsem nej-
mladší, nebylo mi ještě ani 30 let. Stále častě-
ji se střetávám s tím, že pro mladého člověka 
je velice těžké dosáhnout na vlastní bydlení 
a najít si vhodnou práci. Ostatně v naší anketě 
spokojenosti občanů města Telč z roku 2018 
se pracovní příležitosti a bydlení objevily 
v první pětce toho, co lidé nejvíce postráda-
jí. Nebudeme si nic nalhávat, dostupnost byd-
lení v Telči je otřesná. Vím to, protože jsem 
v přímém kontaktu s mými vrstevníky, kdy 
někteří z nich již nechtějí bydlet u rodičů, ale 
rádi by se osamostatnili. Co jim město Telč 
nabízí? Skoro žádné byty a ještě méně vhod-
ných pozemků pro rodinný dům. Ano, nyní 
se sice připravují stavební parcely na Dačic-
ké, ale kolik mladých rodin na tyto pozemky 
dosáhne? Jaká bude cena? Dostanou se tyto 
pozemky k těm, pro které by měly přednost-
ně být, nebo dá město přednost zisku? Zatím 
nevíme, pravidla pro prodej v tuto dobu nee-
xistují, připravuje je ORÚP a teprve se o nich 
bude diskutovat.
A co práce? Kolik pracovních příležitostí na-
bízí Telč? Mnoho toho také není. Pro mladé li-
di, kteří dosáhnou středoškolského a vysoko-
školského vzdělání, není často jiná cesta, než 
jít pracovat jinam. A co potom to bydlení? To 
už je lepší se odstěhovat, než hledat něco dra-
hého v Telči a navíc trávit hodiny denně v na-
šich „milých” autech na cestě za prací.
Naše město ve věci bytového fondu zaspalo 
a spí prakticky ještě dnes. Jaké je z toho vý-
chodisko? Měli bychom dát bytové proble-
matice prioritu a nabídnout možnosti bydle-
ní těm, kdo jsou ve věku, kdy zakládají své 
rodiny, aby zůstali u nás v Telči. Spolu s tím 
je nutné se zamyslet, proč stále nemáme nové 
pracovní příležitosti přímo ve městě. Proč Tel-
čáci jezdí do Dačic, Třeště, Třebíče a Jihlavy? 
Nebo snad skutečně chceme, aby tu za pár let 
byl jen ten často zmiňovaný skanzen pro tu-
risty? Zastávka na cestě do Českého Krumlo-
va? Takovou Telč nechceme, a proto se pro-
blematice bytové politiky budeme intenzivně 
věnovat. Navíc z naší diskuse se zastupiteli 
vyplynulo, že nikdo jiný to do této chvíle ja-
ko problém neviděl. Dostatek bydlení v Telči 
máme v našem dlouhodobém programu a je-
ho potřebnost pravidelně připomínáme, mj. 
jsme navrhli pořízení studií na nové městské 
bytové domy do Fondu projektů 2020.

Petr Vařbuchta

Informace o vydávání voličských prů-
kazů pro volby do zastupitelstev kra-
jů, které se budou konat v termínu 
2. a 3. října 2020, byly zveřejněny v mi-
nulém vydání TL, příp. jsou k dispozi-
ci na webových stránkách města Telče 
a na MěÚ Telč – odboru vnitřních věcí

Bylo, je a bude. 
Místostarosta informuje.
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Všichni chceme být šťastni
Pokud bychom měli nějak vyjádřit stav, kte-
rý se nazývá spokojenost, asi bychom řekli, 
že to je něco, kdy nám je dobře, pokud jsme 
šťastni, je to nejvyšší stupeň blaha. Kardinál 
Miroslav Vlk kdysi k tomuto řekl, že u všech 
lidí na světě je dána jedna shoda, všichni totiž 
chceme být šťastni! 
Pochopitelně, každý má své sny o štěstí.  Být 
šťasten je asi něco, co nikdo neodmítne! Na-
opak tedy hledáme cesty, jak si štěstí a spoko-
jenost zajistit.  Otázkou dnešní doby je, zda 
účel světí prostředky a zda jsme spokojenos-
ti oprávněni dosahovat jakýmkoli způsobem. 
Určitě nikoli. Dosahovat rádoby bohulibých 
cílů pácháním zločinů je nepřípustné, což na-
štěstí většina rozumných lidí pochopí. To, co 
je příznačné v dnešní hektické době, je, že se 
najde jen málo politiků, kteří dokáží upozor-
nit na špatné věci, jež kolem sebe vidí.  Bylo 
tomu v dobách socialistických, kdy bylo ma-
ximálně pohodlné jít s proudem, odůvodnit si, 
proč člověk, aby čehosi dosáhl, byl ochoten 
k podání přihlášky do komunistické strany.  
Odůvodnění, prý to tak dělali „všichni“, kvůli 
práci, dětem, bytu apod.
Srovnání s dnešní dobou?  Opět jsme často 
pro své štěstí schopni udělat cokoli, buď nevi-
dět, nebo přitakat většině, hlavně - nic neris-
kovat. A tak své osudy dáváme v šanci těm, 
kteří si uvědomují, že se lidé nechtějí a vlastně 
i bojí vyjádřit, že ale chtějí být šťastni. 
Každému zřízení je totiž jedno typické, zava-
zuje si své občany nejrůznějšími sliby a zajiš-
těním relativního štěstí. 
Typické je, že se neustále vytváří obraz „jak 
si tady krásně žijeme“. Zásadní témata jsou 
nahrazena konstatováním o něčem, co je často 
samozřejmostí. Ano, ono to nikomu neublíží, 
ale také nás to nikam neposune. 
Jak je již zmíněno výše, účel nemůže světit 
prostředky, a hodnoty, kterým říkáme konzer-
vativní, ukazují, že všechno, co za něco sto-
jí, také něco stojí, je to tedy o těch lidských 
hodnotách, které jsou v dnešní době potlačeny 
slibem krátkodobého štěstí, že je tedy možné 
mít se dobře, ať to stojí, co to stojí. Populis-
mus a stejně tak nezodpovědná politika jsou 
zcestné tím, že lidem slibují „dny zalité slun-
cem“ s tím, že to štěstí někdo zařídí, že to je 
iluze, lidé někdy nechtějí slyšet do té doby, 
než zjistí, za jakou to bylo cenu!   

za KDU-ČSL - Tomáš Jirásek, 
Jaromír Nosek

Novoříšský klášter 
zpřístupnil klenotnici 
a obrazárnu
Premonstráti v Nové Říši otevřeli na kon-
ci června nové výstavní prostory na prelatu-
ře kláštera. „Prostory prelatury sloužily dří-
ve jako opatské a reprezentační pokoje. Dnes 
už neplní tuto funkci, a proto jsme se rozhodli 
v těchto místnostech vytvořit prostor, kde by-
chom mohli návštěvníkům ukázat klenoty na-
šeho kláštera,“ říká opat P. Marian Rudolf 
Kosík.
Poslední dva roky měli návštěvníci kláštera 
možnost si ve dvou turistických okruzích pro-
hlédnout kostel sv. Petra a Pavla, kapli sva-
té Anny a knihovnu. Třetí prohlídkový okruh 
(hudební sál a prelatura) byl v rekonstrukci ví-
ce než rok. „Mysleli jsme si, že otevřeme již 
loni na jaře, ale bylo potřeba dobře vyřešit 
všechny technické záležitosti, které se postup-
ně objevovaly,“ popisuje opat Kosík.

Na prelatuře kláštera si mohou návštěvníci 
prohlédnout obrazy, které z velké části po-
řídili opati Josef Bernard Pelikán (opatem 
1756-1792) a Jan Nepomucký František Pe-
likán (1793-1819). Obrazy, které návštěvníci 
během prohlídky prelatury uvidí, tvoří pouze 
část poměrně velké sbírky obrazů novoříšské-
ho kláštera.
V největší místnosti prelatury, kde dří-
ve bývala obrazárna, si mohou návštěvní-
ci prohlédnout v prostorných vitrínách výběr 
z monstrancí, kalichů, relikviářů a dalších li-
turgických předmětů z majetku kláštera nebo 
premonstrátských farností.
„Jde o exponáty od gotiky až po moderní do-
bu. O některé vzácné předměty jsme v do-
bě totality přišli, ale velkou část se podařilo 
zmapovat a získat zpět. Velkým štěstím bylo, 
že když v roce 1950 zabrali klášter komunisté, 
byla většina předmětů převezena do Umělec-
koprůmyslového muzea v Praze, kde je odbor-
níci zaevidovali, a tím nedošlo k jejich rozptý-
lení. Obě expozice – klenotnice a obrazárna 
– jsou velmi cenné a odpovídá tomu i něko-
likanásobné zabezpečení,“ svěřuje se opat 
P. Marian Rudolf Kosík.
Společně s obrazárnou a klenotnicí se také 
otevře nová expozice, která bude věnová-
na archeologickým a antropologickým prů-
zkumům, které se v klášteře konaly při opra-
vě křížové chodby. Díky těmto průzkumům 
odborníci např. objevili základy kostelíka 
na starém hřbitově ze 13. století, kde se na-
cházelo více než sto hrobů místních obyvatel.
V historii kláštera zažila komunita mno-
ho bolestí, těžkostí a ran. Mezi největší pa-
tří přerušení života totalitními režimy mi-
nulého století. Poté, co se řeholníci mohli 
do kláštera vrátit v roce 1991, začali praco-
vat na obnově, na které pracujeme, a ještě 
není ani zdaleka hotovo. Bylo třeba zajistit 
nové střechy, fasády, odvlhčení apod. „Ná-
ročný projekt rekonstrukčních a restaurátor-
ských prací včetně generální opravy varhan 
v opatském chrámu sv. Petra a Pavla po-
kryla z vetší části dotace z evropských fon-
dů z programu IROP. Projekt bude probíhat 
až do roku 2022, kdy se budou ještě restau-
rovat vybrané obrazy a obnovovat klášterní 
zahrady. Jsme za tu dotaci velmi vděční,“ ří-
ká opat Kosík.
Od 1. července otevřeme návštěvníkům vše, 
co prozatím bude možné ukázat. Prohlídky 
budou každý den, včetně pondělí, čtyřikrát 
denně, kromě neděle, kdy se provádí pouze 
odpoledne. „Těšíme se na všechny, kdo při-
jdou navštívit náš klášter. Prožíváme dobu pl-
nou změn, a proto doporučuji, aby se zájem-
ci podívali na naše webové stránky (www.
klasternovarise.cz), kde naleznou vždy aktuál-
ní informace,“ radí všem návštěvníkům opat 
P. Marian Rudolf Kosík.

Dle TZ
Foto na str 10.

Umění rétoriky a ko-
munikace aneb správně 
mluvit a gestikulovat
Herec Horáckého divadla Jihlava Zdeněk 
Stejskal začátkem prázdnin zasvětil dvě de-

sítky učitelů z Telčska do umění rétoriky 
a komunikace. V rámci netradičního semi-
náře měli účastníci možnost zjistit, jak správ-
ně dýchat, jak pracovat s gesty při veřejném 
projevu. K tomu všemu si ještě odnesli i dal-
ší rétorické fígle, které si mohli sami během 
semináře vyzkoušet. Zdeněk Stejskal svým 
vtipným a hereckým přístupem dokázal za-
ujmout všechny účastníky, kteří byli z celé-
ho semináře příjemně překvapení a na zbytek 
dne i dobře naladění. 

Seminář se konal v rámci projektu Místní ak- 
ční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, jehož 
nositelem je Místní akční skupina Mikrore-
gionu Telčsko, z. s. Na konec prázdnin jsou 
plánovány další dva semináře, a to ve spolu-
práci s Chaloupkami o.p.s. Tentokrát se zamě-
říme na učení venku pro základní školy (24. 
8.) a pro mateřské školy (25. 8.). Semináře 
jsou určeny pro učitele mateřských a základ-
ních škol. Hlásit se můžete již nyní na e-mai-
lu: map@mastelcsko.cz
Foto + text: Michaela Vychytilová, koordiná-

torka realizace MAP II



str. 6 TL 8/2020

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 17. 8. IV. 19. 8.
III. 18. 8. V. - VI. 20. 8.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Nezaměstnanost 
v červnu
ČR
červen 3,7 %, květen 3,6 %
(duben 3,4 %, březen 3,0 %, únor 3,0 %)
Kraj Vysočina
červen 3,0 %, květen 3,1 %
(duben 3,0 %, březen 2,7 %, únor 2,8 %)
Správní obvod Telče
červen květen 3,8 %
(duben 4,0 %, březen 3,9 %, únor 4,6 %)
Telč
červen 3,4 %, květen 4,0 %
(duben 4,2 %, březen 3,9 %, únor 4,5 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci června: Černíč (5,3), Klatovec 
(9,8), Radkov (6,0), Rozseč (5,8), Řídelov 
(5,4), Stará Říše (6,0), Vanov (7,0), Vanůvek 
(8,3), Vápovice (11,5), Vystrčenovice (5,8)

Zdroj: Statistiky ÚP

Nejrychleji vypité pi-
vo? Za 4:33 sekundy!
Skotačivá  veverka  či  Galaktický  speciál, 
názvy,  které  by  většina  lidí  zařadila  spíše 
do filmu. Ti, kteří o druhé červencové so-
botě zavítali do Panského dvora, ale ví, že 
jde o druhy piv, které bylo možné ochutnat 
na pátém ročníku Pivního festu. Své umění 
tam prezentovali sládci z celkem devíti mini 
pivovarů. Přestože celý den pršelo, přícho-
zím to nevadilo a pod stany obsadili téměř 
všechna volná místa. Množství diváků při-
lákaly hlavně pivní soutěže. 
„Už to pomalu teče, položit!“ nařídil mode-
rátor Pavel Bláha coby nesmlouvavý porotce. 
Počáteční úsměvy soutěžící pětice žen pomalu 
začínají uvadat, stejně jako jejich natažené ru-
ce s půllitrem piva. Diváci se mohou přesvěd-
čit, že některé disciplíny mohou být i bolesti-
vé, což dokládají i obličeje dam, které pivo drží 
více než pět minut. V obdobném klání se pro-
ti sobě postavili také muži, jejichž úkolem ale 
bylo v natažených rukou udržet prázdný třice-
tilitrový soudek. 
Své dovednosti si v soutěžích otestovali lidé ze 
všech koutů Česka. Sud zvládl nejdéle udržet 
Lukáš z Hustopečí, dorazili i soutěžící z Pra-
hy, Znojma či Ostravy. „Přijeli jsme na dovo-
lenou, máme nedaleko chalupu,“ říkali často 
a všichni se shodli na tom, jak je na Vysoči-
ně hezky. 

Sdílení bilancuje…
Sdílení o. p. s. poskytuje sociální a zdra-
votní služby. A to jak v Kraji Vysočina, tak 
v Jihočeském kraji. V první polovině roku 
2020 využily tyto služby stovky lidí. 
Mobilní hospicová péče pomohla 49 rodi-
nám, které se chtěly postarat o svého blíz-
kého umírajícího v domácím prostředí. 
Tuto péči poskytujeme také na Dačicku 
a Slavonicku. 
Terénní odlehčovací služba pomohla 51 
rodinám při zvládání každodenní péče 
o své blízké. Tuto službu nabízíme pouze 
v Kraji Vysočina v Telči a okolí do 20 km.
Domácí ošetřovatelskou péči využilo 215 
lidí, kterým ji předepsal lékař. Je plně hra-
zena z veřejného zdravotního pojištění.
Do naší bezplatné poradny pro veřejnost si 
přišlo pro radu 776 klientů a dalších 191 
poradenství bylo poskytnuto terénní for-
mou v domácnostech klientů. 
V půjčovně bylo zapůjčeno 194 zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna 
je určena široké veřejnosti a je zpoplatně-
na dle ceníku.
Mobilní hospicová péče funguje hlavně dí-
ky darům nadací, firem a jednotlivců. Dě-
kujeme všem dárcům, kteří naši organiza-
ci podporují. Vážíme si také důvěry rodin, 
které se na nás obracejí. Je nám ctí být sou-
částí nelehkého období Vašeho života.
Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o. p. s.

Je libo trochu hudby ku radosti, pozpě-
vování, pohupování či potancování?
Víme, kde bude taková k mání.
Zastavte  se  v  sobotu  15.  srpna  2020 
na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Začínáme v 18 hodin před radnicí.
Na všechny místní i přespolní se těší 
muzikanti Zatrestbandu se svým kapel-
níkem Petrem Píšou.

Nejvíce diváky jednoznačně zaujalo pití pi-
va na čas. Pánové předvedli přesvědčivé vý-
kony, při kterých byla znatelná praxe, i přesto 
ale všichni v suchém tričku neodešli. Bryndalo 
se i v ženské kategorii. „První místo vyhrává 
Jakub z Třeště s časem 4:33,“ vyhlásil Bláha 
nejlepší mužský výkon. Dámy ale nezůstaly 
o tolik pozadu, nejlepší soutěžící do sebe půl-
litr obrátila za 9:95 sekund. Oba si pak, stejně 
jako většina vítězů, odnesli tematický poukaz 
na prohlídku pivovaru. 
V Panském dvoře se představily malé pivova-
ry v čele s Panským pivovarem Telč, Minipi-
vovarem Pacov, Nachmelenou opicí či Mini-
pivovarem Valášek. Kromě pivních disciplín 
byla k vidění kuchařská show. Na památku si 
návštěvníci mohli odnést památeční půllitr. 

Marie Majdičová

Maluji od té doby, co 
jsem dokázala udržet 
pastelku v ruce, říká 
Lucie Koubíková
Téměř  měsíc  byla  ve  vstupní  síni  radni-
ce k vidění výstava Lucie Koubíkové s ná-
zvem Moje  Telč.  Jednotlivá  díla  spojoval 
především motiv  částí  města  a  také  dáv-
ka barevného optimismu. Malování a Telč 
jsou pro Koubíkovou neodmyslitelnou sou-
částí života. „Od narození jsem bydlela pří-
mo na náměstí, v domě číslo 15. S obrázky 
jsem podle vyprávění začala od té chvíle, kdy 
se mi podařilo udržet pastelku v ruce,“ vzpo-
mínala Koubíková, která poté navštěvovala 
telčskou lidušku a vyučila se malířkou skla 
a keramiky. 
Po škole pracovala v místní malírně. „Potom 
mě vítr zavál do vesničky Maříž, kde jsem de-
vět let malovala keramiku. Tohle období mě 
po umělecké stránce velmi poznamenalo. Je-
den ze zakladatelů dílny, Kryštof Trubáček, byl 
velmi všestranný umělec a hodně mě toho na-
učil. Pokud malování nešlo, vyháněl nás do le-

sa se nadechnout a takzvaně vypnout,“ popsa-
la Koubíková léta v Maříži nedaleko Slavonic. 
Autorka by ráda malovala, dokud to půjde. 
Jedním z jejích snů je ilustrovat knížky a dě-
lat tak radost hlavně dětem. „Mým cílem je po-
mocí obrázků vykouzlit lidem úsměv na tvá-
ři a pohlazení na duši,“ podotkla Koubíková, 
která vystavovala poprvé. 
„Vždy jsem si malovala jen tak pro sebe, občas 
jsem něco zveřejnila na sociálních sítích. Už 
přesně nevím, kde se zrodila prvotní myšlenka 
výstavy, ale velkou zásluhu na ní má paní Pe-
ichlová, které se mé obrázky líbily,“ přiblížila 
zárodky první prezentace svého díla autorka. 
Skoro dva roky ale byla v pořadí, protože řa-
da termínů už byla zamluvená. „Čekání stálo 
za to, prostory radnice jsou úžasné a výstavu 
bych si nedokázala představit na lepším mís-
tě,“ pochvalovala si Koubíková, jejíž výstav-
ní tvorba už pravděpodobně krášlí zdi domovů 
dalších lidí.  
Pozn. red.: Při přípravě textu o práci Lucie 
Koubíkové jsme narazili na zajímavou sku-
tečnost. Autorka výstavy má v Telči jmenov-
kyni, která se taktéž věnuje umění. Neváhali 
jsme úsměvné náhody využít a v příštím čís-
le se čtenáři budou moci dozvědět také o je-
jí tvorbě.
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Hasičské zprávy
Od 11. června do 14. července zasahova-
la jednotka Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina ze stanice Telč u devě-
tadvaceti událostí. V tomto období byla 
drtivá většina zásahů technických pomocí, 
do kterých zahrnujeme například odstra-
nění padlých stromů na dopravní komuni-
kace, transport pacienta, odchyt bodavého 
hmyzu nebo čerpání vody. Bylo i několik 
neobvyklých zásahů, jako například zá-
chrana osoby z náhonu mlýna v Telči, zá-
chrana koně z hnojiště v Horní Myslové, 
odchyt netopýrů z bytového domu v Tel-
či, sundání kočky ze střechy v Horní Mys-
lové nebo vytažení kačen z výpusti rybní-
ka v Telči. Telčští hasiči zasahovali i u pěti 
dopravních nehod, z nichž zřejmě nejváž-
nější byla nehoda řidiče motokola na silni-
ci z Telče na Novou Říši, kde zasahova-
la i letecká záchranná služba. V uplynulém 
měsíci jednotka dvakrát vyjela i na požár 
hlášený elektrickou požární signalizací 
na hrad Roštejn a Ústav teoretické a apli-
kované mechaniky v Telči, na místě se 
však ani v jednom případě požár nepotvr-
dil. Hasiči provedli rovněž jedno prověřo-
vací cvičení, při kterém vyprošťovali za-
klíněnou osobu z havarovaného vozidla.

 npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Policie ČR Telč 
informuje
Opilý řidič
Ve středu 17. června odhalili policisté v Tel-
či opilého řidiče, který měl přes dvě promile 
alkoholu. Pětapadesátiletý muž jel po jedné 
hodině odpoledne s vozidlem Škoda Fa-
bia po ulici Na Posvátné. Automobil zasta-
vili policisté a provedli kontrolu. U řidiče 
při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,28 
promile alkoholu. Policisté opilému muži 
zakázali další jízdu a na místě mu zadrželi 
řidičský průkaz. Řidiči sdělili podezření ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky, případ policisté řešili 
ve zkráceném přípravném řízení.    
Řidič byl pod vlivem alkoholu
Ze spáchání trestného činu je podezřelý še-
statřicetiletý muž. Policisté mu sdělili po-
dezření ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. V neděli 21. čer- 
vna jel po půlnoci s vozidlem Citroen po sil-
nici u obce Dolní Dvorce, kde ho zastavila 
hlídka. Policisté provedli kontrolu a u řidiče 
při dechové zkoušce naměřili hodnotu 1,54 
promile alkoholu. Obdobné hodnoty u něho 
ukázaly také opakované zkoušky. Policisté 
opilému muži zakázali další jízdu a na mís-
tě mu zadrželi řidičský průkaz. Případ řeší 
ve zkráceném přípravném řízení.   
Opilý řidič havaroval
V sobotu 20. června jel po páté hodině ráno 
čtyřiapadesátiletý řidič vozidla Ford po sil-
nici ve směru od Telče na Radkov. Po pro-
jetí zatáčky dostal smyk, vyjel mimo vo-
zovku, kde narazil do stromu, od kterého 
se automobil odrazil a zůstal stát na střeše 
na silnici. Ke zranění osob nedošlo. Policis-
té provedli u řidiče dechovou zkoušku a na-
měřili mu hodnotu 1,72 promile alkoholu. 
Muži zadrželi řidičský průkaz. Místo neho-
dy ohledali a zadokumentovali. Na vozidle 
vznikla škoda přibližně čtyřicet tisíc korun. 
Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky, případ 
policisté prověřují.
Kriminalisté  dopadli  distributorku  per-
vitinu
Policejní komisař zahájil trestní stíhání tři-
advacetileté ženy z Jihlavska, která by-
la obviněna ze spáchání přečinu nedovole-
né výroby a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy. Žena po-
skytovala drogy dalším lidem na různých 
místech v Telči a dále v nedaleké obci. Per-
vitin distribuovala přibližně od loňského 
podzimu. Drogy prodala zájemcům v desít-
kách případů. Kriminalisté na základě ope-
rativního šetření třiadvacetiletou ženu do-
padli a po shromáždění důkazů zahájili její 
trestní stíhání. Případ dále vyšetřují.

Poškození vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči 
poškodil zaparkované vozidlo. Ke spáchá-
ní činu došlo v noci ze středy 8. července 
na čtvrtek. Na ulici Havlíčkova u zahrádkář-
ské kolonie pachatel poškodil zaparkované 
vozidlo Volkswagen Multivan, které poškrá-
bal vrypy na levé i pravé straně. Majiteli tak 
způsobil předběžně vyčíslenou škodu pa-
desát tisíc korun. Místo činu policisté ohle-
dali, zadokumentovali a provedli v lokalitě 
šetření. Případ prověřují pro podezření ze 
spáchání trestného činu poškození cizí věci. 
Po pachateli policisté pátrají.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

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

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

Závodníky neodradil 
ani silný déšť
Nablýskané  vozy  se  pomalu  řadí  na  ná-
městí, vystupují z nich elegantně oblečení 
lidé. Skoro jako by se člověk ocitl o několik 
desetiletí zpět v meziválečné Telči a za ně-
kolik okamžiků měl odstartovat slavný zá-
vod Mezi dvěma branami. V  současnosti 
připomínka původní tradice a retro závod 
po kdysi slavné trati se druhou červenco-
vou sobotu konal už po šesté. Na náměs-
tí se objevilo celkem 40 vozů. Hustý déšť 
překazil účast dalším pěti veteránům s ote-
vřenou střechou.
„Ve třicátých letech se závod skutečně jezdil, 
motorky se musely trefit do brány,“ podotkl 
jeden z pořadatelů Luděk Rux. Původním 
účastníkem byl například otec současné-
ho kastelána Bohumila Norka. Klání mělo 
ve své době značnou oblibu a publicitu, dnes 
už ale trať pochopitelně neodpovídá bezpeč-
nostním požadavkům, zůstala tak alespoň 
vzpomínka na kdysi slavné časy. 
„Nyní přijíždí vůz vyrobený v roce 1912,“ 
hlásí moderátor závodu. „Jak se dnes cítíte?“ 
ptá se posádky. „Nádherně, jako v pohád-
ce, jen to řízení je trochu obtížné,“ upozornil 
šofér na absenci posilovače řízení, která činí 
z jízdy delší než padesát kilometrů fyzicky 
náročný výkon. Veteráni se pomalu řadí jeden 
za druhým a chvíli před půl jedenáctou začíná 
závod. „Jedou se dvě kola, vozidla vystartují, 
jedou čtyřkilometrový okruh přes Telč, vrátí 
se zpět horní bránou, zase se seřadí za sebe, 
pojedou další kolo a opět zastaví na náměs-
tí,“ popsal strukturu retro jízdy moderátor. 
Mezi dvěma branami mohou projet pouze 
auta, která z výrobní linky sjela před rokem 
1939, na náměstí tak kolemjdoucí mohli ob-
divovat samé skvosty, kterým jejich majitelé 
často věnují stovky hodin práce, aby je uvedli 
do původního stavu. Některé vozy byly do-
konce schopné se do Telče dopravit po vlast-
ní ose, aniž by potřebovaly přívěs. Například 
z Pelhřimova řídil Miroslav Hrobský své-
ho Citroena B14 G z roku 1928. Ani příjezd 
na náměstí ale ještě neznamenal, že auto zá-
vod pojede. V jednom případě bylo třeba, aby 
z vozu vystoupila elegantně oděná spoluces-
tující a společně s ostatními řidiči veterána 
roztlačila. To se za hlasitého řevu motoru na-
konec přece jen zdařilo a klání mohlo začít.

Marie MajdičováKonzultační den 
rady města
středa 26. 8. 

od 13.00 do 15.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.
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Po absolvování telčského gymnázia se Lucie 
Čechová z Částkovic rozhodla studovat v za-
hraničí  a  odjela  do  anglického  Newcastlu. 
Na Northumbrijské univerzitě se věnuje prá-
vu  a  mezinárodnímu  byznysu.  Její  velkou 
vášní  je historie a české památky, už pátým 
rokem v létě ukazuje návštěvníkům krásy telč- 
ského zámku. Jako členka šermířské skupi-
ny Ballestra se věnuje také šermu. Hodlá se 
vrátit domů, či plánuje zůstat v Anglii? Jací 
jsou vlastně Angličané? A jaké návštěvnické 
nešvary ji nejčastěji trápí? O tom všem se Lu-
cie rozpovídala v rozhovoru. 

Jak  pokračuje  studium  na  anglické  Nor-
thumbrijské univerzitě? 
Mám před sebou poslední ročník před dokon-
čením bakalářského studia. V příštím roce mě 
čeká finální celoroční projekt, kterým své pů-
sobení v Newcastlu ukončím. 
Jakým způsobem poznamenala  školní  rok 
pandemie koronaviru?
Lhala bych, kdybych řekla, že vůbec, ale ne-
byla to zásadní změna. Má univerzita byla 
ve Velké Británii jednou z prvních zavřených, 
veškerá výuka se poté přesunula na internet. 
Díky přechodu ze dne na den jsem nepřišla 
ani o jedinou hodinu a všechny zkoušky jsem 
mohla splnit v termínu. S vyučujícími i spolu-
žáky jsme byli neustále v kontaktu. 
Jsi ve škole spokojená? Splnilo zahraniční 
studium tvá očekávání?
Velmi. Už před koronavirem jsem byla velmi 
vděčná za to, na jaké univerzitě mohu studo-
vat, a s krizí se má spokojenost ještě více pro-
hloubila. Od známých vím, že plynulý přechod 
z kontaktní na online výuku nebyl samozřej-
mý a mnohdy trval dlouho. Cením si zejmé-
na přátelského přístupu profesorů, kteří se nás 
během celého roku ptali, jak to zvládáme a jak 
se cítíme. S výběrem oboru jsem spokojená 
a určitě bych neměnila, považuji to za jedno ze 
svých nejlepších životních rozhodnutí. Nepře-
stává mě překvapovat přístup profesorů, kteří 
i na tak obrovské univerzitě podporují každého 

zvlášť, mají přehled o tom, co děláme, a jsou 
neustále připravení pomoct. 
Je studium v zahraničí finančně náročné? 
Jak se to vezme. Nejnáročnější je ubytování, 
koleje či byty vychází velmi draze. Čím jsou 
blíže k Londýnu, tím nájem roste. Potraviny, 
drogerie nebo školní potřeby stojí podobně ja-
ko v Česku. Nákladné by jistě bylo také škol-
né, i státní školy si studenti musí platit, mohou 
si na to ale půjčit. Celou situaci zkompliko-
val Brexit, od září 2021 evropští studenti ztra-
tí řadu výhod, například měli nárok na půjčku 
a školné bylo nižší. Od příštího roku na ně ale 
bude nahlíženo jako na mezinárodní studenty. 
Myslím si, že to povede k velkému odlivu ev-
ropských studentů, Británie už pro ně zdaleka 
nebude tak výhodná.
Kde se vidíš v budoucnu? Chtěla bys zůstat 
ve Velké Británii, nebo se vrátit do Česka?
Jsem si téměř jistá, že se jednou do České re-
publiky vrátím nastálo, jen zatím nevím, kdy 
to bude. Příští rok bych měla dokončit baka-
lářské studium, poté bych chtěla pokračovat 
dál v magisterském. Také bych ráda poznala 
spoustu míst v Evropě a ve světě, ke kterým 
mi univerzita otevřela cestu. Návratu zatím ne-
chávám volný průběh, uvidíme, jestli to bude 
za dva roky či za deset. V Čechách ale jsem 
a vždycky budu doma. 
Co z domova ti v Anglii nejvíce chybí?
Nejvíc postrádám pejsky. Když je mi smutno 
po rodině a přátelích, mohu vzít do ruky mobil 
nebo napsat e-mail. Se zvířaty se ale nijak spo-
jit nedá. Mám velké štěstí v tom, že kdykoliv 
mi opravdu chybí domov, rodiče si na mě vždy 
udělají čas, vyslechnou mě a popovídáme si. 
Díky tomu se mi vrátí zpět energie a chuť po-
kračovat. Samozřejmě mi také chybí přátelé, 
které jsem kolem sebe mívala. Když člověk 
na delší dobu odjede, zůstanou jen ti nejlepší 
a nejvěrnější kamarádi. 
V čem je podle tebe největší rozdíl mezi An-
gličany a Čechy?
Velmi mě překvapilo, jak jsou Angličané sr-
deční, milí a usměvaví. Ve srovnání s Čechy se 
mi zdají přátelštější a možná i vděčnější. Ni-
kdy nezapomenu na to, jak jsem první rok letě-
la na Vánoce domů. Na letišti v Newcastlu byli 
všichni milí a ochotní pomoct. Naopak v Praze 
přišla studená sprcha od lidí, kteří byli dotčení, 
když jsem se na cokoliv zeptala. Určitě se ale 
všichni lidé nedají hodit do jednoho pytle. 
Už pátým rokem provádíš na telčském zám-
ku, dalo by se tedy říct, že ho znáš jako své 
boty, nebo tě stále dokáže něco překvapit?

Foto_archiv Lucie Čechové

Ráda bych si myslela, že už jsem zámek tak 
nějak poznala celý, ale to by byla dost naivní 
představa. Téměř každý rok se setkávám s ně-
čím novým, co jsem ještě neslyšela či co mě 
nadchne. Především letos, kdy se kvůli rekon-
strukci provádí pouze na trase B, mám mno-
hem větší motivaci a prostor se věnovat osu-
dům a životům posledního rodu, který tam žil. 
Máš s provázením spojený nějaký kuriózní 
zážitek?
Určitě se najdou prohlídky, které si i po letech 
pamatuji velmi přesně. Šlo o velmi magnetické 
a zajímavé zážitky, které se pojí s lidmi, které 
jsem prováděla. Například nedávno zámek na-
vštívila pravnučka posledního majitele zámku. 
Stává se ti často, že přichází zvídaví návštěv-
níci, které zajímá každý detail a nebojí  se 
ptát? Co děláš, pokud nevíš odpověď?
V tomto ohledu rozlišuji dva extrémy. V prv-
ním případě se lidé neptají vůbec, či naopak 
se ptají na všechno možné a kvůli otázce jsou 
schopní i skákat do výkladu. Mnohokrát se sta-
ne, že se návštěvník zeptá na něco, co jsem sa-
ma chtěla zmínit. Zvídavé otázky se často tý-
kají použitých materiálů, které buď dovedu 
odhadnout, nebo pokud opravdu nevím, při-
znám to. Nemyslím si, že by na tom bylo něco 
špatného. Často pak chodím za zkušenějšími 
kolegy, kteří většinou vědí, a já novou znalost 
předávám lidem na dalších prohlídkách. 
Jaké návštěvníky máš nejradši?
Mám ráda ty, které opravdu zajímá, co říkám. 
Vítám, když lidé mají přehled o obecné historii 
Českých zemí, protože v tak krátkém čase ne-
ní možné do detailu rozebrat klíčové okamži-
ky dějin. Nebráním se ani diskuzím, například 
na téma Benešových dekretů. Pokud ale začne-
me diskutovat, je důležité vzájemné respekto-
vání názorů. 
Stává se ti, že máš „okno“? Co v takovém 
případě děláš?
Myslím, že se mi ještě nestalo, že bych měla 
úplný výpadek. Tím, že vykládám několik let 
stále stejné vyprávění, pouze s přídavkem no-
vých informací, občas si nemohu vzpomenout 
třeba na začátek věty. Vím ale, o čem mlu-
vím, takže není velký problém se s tím vypořá-
dat. Pouze jednou se mi stalo, že jsem v jedné 
z místností začala popisovat tu předešlou, což 
jsem si po chvíli uvědomila, a pokračovala dá-
le ve výkladu. 

Marie Majdičová

Vyzkoušela si život a studium v zahraničí, domů ji to ale stále táhne

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 8/2020          List MAS Telčsko (109)

Lidé mikroregionu



str. 9TL 8/2020



str. 10 TL 8/2020

Sen o moři...
Letošní prázdniny většina z nás prožívá především v tuzemsku, u rybníků nebo blízkých 
koupališť. Nechme se přenést prostřednictvím obrázků alespoň na chvilku na břeh oce-
ánu, do tichých krajin obydlených fantastickými tvory a křehkými  mořskými bytostmi. 
Pohádky a báje kreslily děti ze ZUŠ, z třídy Pavly Doležalové.

Základní  umělecká  škola  Telč stále 
přijímá žáky ke studiu sborového zpěvu 
v pěveckém sboru TELČísla.
Výuka probíhá každé pondělí od 7. zá-
ří 2020 v Univerzitním centru (učebna 
v 1. patře).
12.40–13.25 pro děti ve věku 5 a 6 let 
(Mini TELČísílka)
13.30–15.00 pro děti ve věku 7 až 10 let 
(TELČísílka)
15.15–16.45 pro děti od 11 let (TELČísla)
Určující je věk k 1. září 2020.
Vyučující: Ivana Barešová a Mgr. Alena 
Urbánková
Více informací poskytne sekretariát 
ZUŠ Telč: 567 243 533
Těšíme se na Vás!

Novoříšský klášter 
zpřístupnil klenotnici 
a obrazárnu….
Přinášíme ještě pár obrázků ze dne otevření…

Karlíková Šarlota, 10 let, Mořská panna

Foto: Petr Mach

Zilvarová Ronja, 7 let, Skyla

Čeřovská Žofie, 9 let, Tajemná hlubina Vodičková Sára, 8 let, Malá mořská víla
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Francouzsko-česká hudební akademie proběhla i v „současné situaci“

Workshop Alexandrovy metody Foto: FČHA Slavnostní koncert lektorů v Panském dvoře Foto: FČHA

  Foto: FČHA Koncert na zámku ve Žďáře nad Sázavou Foto: FČHA

Slavnostní zahájení Foto: FČHA Koncert na nádvoří Univerzitního centra Foto: FČHA
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Zhotovení krycích plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. 
Nově - čištění koberců, sedacích sou-
prav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Vladimír Roupec - učeb-
na v Telči na Myslibořské ulici, výu-
ka a výcvik na osobní automobil. Ví-
ce info na www.autoskolaekol.wz.cz 
a tel. 607 185 517.

Malý oznamovatel

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Aplikaci Mobilní rozhlas si stáhlo 
mnoho nových uživatelů
V průběhu „koronakrize“ se významně navýšil počet odběratelů 
naší městské aplikace – Mobilní rozhlas. Aktuální počet odběrate-
lů je 1411 osob s tím, že email má zaregistrováno 485 osob a mo-
bilní aplikaci používá zatím jen 197 občanů. Pokud máte telefon 
s operačním systémem Android nebo iOS, doporučujeme vám ji 
stáhnout. Je zdarma a naleznete tam všechny potřebné informace 
z našeho města.                                                                                red

Eva Pavlíková – 
ohlédnutí za 1. rokem 
ve funkci ředitelky 
ZUŠ Telč
Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D., talentovaná 
zpěvačka, klavíristka, učitelka zpěvu a hry 
na klavír, žena činná v mnoha dalších ob-
lastech a zároveň maminka sedmileté dcery, 
oslaví 1. srpna první rok ve funkci ředitelky 
ZUŠ v Telči. Při této příležitosti jsme se jí 
zeptali na několik otázek z pracovního i sou-
kromého života.

Máte  za  sebou  první  rok  jako  ředitelka 
ZUŠ. Baví vás vaše práce, jste ráda za to, 
jaké místo máte?
Nová práce mě baví hodně, především pro-
to, že je velmi různorodá a dává zase jiný 
prostor pro sebevyjádření. Přiznám se však, 

že jsem byla zpočátku zaskočena množstvím 
administrativy a povinností.
Předpokládám, že vám nezbývá moc času 
na samotnou výuku. Nechybí vám přímá 
práce s žáky?
Je pravda, že jako ředitelka učím méně hodin, 
ale výuce se věnuji stále. Učím 12 šikovných 
zpěvaček. Bez zpěvu a učení bych nemohla 
být, je to něco, co mě baví úplně nejvíc. 
Jak  těžké  je  skloubit  vaši  funkci  s  péčí 
o rodinu a domácnost?
První rok byl náročný. Po pracovní strán-
ce mě čekala spousta nových věcí a situací. 
Dcera nastoupila do první třídy, a tak i doma 
to bylo složitější. Ale všechno jsme zvládli, 
nutno dodat, že za vydatné pomoci skvělé 
paní sekretářky a mého manžela. Předpoklá-
dám, že se vše bude už jen zlepšovat.
Co vy a volný čas? Zbývá vám nějaký?
Zbývá ho málo a skoro všechen ho věnuji 
opět hudbě. Se dvěma kamarády jsme zalo-
žili trio a pracujeme na swingovém repertoá-
ru. Zde hraji na klavír, zpívám a zdokonaluji 
se ve hře na dobro. Také čas od času navští-
vím nějaký workshop. Mám potřebu se ně-
kam posouvat a ještě se něčemu přiučit. 
O výuce  v  „době  koronaviru“  už máme 
povědomí  z  předchozích  čísel  TL.  Bylo 
těžké se s tím vším poprat?
Ano, také u mě doma, podobně jako ve větši-
ně domácností, nastaly během uzavření škol 
krušné chvíle – především bylo těžké sklou-
bit práci, domácnost a domácí výuku mojí 
dcery. Co se týká práce, musím říci, že bylo 

úžasné, jak se učitelé poprali s novou situací.  
Velké poděkování patří i žákům a rodičům.
Jak  byste  celkově  zhodnotila  svůj  první 
rok ve funkci?
Jsem ráda, že se nám podařilo získat dvě 
dotace Kraje Vysočina (na opravu klavíru 
a na nové webové stránky), vybavit nábyt-
kem několik tříd a trochu zvelebit vstup-
ní prostory a chodbu. Jinak celkově ten rok 
je opravdu těžké hodnotit, protože byl vel-
mi nestandardní, ve 2. pololetí jsme muse-
li zrušit téměř vše, na co jsme byli zvyklí. 
V omezené míře proběhly pouze absolvent-
ské koncerty a třídní schůzky, tak byl ten zá-
věr školního roku poněkud smutný. 
Přibližte nám, prosím, plány na následu-
jící školní rok.
Pevně věřím, že nový školní rok rozjedeme 
s novými webovými stránkami. Na začátku 
září by měl proběhnout Charitativní koncert 
pro Orlovnu, kde zahraji se zpěvačkou Iva-
nou Moravcovou a hosty. Na podzim chystá-
me dva workshopy pro houslisty a kytaristy 
se skvělým muzikantem Ondrou Kozákem. 
Na jaře bych ráda připomněla životní jubile-
um pana Zdeňka Svěráka větší akcí, na které 
by se podílel hudební i výtvarný obor. A me-
zitím mnoho a mnoho drobných školních ak-
cí, koncertů, výstav, vernisáží apod. 
Evě Pavlíkové děkujeme za poskytnutí roz-
hovoru a do dalšího školního roku jí přeje-
me spoustu úspěchů v osobním i pracovním 
životě.

Ivana Holcová

Foto: Archiv Evy Pavlíkové
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Šílená jízda. Tři čtvr-
tě roku jsem psala, 
kde jen to šlo, vzpo-
míná na psaní prvoti-
ny autorka z Vysočiny
Jednatřicetileté Veronice Doskočilové z Bu-
kové, absolventce telčského gymnázia, vy-
chází v těchto dnech její prvotní dílo s ná-
zvem Přítel z domova. Kniha vypráví příběh 
dvou staříků, jejichž životní cesta se protnu-
la v domově pro seniory. Do psaní příběhu 
se Doskočilová pustila na sklonku roku 2017 
a jen dva roky poté už podepisovala smlou-
vu s nakladatelstvím Lirego, které podporuje 
české nadané autory. Kniha vychází v úterý 
16. června 2020.

Kniha vznikala i s úpravami rok a půl. „Moc 
jsem si přála začít psát. Dlouho jsem o tom 
jenom mluvila, ale když už jsem se odhodla-
la, tak to bylo těch devět měsíců šílená jízda. 
Nedokázala jsem se od psaní odtrhnout. Psa-
la jsem snad všude, kde to jen šlo. A pak při-
šly jen nadstavby, o kterých jsem tajně snila. 
Vydání knihy je pro mě tedy něco neuvěřitel-
ného,“ vyznala se autorka.
Hlavními hrdiny knihy jsou staříci George 
a Paul. Prvně jmenovaný vnímá pobyt v do-
mově jako prohru, zatímco Paul je optimista, 
jehož osud je spjatý i s předválečným Česko-
slovenskem. Od té chvíle se Georgeovi na-
prosto nečekaně mění život.
Na otázku, proč by si její knihu měli čtenáři 
přečíst, odpovídá jednoduše. „Kniha se za-
bývá tématy, která každý z nás v určité fázi 
svého života řeší. Ať už jde o smrt, nemoc, 

Bude Strom roku 
opět z Vysočiny? 
Do letošního finále 
postoupila 
Praskoleská lípa
Lípa přezdívaná Praskoleská, podle malé ob-
ce Praskolesy u Mrákotína poblíž Telče, je 
jednou z dvanácti finalistek ankety Strom ro-
ku České republiky 2020. Přibližně 800letou 
lípu nominoval její jihlavský fanoušek On-
dřej Tůma a do finále postoupila z konku-
rence dalších 54 stromů. Porotu vedle úcty-
hodného stáří zaujala i zvonička umístěná 
v dutině stromu. Strom si zaúčinkoval také 
v pořadu Paměť stromů.
Klání o nejzajímavější dřevinu odstartovalo 
21. července, kdy se na webových stránkách 
www.stromroku.cz zobrazí profily všech finá-
lových stromů a podrobné informace o hla-
sování. Lidé pro  své  favority budou moci 
hlasovat tři měsíce, vítězný Strom roku zís-
ká odborné arboristické ošetření od firmy Pro-
strom Bohemia a bude reprezentovat Českou 
republiku v mezinárodním kole ankety Evrop-
ský strom roku v únoru příštího roku. To letos 
ovládl jiný český unikát: Chudobínská borovi-
ce z břehu Vírské přehrady na Vysočině.
Praskoleská lípa se do soutěže dostala dí-
ky nominaci Ondřeje Tůmy, který odsud si-
ce nepochází, ale lípa ho ohromila hned při 
prvním „setkání” - svou majestátností, sílou 
a také krásou. „Už v loňském roce jsem se 
pohyboval okolo Chudobínské borovice a lí-
bilo se mi, že tak krásný strom, o němž by 
se jinak více než v blízkém okolí nevědělo, se 
dostal do povědomí tisíců lidí, což se násled-
ně odrazilo i v anketě Evropský strom roku. 
Když jsem poprvé navštívil Praskoleskou lí-
pu a její okolí, napadlo mě, že by si i tenhle 
strom zasloužil, aby se o něm více vědělo,” 
uvedl Tůma.
Staří i noví fanoušci Praskoleské lípy jí mo-
hou fandit i na Facebooku ve skupině „Fan-
díme Praskoleské lípě”, kde se budou ob-
jevovat i aktuální informace - o zahájení 
a vývoji hlasování, pozvánky na akce a se-
tkání u lípy nebo fotografie od fanoušků.   

Dle TZ

Vzpomínáme 
na 20. století
Školství v Telči má kořeny sahající hlubo-
ko do minulosti. Na farní školy existující 
tu již ve 14. století navázaly jezuitské a po-
sléze další různě zaměřené. Avšak největší 
věhlas v kontextu historie v našem městě 
náleží dnešnímu Gymnáziu Otokara Březi-
ny a SOŠ Telč, jehož zvuk výrazně překra-
čuje zdejší region.

Základ položily tzv. hlavní a tzv. škola kres-
lící zřízené r. 1843, z nichž mělo město Telč 
podle ministerské výzvy z r. 1849 ustano-
vit nižší reálku. Nová škola však shodou 
okolností vznikla o tři roky později až v r. 
1852 a dala prvopočátky této vzdělávací in-
stituci. Ta v průběhu svých desetiletí prošla 
četnými reorganizacemi, změnami názvů 
a zaměření v pedagogickém procesu. Např. 
z přelomu devatenáctého a dvacátého sto-
letí si připomeňme, že v květnu 1990 se jí 
dostalo rozhodnutím Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky 
vrácení názvu Gymnázium Otokara Březi-
ny a v r. 2004 se s ní sloučila telčská Střední 
odborná škola transformovaná ze stávající 
zemědělské.

Historii školy věrně mapují publikace, po-
jednání v médiích, výroční zprávy, alma-
nachy… Stojí také za zmínku, že poněkud 
v pozadí zůstává v r. 1977 u příležitosti 125. 
výročí založení vydaná pozoruhodná pamět-
ní medaile. Je zajímavou kuriozitou školství 
uplynulého dvacátého století.

Text a foto: soukromý archiv. Jiří Ptáček

lásku, očekávání bližních, touhu jít si za svým 
snem. To, jakým způsobem se s tím vyrovná-
vali oba hrdinové, je dle mého názoru zají-
mavým zrcadlem, které nám může o nás sa-
motných hodně říct,“ shrnula Doskočilová.
Knihu lidé pořídí ve všech velkých knihku-
pectvích a jde ji například také objednat pří-
mo na stránkách nakladatelství Lirego. Běž-
ná cena se pohybuje kolem 300 korun.
Veronika Doskočilová (31 let). Pochází z Bu-
kové, místní části Třeště. V současné době se 
živí zpracováním dotačních projektů a pro-
jektovým řízením. Věnuje se i copywritingu. 
Mezi její záliby patří běh, jízda na kole a čte-
ní knížek. Jejím oblíbeným autorem je Anton 
Myrer a jeho knihy Poslední kabriolet nebo 
Jednou orel.
Více na: https://www.lirego.cz/product-
-page/p%C5%99%C3%ADtel-z-domova

Dle TZ
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Dovolujeme si Vás 
a Vaše přátele pozvat na 
doprovodné akce pořá-
dané v rámci výstavy:
Komentované prohlídky expozice 
rezervace  nutná  (60-90 min), zahájení 
v knihovně Univerzitního centra v Telči
So 1. 8. ve 14.00 hod. Kateřina Bobková-Va-
lentová 
So 29. 8. v 15.00 hod. Ivan Klíma a Ondřej 
Hnilica: se zaměřením na 3D modely 
jezuitských staveb 
Ne 30. 8. v 11.00 hod. Kateřina Bobková-
-Valentová
Čt 3. 9. v 15.00 hod. Kateřina Bobková-Va-
lentová
St 9. 9. v 16.00 hod. Petra Hnilicová
Komentované vycházky městem 
rezervace nutná (60-90 min), zahájení před 
kostelem Jména Ježíš v Telči
Čt 27. 8. v 18.00 hod. Ondřej Hnilica: Ba-
rokní architektura v Telči.
Přednášky 
bez rezervace (75 min + diskuze), Univerzit-
ní centrum v Telči
Čt 13. 8. v 18.00 hod. Hedvika Kuchařová: 
Knihovna jezuitské koleje v Telči.
Čt 20. 8. v 18.00 hod. Markéta Holubová: Je-
zuitská medicína, víra a magické prostředky. 
Po 24. 8. v 18.00 hod. Michaela Ramešová – 
Štěpán Valecký: Ostatky sv. Markéty v Telči.
Čt 3. 9. v 18.00 hod. Kateřina Bobková-Va-
lentová: Jezuitská škola a divadlo.
Út 8. 9. v 18.00 hod. Klára Zářecká: Každo-
dennost v řádovém prostředí.

Katalog doprovází 
výstavu o jezuitech
Publikace, kterou vydalo telčské pracoviště 
Národního památkového ústavu, je katalo-
gem závěrečné výstavy projektu Telč a jezu-
ité, řád a jeho mecenáši. Spolu s ní si klade 
za cíl přiblížit široké veřejnosti život Tovaryš-
stva Ježíšova v prostředí Telče. 
Do období raného novověku, nepříliš probá-
dané oblasti městské historie, čtenář nahlédne 
prostřednictvím úvodních odborných studií 
a katalogových hesel doplněných bohatým 
obrazovým materiálem. První část poskytu-
je informace nejen o dějinách probačního do-
mu, ale i o architektuře, mobiliáři a drobných 
sakrálních stavbách v Telči a okolí. Následu-
jící oddíl zkoumá telčskou jezuitskou komu-

nitu, hospodářské zázemí a zejména fenomén 
tzv. třetí řádové probace a s ní související mi-
sijní činnost. Poslední oddíl reflektuje úlo-
hu jezuitů ve městě při poskytování duchov-
ních služeb, sloužení liturgie, organizování 
duchovních slavností, zajišťování školského 
vzdělávání či provozování lékárny.
Doprovodná publikace s názvem Telč a jezu-
ité. Řád a jeho mecenáši jistě potěší nejen 
odbornou, ale i laickou veřejnost. Je možné 
ji zakoupit v sídle Národního památkové-
ho ústavu v Telči (Lannerův dům), případně 
na e-shopu NPÚ. Cena 600 Kč.
Připomínáme:
Výstava Telč a  jezuité. Řád a  jeho mece-
náši, která se koná v Univerzitním centru Ma-
sarykovy univerzity v Telči (Nám. Zachariá-
še z Hradce 2), byla slavnostně zahájena 10. 
června a potrvá 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. Pro další infor-
mace o projektu navštivte www.jezuitetelc.cz. 

Pravidelné novinky z UCT
Prázdninová Univerzitní scéna pokračuje 
i v srpnu  
Tak tu máme zase zpátky protivirová opat-
ření. Zatím naštěstí jen mírná. Ale opět, při 
nejistém očekávání věcí příštích, píši svůj 
příspěvek pro Telčské listy v nejistotě a se 
zatajeným dechem. Je opravdu těžké od-
hadnout, jestli se všechny akce, plánované 
na konci července a během srpna, uskuteční. 
Budeme věřit a doufat, že ano. Aktuálně před 
sebou máme třeba tradiční kurzy anglického 
jazyka. Za svými lektory z Jazykové školy při 
Filozofické fakultě MU zamíří účastníci kur-
zů do Telče již po patnácté! A opět jsou zcela 
zaplněné! Letos se nám také poprvé povedlo 
připravit program Univerzitní scény festivalu 
Prázdnin v Telči. Měla by být zaměřena méně 
hudebně a tvořit takové doplnění standardní-
ho festivalového programu. Ondrovi, Vojtovi 
i Milanovi Kolářům moc děkuji, je to krás-
ná spolupráce. Prostě čistá radost. Čekají nás 
promítání filmu o České Kanadě, tradiční re-
citační autorská exhibice Slam Poetry, cesto-
vatelská beseda o Estonsku či komentované 
promítání perliček z historie festivalu Vzpo-
mínky na Telč. Jak se obě zmíněné akce vy-
dařily, jaký o ně byl zájem či zda vůbec pro-
běhly, se přesvědčíme na přelomu července 
a srpna, tedy v době vydání tohoto čísla Telč- 
ských listů. Doufám, že se program Univer-
zitní scény stane pevnou součástí prázdnino-
vého festivalu a že v budoucnu bude bohatší 
i o vystoupení studentských souborů z Masa-
rykovy univerzity. 
Jak je vidět z rychlého přehledu vybraných ak-
cí, čekají nás další letní školy i pobyty studen-
tů a zaměstnanců MU také v srpnu. Za zvlášt-
ní zmínku jistě stojí návštěva dolnorakouské 
zemské hejtmanky Johanny Mikle-Leitner, 
která přijede do Telče na pozvání Kraje Vyso-
čina a se kterou budeme v univerzitním cen-
tru diskutovat společně se zástupci Dunajské 
univerzity  Kremž o přeshraničních aktivitách 
i o možnostech naší další spolupráce. 
Bohužel, všechny plány a pozvánky jsou 
v tuto chvíli více přání než jistota. Jediné, co 
mohu v tuto chvíli učinit s určitostí, to jsou 
poděkování. Na jedné straně je to kolegům 
z NPÚ za skvěle rozběhlou výstavu Telč a je-
zuité. Řád a jeho mecenáši, o které už jste 
jistě slyšeli nebo četli. Na srpen a září je při-
praven doprovodný program v podobě řa-
dy komentovaných prohlídek či přednášek. 
Bližší informace naleznete na našich strán-
kách nebo na stránkách NPÚ a určitě si ne-
nechte tuto příležitost utéct! 
Druhé poděkování je všem organizátorům, 
partnerům (zejména městu Telč a ZUŠ Telč) 
a návštěvníkům koncertů 26. ročníku Fran-
couzsko-české hudební akademie Telč, kte-
rý proběhl na začátku prázdnin. Myslím, že 

ani letošní poněkud nestandardní podmínky 
nic neubraly na kvalitě výuky či jednotlivých 
koncertů a skvělé zážitky z Telče si s sebou 
vezmou studenti i lektoři opět nejen do celé 
České republiky, ale i třeba do Kolumbie, Iz-
raele, Francie, Švýcarska a řady dalších zemí. 
Je to opravdu mimořádná akce a je skvělé, že 
je pevnou součástí telčského kulturního léta, 
tak jako třeba přehlídka veteránů, Prázdniny 
v Telči nebo Běh městem šťastných lásek. 
Přeji všem krásné telčské léto! 

27. července – 5. srpna - Univerzitní scéna 
festivalu Prázdniny v Telči
3.–9. srpna - Výtvarné dílny MU  
17.–21. srpna - Letní škola pro doktorandy 
pořádaná Odborem výzkumu MU 
25.–26. srpna - Výjezdní zasedání Odboru 
vnějších vztahů a marketingu RMU
26.  srpna  - Návštěva dolnorakouské zem-
ské hejtmanky Johanny Mikle-Leitner, po-
řádá Kraj Vysočina 
27.–31.  srpna  - Prázdninový teambuilding 
studentů Fakulty sportovních studií MU
5.–7. září - Kurz DUVOD pořádaný Fakul-
tou informatiky MU
Výstavy 
Letní instalace Ireny Armutidisové ml. a Ni-
kose Armutidise, nádvoří univerzitního cen-
tra (volně přístupná denně od 9 do 17 hodin)
Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, 
knihovna univerzitního centra (vstup volný, 
pondělí–sobota 10-17, neděle 10-15) 
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

Přehled vybraných 
akcí UC – léto 2020
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Novinky Knihovny UC
Karel Kibic: Památková ochrana a rege-
nerace historických měst v ČR
Libuše Ruizová: Očista ducha i těla
Ladislav  Bezděk: Digitální a digitalizo-
vaná fotografie pro vědecké účely v praxi 
památkové péče
Marie Mžyková: Nizozemská zátiší
Robert Šlachta: Třicet let pod přísahou
Kateřina Bobková-Valentová: Telč a je-
zuité. Řád a jeho mecenáši
Robert B. Cialdini: Zbraně vlivu
Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak vylep-
šit svět
Jana M. Bauerová: Mága
Jan Novák: Kundera: Český život a doba
Edith Eva Egerová: Máme na vybranou. 
I v pekle může vzklíčit život

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 
Schmidt: Přímluva za současnost: umění 
v sakrálním prostoru;
Koukal: Varhany brněnské a loketské ško-
ly a jejich zvukové ideály;
Razím: Středověká opevnění českých 
měst (3., Morava a Slezsko);
Lesniaková  a  kol.: Metodika průzkumů 
vybraných skupin předmětů uměleckého 
řemesla;
Houšková  a  kol.: Hotel Intercontinental 
v Praze: historie - urbanismus – architektura

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Dán: Nevíš dne, nevíš hodiny;  Vond-
ruška: Pomsta bílého jednorožce; Korn: 
Dcery nové doby;  Simon: Růže a čokolá-
da; Link: Zmizení; Bardugo: Griša. Zká-
za a naděje; Tajovská: Hořící nebe; Šlach-
ta: Robert Šlachta: třicet let pod přísahou; 
Whitton: Vyzvědačka jeho veličenstva; 
May: Karanténa; Doskočilová: Přítel 
z domova; Cimický: Poslední prázdniny; 
Caplin: Kavárna v Kodani; Bauer: Ta-
jemná alchymistka
Naučná
Prokop: Slepé skvrny; Kechlibar: Zapo-
menuté příběhy; Wohlleben: Tajemné pou-
to mezi člověkem a přírodou
Dětská
Lebeda: Medovníček, Medulka a Medulí-
nek; Vlk: Tajemství Querburů; Fischero-
vá: Adélka; Socha: Ruměnička Lipůvka 
a její kamarádi  

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

knihovna z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 6. 2020 do 18. 7. 2020.

Přehled počasí v Telči
Červen v číslech
Průměrná teplota:  16,2 °C
Průměrný tlak:  1011,9 hPa
Srážky:   192 mm
Max. teplota:  30,6 °C, 28. 6. v 14.56
Min. teplota:  5,8 °C, 2. 6. v 5.05
Max. rychlost větru: 32 km/h, 2. 6.

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.

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

DVOŘECKÝ, Jakub Felix Ignác 
* 21. 7. 1750 Telč
† 27. 4. 1814 Třebíč
římsko-katolický kněz

Studoval na jezuitském gymnáziu v Telči, 
kde patřil mezi stipendisty nadace Justi-
ny de Gregorio. Po studiu teologie byl 18. 
září 1773 vysvěcen v Kroměříži na kně-
ze olomouckým biskupem Maxmiliánem 
Hamiltonem. Krátce působil v Rokyt-
nici nad Rokytnou a poté v Třebíči. Zde 
byl od 7. února 1798 děkanem u sv. Mar-
tina. Zanechal po sobě několik písemnos-
tí, důležitých jak pro dějiny svatomartin-
ské farnosti, tak pro dějiny Třebíče. Roku 
1780 latinsky napsal vzor pro vizitaci, ro-
ku 1805 německy sepsal inventář fary a je-
jí historii. Nejdůležitější spis, Domácí pro-
tokol, obsahuje i kroniku farnosti a města, 
navazující na Matlociovu kroniku z roku 
1715. Dvořeckého kroniku přeložil do češ-
tiny a v programu Státního gymnázia 
v Třebíči za školní rok 1894/95 ji publiko-
val František Rypáček. Na základě vlast-
ního zkoumání Dvořecký odvozoval, že 
je potomkem rytířského rodu Dvořeckých 
z Olbramovic, jehož člen, Prokop Dvořec-
ký z Olbramovic, nejvyšší berní úředník, 
direktor, podkomoří a královský rada, byl 
popraven roku 1621 na Staroměstském ná-
městí. 
P: Josef Rampula, Jakub Felix Ignác Dvo-
řecký, nedatováno, v rukopise; Radovan 
Zejda, Jakub Dvořecký, neznámý telčský 
rodák, TL 7/2002 

/z/

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
GPS:49.1787983N, 15.4538292E
tel.: 974 266 721 - 724 846 692

974 266 720 (vedoucí OOP Telč)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

e-mail: ji.oop.telc@pcr.cz
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Farmářské a řemeslné trhy v Telči 2020
● 22. srpna + Ryba na talíři ● 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

Voda pro Telč od stře-
dověku po současnost 
– 4. část.
V první polovině 60. let minulého století již 
nebyly podzemní zdroje pod Javořicí schop-
ny pokrývat zvyšující se potřebu pitné vody 

v Telči, a to jak pro místní průmysl, tak ani 
pro domácnosti. Dalším nedostatkem byla 
skutečnost, že v letních měsících klesala je-
jich vydatnost o více než 40 %. 

Tehdy bylo definitivně rozhodnuto vybudo-
vat další zdroj, a to z povrchové vody, proto-
že další zdroje podzemní pitné vody již ne-
byly k dispozici.  
Řešením bylo použít odpovídající zdroj po-
vrchové vody s čistou vodou a vybudovat 
úpravnu vody. 
Po odborných diskuzích byl nakonec vybrán 
Velkopařezitý rybník, splňující jako zdroj 
povrchové vody požadované parametry. 

Pro vybudování úpravny vody bylo vybráno 
místo na okraji obce Řásná.
K dopravě pitné vody do Telče byl vyu-
žit stávající gravitační vodovodní řad do té 
doby dopravující podzemní pitnou vodu 
do Telče. Potrubí z úpravny bylo do něj na-
pojeno pod odkyselovací stanicí.  
Autorem projektu byl Ing. Kejnovský s ko-
lektivem a projekt úpravny byl zpracován 

tak, aby stavba mohla být v budoucnu vyu-
žívána jako restaurační zařízení. 
Výstavba úpravny byla zahájena v roce 
1968. Způsob, jakým probíhala realizace 

stavby za minulého režimu, byl příčinou, 
že se na stavbě vystřídalo celkem 16 firem, 
aby vůbec mohla být stavba vodárenského 
objektu s technologií na úpravu pitné vody 

v roce 1971 dokončena. Na stavbě se brigád-
nickou pomocí se podíleli i studenti telčské-
ho gymnázia. Stavební práce na dokončení 
areálu a oplocení trvaly až do roku 1973. 
Nelze nepřipomenout ani telčské pracov-
níky tehdejších Jihomoravských vodovo-
dů a kanalizací, kteří měli významný podíl 
na úplném dokončení stavby. 
Voda pro úpravnu byla z Velkopařezitého 
rybníka odebírána násoskou, ocelovým po-
trubím vedeným po povrchu hráze a vyús-
těným pod hrází do koryta původního ka-
nálu vybudovaného Zachariášem z Hradce.  
Z něj byla vodou, přes ocelové česle, plněna 
betonová podzemní nádrž napojená na ob-
jekt úpravny přívodním potrubím.  
Propojení násosky s betonovou nádrží po-
lyetylenovým potrubím bylo doplněno až 
v jarních měsících roku 1973.
V témže roce byl vodojem v Lipkách pro-
pojen snímacím zařízením s rádiovým pře-
nosem umožňujícím sledovat výšku hladiny 
z objektu  úpravny vody. 
Zásobování města z Řásné skončilo dokon-
čením Vodního díla Nová Říše v roce 1988 
a připojením telčského vodovodu na přivá-
děcí potrubí z vodojemu ve Zvolenovicích 
a plněného vodou z Nové Říše. Od té do-
by je potrubí z vodojemu v Lipkách uzavře-
no a pro Telč se používá jen ve výjimečných 
případech.
Pro občany Telče byl v 90. letech vybudo-
ván v Lipkách odběrný stojan plněný samo-
statným potrubím přímo z vodojemu. Stojan 
umožňuje volný odběr podzemní prameni-
té vody z původních tří zářezů nad Velko-
pařezitým rybníkem, s poetickými názvy 
Tetřeví, Černá a Jelenky. V 90. letech minu-
lého století byl vodojem doplněn o zařízení 
zbavující pitnou vodu od plynu radon, tzv. 
odradonovací kolonu. Ta odstraňuje radon 
z přitékající vody provzdušňováním a ne-
přerušovaný proud vzduchu odvádí uvolně-
ný plyn ven mimo prostory vodojemu.

Text + foto: jk

Technologické zařízení úpravny vody

Stavba objektu úpravny vody v 60. letech a budova úpravny v současnosti
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Omluva
V minulém čísle se nám do článku 
„Z  historie  našich  předků“ od Jana 
Stříteského vloudil tiskařský šotek. Po-
pletly se staroslovanské překlady na prv-
ní fotce a zamotal se nám tam jiný pře-
klad. Správně je:

Další chyba byla u latinského názvu ja-
vorového dřeva, který jsme uvedli tak-
to: „acer pseudoplatanus“. Správně ale je 
„acer pseudoplatanus L“.
Ještě jednou se omlouváme.

pm

Kněžské svěcení, pri-
mice – víkend, během 
nějž se stal Jan Patty 
Pavlíček knězem
Jana Pattyho Pavlíčka jsme vám předsta-
vili už v minulém čísle TL. Ve chvíli, kdy 
nám poskytoval rozhovor, ho čekaly vel-
mi významné události, a to kněžské svěce-
ní v katedrále Petra a Pavla v Brně a pri-
miční mše na náměstí  v Telči. K oběma 
slavnostním dnům se, společně s Pattym, 
nyní vrátíme.
Kněžské a jáhenské svěcení se konalo v so-
botu 20. června při bohoslužbě v brněnském 
Petrově. Celkem 3 bohoslovci přijali jáhen-
ské svěcení a 4 jáhni, mezi nimiž byl i Jan 
Pavlíček, se stali kněžími. Svěcení uděloval 
Vojtěch Cikrle, diecézní biskup. Podoba sa-

motného obřadu byla kvůli opatřením sou-
visejícím s koronavirem dlouho nejistá, na-
konec se ho mohl zúčastnit pouze omezený 
počet osob: „V dubnu jsme si ani nemysle-
li, že v daný termín bude svěcení, natož pak 
primice. Z katedrály byl přenos, takže ten, 
kdo se nedostal do ní, se mohl dívat na inter-
netu. A možná i díky tomu, že bylo v katedrá-
le méně lidí, a tak jsem měl i méně zařizová-
ní, jsem si samotný obřad svěcení opravdu 
duchovně prožil.“
Při bohoslužbě, která trvala více než dvě ho-
diny, bylo přítomno 80 kněžích a více než 
400 dalších hostů, mezi nimiž bylo i 50 
členů rodiny a dalších blízkých osob Jana 
Pavlíčka.
Na konci bohoslužby se, jako tradičně, no-
vě vysvěcení kněží i jáhni dozvěděli, do jaké 
farnosti budou směřovat jejich kroky: „Byl 
jsem ustanoven jako kaplan do Brna ke sv. 
Tomášovi. Je to velká a živá farnost, už se 
tam moc těším. Budu tam někdy od přelomu 
července a srpna. Pokud pojedete do Brna 

a budete mít cestu do centra, dejte vědět, rád 
se s vámi potkám na kávě.“
O den později, v neděli 21. června, se ko-
nala primiční mše. Kdo toho dne navštívil 
mezi 15.00 a 17.30 telčské náměstí, nemohl 
pochybovat, že se jedná o velkou slavnost. 
Při bohoslužbě stáli Janu Pavlíčkovi po bo-
ku mnozí kněží, účastnily se jí stovky čle-
nů farnosti a dalších diváků a výjimečnou 
atmosféru podtrhovala hudba sborů Schola 
a Santiny. Na vše dohlížely kamery křesťan-
ské televize: „Z primice se nám nakonec ne-
povedlo přímý přenos uskutečnit, za což se 
omlouvám, ale už teď vím, že primiční mše 
z telčského náměstí bude k vidění na inter-
netových stránkách TV Noe, 12. 7. byla vysí-
lána přímo v TV.“
Jana jsme se zeptali, jak zpětně vnímá svou 
první mši a jaké je stát za oltářem před tolika 
tvářemi: „Nervózní nebývám, jsem trochu 
šašek a trochu exhibicionista a vystupování 
před lidmi mi nedělá větších problémů, ale 

na začátku mše jsem byl dojatý, do poslední 
chvíle jsem nevěděl, jestli vůbec začnu zna-
mení kříže, ale podařilo se. Spokojený s prv-
ní mší svatou jsem. Byla to myslím krásná, 
hluboká a důstojná Boží oslava i díky nád-
herné hudbě. Ještě jednou moc děkuji místní 
telčské Schole a sboru Santiny.“
Po primiční mši, jejíž součástí byly i gratu-
lace, poděkování a předávání darů, se vět-
šina účastníků přesunula do Orlovny, kde 
probíhala následná oslava nového kněze. 
Všichni zájemci si k němu mohli přijít pro 
novokněžské požehnání. Následovala tema-
tická hra, během které byla ve dvoře Orlov-
ny postavena Noemova archa, a po zbytek 
večera se hosté mohli bavit hudbou kapely 
Faethon. Během celého programu bylo pro 
návštěvníky přichystáno bohaté občerstve-
ní včetně piva Slavnostní primiční speciál, 
které připravil Pivovar Trojan. Pořadatelé 
oslavy si dali s přípravami opravdu záležet, 
k dispozici byl i dětský koutek pro nejmenší 
a různé aktivity, díky kterým se mohl každý 

ze zúčastněných zabavit a navíc se dozvědět 
něco nového o hlavním aktérovi.
A jaké pocity měl Patty po všech popisova-
ných událostech? „Jsem šťastný a zároveň 
vděčný. Šťastný z toho, že jsem kněz, a vděč-
ný za každého člověka, který přišel na mši 
svatou nebo pak pro požehnání do Orlov-
ny. Jsem vděčný za každé setkání a věřím, 
že tento společně prožitý víkend nás všechny 
přiblížil více k Bohu.“
Ve dvou týdnech po svěcení navíc stihl do-
končit svá vysokoškolská studia v Olomou-
ci a mohli jsme se s ním potkat také v Telči 
při mších v místních kostelech. V nadcházejí-
cí době ale plánuje trávit většinu času ve své 
nové farnosti: „Myslím, že v následujících le-
tech se v Telči asi moc vídat nebudeme. Služba 
kněze není jenom ve slavení mše svaté, ale je 
i v tom, že kněz je prostě tam, kde je ustanove-
ný, a je ochotný a připravený sloužit. I vnitř-
ně cítím, že moje místo je ve farnosti, kde jsem 
ustanovený, tedy u sv. Tomáše v Brně.“
A na co se jako nový kněz těší nejvíce? 
„Nejvíce se těším do farnosti mezi lidi. Už 
mě nebaví ležet v knížkách a učit se, i když 
vzít si knížku a jenom tak si něco přečíst, tak 
na to se těším. A z kněžských věcí se nejvíce 
těším na zpovídání a na kázání.“
Na závěr jsme Jana poprosili o vzkaz či po-
slání, které by chtěl vzkázat čtenářům TL: 
„Jsem rád, že jsem mohl vyrůstat v tak krás-
ném městě, jako je Telč, ovlivnilo to moje 
vnímání krásy a zamiloval jsem si historii. 
Vím, že není všechno v našem městě ideální 
a podle našich představ, ale prosím, buduj-
te společně krásné místo k bydlení a budujte 
společně i kulturní a duchovní centrum celé 
naší země, jímž Telč vždy v historii bezpo-
chyby byla. Máme na co navazovat.“
Janu Pavlíčkovi děkujeme za poskytnutí in-
formací i předání milých slov a přejeme mu 
hodně štěstí na všech jeho dalších cestách.

Ivana Holcová

Foto: Marek Novák
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Sport
Hvězdně obsazený 
Oldschoolák vyhrál 
tým převážně 
extraligových hráčů
Krásný volejbal, sluníčko a dobrá nálada. To 
bylo to hlavní, čím se pyšnil volejbalový tur-
naj smíšených družstev Oldschoolák. Ko-
nal se již jeho sedmý ročník a s počtem tý-
mů opět vzrostla i jeho kvalita. Malá vesnička 
Dyjice tak mohla zažít zápasy, které nenabíd-
ne žádný jiný turnaj v Česku. Důkazem může 

být travnaté volejbalové hřiště, kde se konaly 
výměny pod stínem vzrostlého ořechu.
O dřevěný putovní pohár se tentokrát utka-
lo devět týmů z celé republiky. Diváci moh-
li spatřit volejbalové osobnosti: Jana Štokra 
(VK Dukla Liberec), Patrika Indru (VK Kar-
lovarsko), Jiřího Srba (VK Dukla Liberec), 
Martina Kunce (Kladno Volejbal) nebo Pet-
ru Indrovou (Bowling Green Volleyball). Ne-
chyběli ani hráči hrající v nižších ligách ne-
bo takoví, kteří mají sport hlavně pro zábavu. 
Každý tým musel mít na hřišti alespoň dvě 
ženy a platila pravidla, která jsou pro dyjic-
ký turnaj specifická. Patří mezi ně například 
nemožnost hrát od pasu dolů, podávat pou-
ze z vymezeného území a bodování na ztráty.
Hrálo se ve třech skupinách, kdy následně 
dva nejlepší týmy postoupily do semifinále 
a ostatní se porvaly o postup k nim. Přičemž 
se dohrávaly zápasy o každé místo, tudíž se 
diváci volejbalem uspokojivě nasytili. A že to 
byl volejbal kvalitní.
„Díky obrovské kvalitě hráčů a skvělého zá-
zemí se náš turnaj řadí mezi nejlepší v Čes-
ké republice, což potvrzují i ceny v hodnotách 
desítek tisíc korun,“ říká hlavní pořadatel tur-
naje Marek Brychta.
V zápase o třetí místo se proti sobě nakonec 
postavily dva týmy z Telčska. Žíznivé pušky, 
složené z mladých volejbalistů z Telče a Dy-
jice, bojovaly o medaile proti týmu SK Telč 
„A“, kde hrál Štokr a dva hráči z turnajové 
síně slávy, Lukáš Dvořáček a Vojtěch Kubeš. 

HRADEC KRÁLOVÉ
1. 8. – Nábřežní jazzová pouť
Letos již pojedenácté zpříjemní první srp-
nový víkend Nábřežní jazzová pouť. Puto-
vání mezi dvěma pódii i napříč jazzovými 
styly v podání muzikantů z našeho regio-
nu, špičkových českých jazzmanů i zahra-
ničních hostů. 

CHEB
1.-2. 8. - Wine & Fresh food festival
2. ročník gastronomického festivalu – live 
show vaření, široký výběr gastronomie, bo-
hatý program – kapela Wohnout, Janek Le-
decký a další

JINDŘICHŮV HRADEC
29. 8. – Trubadúr
Operní představení na III. nádvoří st. hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci 

KUTNÁ HORA
22.-30. 8. – Mezinárodní hudební festival
Nejen klasickou komorní hudbu, ale i pro-
jekty na pomezí žánrů přináší 13. ročník 
Mezinárodního hudebního festivalu. Festi-
val rozezní sakrální prostory v Kutné Hoře 
a jejím okolí vynikající hudební osobnos-
ti, které se jen výjimečně setkají na jiných 
pódiích.

LITOMYŠL
7.-9.  8.  - Vzpomínková  jízda na Elišku 
a Čeňka Junkovy
Spojeno s výstavou historických vozidel 
na zámeckém nádvoří a s dobovou módní 
přehlídkou

POLIČKA
8.-9. 8. – Ozvěny festivalů České inspirace
Litomyšlské Toulovcovy prázdninové pát-
ky v Poličce – 8. 8. od 19 hod. koncert ka-
pely Paní věší prádlo, 9. 8. od 16 hod. Ná-
mořnická pohádka pro děti – divadlo JOJO. 
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.

TELČ
21.-23. 8. - Balóny nad Telčí
Létání horkovzdušných balónů nad Telčí.

TŘEBOŇ
8. 8. - Myslivecká Třeboň
Program zaměřený na seznámení veřejnosti 
s myslivostí s tematickým trhem na Masa-
rykově náměstí.

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

Inspirace z České inspirace

Vítězný tým I Skvadra  Foto: David Falat

Třetí místo po zvrácení zápasu na svou stranu 
obsadila SK Telč „A“.
Finále nabídlo nejnapínavější a nejatrak-
tivnější zápas turnaje. Tým Sulunů se utkal 
s I Skvadrou. Hvězdami nabité finále sle-
dovali všichni diváci se zatajeným dechem. 
První set získali Suluni, druhý I Skvadra. 
Rozhodoval třetí set (tiebreak). Body se pře-
lévaly z jedné strany na druhou a každý bod 
byl náležitě oslaven. „Raz. Dva. Tři!“ skan-
dovali diváci. Match ball na straně I Skvadry 
a na podání Indra. Skákané podání extraligo-
vého hráče dopadlo těsně vedle vnitřní hra-
nice hřiště.
Pohár si tedy zaslouženě převzali hráči 
a hráčky I Skvadry a nesmazatelně se zapsa-
li mezi vítěze Oldschooláku. Turnaje, na kte-
rý do malé vesničky jezdí hráči světového 
formátu a jehož atmosféra je nepopsatelná. 
Turnaje, který kvalitou zpracování tvoří no-
vé standardy. Turnaje, který se prožívá hlav-
ně srdcem.

Filip Brychta

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, kra-
sobruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsaze-
nosti-ledu.html

Řásenská šipka
Při nedělním odpoledni na sváteční den 
Cyrila a Metoděje se sešla skupina řásen-
ských dobrovolníků a zorganizovala pro 
děti a rodiče klasickou stopovanou s ná-
zvem Řásenská šipka. Počasí vyšlo na jed-

ničku. Na děti čekalo několik sportovních 
úkolů i vědomostních otázek a nevynecha-
lo se ani stavění domečků pro skřítka Řá-
seňáčka. Na závěr čekala všechny zúčast-
něné sladká odměna. A kdo si chtěl hezké 
odpoledne protáhnout, mohl tak učinit po-
kračováním na řásenské pouťové zábavě. 
Příští rok se těšíme opět „na stopovanou“.

Radka Jeníčková Vítů

Foto: Zora Herzová
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Uzávěrka příštího čísla
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M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Holcová. 
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

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 06/2020, 
na Informačním centru na radnici a v Měst-
ské galerii Hasičský dům na náměstí Zacha-
riáše z Hradce

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka

Provozní doba o prázdninách:
pondělí - pátek 7.30 – 16.00
Otevírací doba pro klienty
Klub - pondělí a středa 11.00 -16.00
Terén - úterý a čtvrtek 11.00 – 16.00
Zavřeno - pátek (možnost individuálního 
poradenství)

Program na měsíc srpen:
12. 8. 11.00 – 16.00
Vodní bitva
Vítané osvěžení pro klienty ZASTÁVky 
v horkých letních dnech.
19. 8. 11.00 – 16.00
Fotbálkový turnaj
Jeden z nejoblíbenějších turnajů na ZA-
STÁVce. Kdo se stane vítězem tentokrát?
31. 8. 11.00 – 16.00
Rozlučka s létem
Tradiční každoroční akce určená i pro ná-
vštěvníky z řad veřejnosti. Těšit se můžete 
na míchání nealko drinků a další zajímavé 
aktivity.

!Změna cílové skupiny klientů!
Nově budeme poskytovat sociální službu 
klientům z řad dětí a mládeže ve věku od 10 
do 26 let.

Blahopřejeme novomanželům
Vladimír Engl, Třeštice
a Veronika Vašáková, Praha
Jan Krušina, Slavonice
a Diana Mandincová, Cizkrajov
Jiří Jureček, Pavlov
a Helena Svobodová, Rozseč
Jakub Souček, Jihlava
a Tereza Machovcová, Jihlava
Jan Novotný, Jihlava
a Veronika Čechová, Jihlava
Ladislav Dolejší, Řásná
a Denisa Tesařová, Řásná
Tomáš Jebavý, Studená
a Iveta Benešová, Studená
Vojtěch Mrkývka, Brno
a Nikola Chábová, Třešť
Pavel Lazárek, Batelov
a Jana Gruberová, Batelov
Opustili nás
Jitka Hanousková, Třebíč 79 let
Kristina Skoumalová, Mysliboř 89 let
Jiří Čeloud, Třešť  80 let
Drahomíra Daňhelová, Podolí 83 let
Jiří Brom, Štěpnice  80 let
Anežka Vrbková, Krasonice 75 let
Zdeněk Jaroš, Staré Město 86 let
Marta Jirků, Telč  85 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u sňatku na zákla-
dě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemře-
lých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou 
(vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrikaKulturní kalendář

Vzpomínky
18. července uplynuly 
dva roky od zvláštní-
ho úmrtí paní Bc. Mo-
niky Povové (rozené 
Knotkové), zdravot-
ní sestřičky z jihlav-
ské nemocnice, žijící 
v Kostelní Myslové.
Stále vzpomínají maminka, babička, teta 
Heda a děti Linda a Michal. 
Vy, kdož jste ji znali jako veselou a mi-
lou kamarádku, vzpomeňte si a usmějte se 
za ni.

Dne 12. července uply-
nuly 3 smutné roky 
od úmrtí paní Zdeňky 
Kubátové z Telče.
S láskou vzpomínají 
děti s rodinami.

Římskokatolické
1. 8. so 18.00 Matka Boží
2. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Jan
8. 8. so 18.00 Matka Boží
9. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
15. 8. so 8.00 Matka Boží
  18.00 Matka Boží
16. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
22. 8. so 18.00 Matka Boží
23. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
29. 8. so 18.00 Matka Boží
30. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Chovatelé
8. – 9. 8.  areál ZO ČSCH
Telčská organizace svazu chovatelů připra-
vuje na víkend 8. a 9. srpna tradiční výstavu 
drobného hospodářského zvířectva v are-
álu Na Kopečku v Jihlavské ulici. Předávání 
cen oceněným vystavovatelům je plánová-
no na závěr výstavy v neděli 9. srpna ve 13 
hodin. 
sobota 8. 8. 14-17 hod.
neděle 9. 8. 6-13 hod.
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.

Věž sv. Ducha
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města.
Věž je otevřena denně kromě pondělí 10-12, 
13-17 hod.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města.
Rezervační systém na Informačním centru. 
Časy prohlídek úterý až neděle 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00 hod.
osobně, tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, 
www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
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Ohlédnutí za závodem 
„Mezi dvěma branami“
Krátkou fotoreportáží se vracíme k závodu historických vozidel 
v našem městě. Byly k vidění krásné kousky – od vojenských spe-
ciálů až po klasické veterány. Posuďte sami.

Foto: Archiv závodu Mezi dvěma branami

Foto: Archiv závodu Mezi dvěma branami
Foto: Archiv závodu Mezi dvěma branami

Foto: Archiv závodu Mezi dvěma branami

Foto: Archiv závodu Mezi dvěma branami

Foto: Marie Majdičová

Na závěr poděkování:
Spolek Mezi dvěma branami děkuje hotelu Antoň v Telči za ukázkové zajištění ubytování, za výbornou stravu a za pomoc při organizaci 
závodu. Dík patří i Městu Telč za poskytnutí prostor na náměstí.

Foto: Archiv závodu Mezi dvěma branami


