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Telčské léto končí
A snad mohu říct, že se i přes letošní složitou 
situaci vydařilo. Jistě, řada akcí se neusku-
tečnila a některé jen omezeně. Ale přesto si 
myslím, že bylo kam jít. A to ukázal i konec 
srpna  a  září.  Počasí  letos  přálo  balonářům 
a opět po čase mohli zvládnout většinu plá-
novaných  letů. Velké  poděkování  patří  Ja-
nu Ferdovi, který organizuje farmářské trhy. 
Ty srpnové byly co do počtu stánků a sorti-
mentu možná rekordní. Díky patří i základ-
ní umělecké škole za benefiční koncert pro 
orlovnu. Na své si přišli milovníci veteránů 

při  tradiční podzimní burze a  jízdě. A  také 
chovatelé  při  výměnných  trzích.  Kolečka 
v  Lipkách  opět  nabídla  zajímavý  program 
pro malé i velké cyklisty. Při Dni památek 
si stovky lidí prohlédly naše historické ob-
jekty. A  doprovodný  kulturní  program  za-
vršila na náměstí Telčská dechovka. Evžen 
Mašát  pak přivítal  fanfárou  Josefa Zimov-
čáka  a  více  než  200  účastníků  cyklojízdy 
Na kole dětem Vysočinou.  Šek na 100 tisíc 
korun pak jistě potěšil dětské oddělení  jih-
lavské nemocnice. Po ne zrovna povedeném 
začátku soutěže porazili  fotbalisté SK Telč 
v  tradičním derby Slavoj Třešť 2:0. A o to 
víc pak chutnalo Svatováclavské pivo v pi-
vovaru Trojan.
Roušky jsou zpět
Už jsme si je na chvíli vyzkoušeli při Prázd-
ninách v Telči. Ale to byla úplně jiná situace, 
než je nyní. V době, kdy píši tyto řádky, po-
čty pozitivně testovaných na koronavir dra-
maticky rostou. A jsme opět svědky stejné-
ho „politického divadla“  jako na  jaře. Kdo 
za co může, měla se přijmout opatření dříve, 
má vše řídit krizový štáb, anebo premiérem 
jmenovaný  tým? A bude  to,  co  platí  dnes, 
platit i zítra?
I  proto  bych  chtěl  vás  všechny  požádat 
o maximální  dodržování  platných  opatření 
a o ohleduplnost vůči svému okolí. Dokázali 
jsme to na jaře, zvládli jsme to i v srpnu, tak 
to jistě ustojíme i nyní.  Mít roušku tam, kde 
je třeba, umývat si ruce a omezit na nejnut-
nější míru různá větší setkávání snad doká-
žeme. A když tohle pomůže udržet v chodu 
školy a budeme mít možnost chodit do prá-
ce, určitě se nám to vyplatí.

Pokračování na str. 3

Roman Fabeš:

Zasedání 
zastupitelstva města

2. listopadu v 16 hodin 
Společenský sál v Panském dvoře

Po příjezdu na náměstí. Neskutečný výkon...                                   Foto: Archiv Sdilení, o. p. s.

Jak už asi čtenáři TL vědí – 22. srpna se vy-
dali tři cyklisté z Telče (Martin Švec, Rado-
mír Švec a Jakub Švec) na 555 km dlouhou 
cestu, kterou museli ujet za 24 hodin. Tímto 
počinem totiž chtěli pomoci Sdílení, o. p. s. 
Nyní už víme, že se jim to povedlo, a tak při-
nášíme krátký rozhovor s jedním z hlavních 
protagonistů – Martinem Švecem.
Jak probíhala příprava na takový výlet?
Výzvu jsme přijali v průběhu dubna a od té 
doby jsme jezdili zhruba 200-300 km týdně 
(většinou 2-3 výlety kolem 100 km).
Jak jste po cestě řešili jídlo a pití?
K jídlu jsme měli připravené kuřecí sendvi-
če,  toasty,  ovesné  a  energetické  tyčinky 
a na pití  snad všechny druhy sladkého pití 
(cola, fanta, džus, energy drink, ledový čaj, 
...).  Vše  jsme  pak  pojídali  během  šlapání, 
abychom to za oněch 24 hodin stihli. Toas-
ty a sendviče teď rozhodně na nějakou dobu 
z jídelníčku vyřadíme. 
A co toaleta?
Museli jsme jíst jen tak, abychom na toale-
tu nemuseli! Samozřejmě, že si dělám sran-
du.  Co zhruba 70 km jsme měli zastávku 
na doplnění vody a jídla, takže kdo potřebo-
val, mohl si tam odskočit. 

Jaký byl průběh jízdy po trati a jaká 
úskalí se objevila? 
Kromě  555 km  nám  nehrála  do  karet  ani 
předpověď  počasí.  30°  teploty  a  protivítr 
okolo 10-15 km/h. Prvních 150 km jsme jeli 
mírně z kopce, a i přesto náš průměr byl 27 
km/h oproti předpokládaným 33 km/h. Vítr 
se uklidnil s přicházející tmou a přes noc se 
nám podařilo dohnat ztrátu z úvodu. 

Pokračování na str. 15

555 km za 24 hodin
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45. schůze - 24. srpna
 - Rada  města  (dále  RM)  vzala  na  vědo-
mí  informaci  o  vystavení  40 motocyklů 
Harley-Davidson  na  náměstí  Zachariá-
še z Hradce v pátek 18. 9. 2020 od 13.00 
do 14.30 hod.
 - RM  schválila  uzavření  darovací  smlou-
vy na poskytnutí finančního daru ve výši 
10  000 Kč Nadačnímu  fondu  Josefa  Zi-
movčáka Na kole dětem na podporu ve-
řejné charitativní cyklo tour Na kole dě-
tem Vysočinou.
 - RM vzala  na  vědomí  průběžnou  zprávu 
o  hospodaření  příspěvkových  organiza-
cí  zřizovatele města Telče za  II.  čtvrtle-
tí 2020.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní  práva  realizace  stavby nad  cizím po-
zemkem se Společenstvím vlastníků by-
tových jednotek pro dům Jana Žižky čp. 
360, Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru uzavřít 
dodatek  č.  1  k  nájemní  smlouvě  ze  dne 
30.  12.  2013  s  Diecézní  charitou  Brno 
na pronájem části pozemku par. č. 3723/1 
v k. ú. Telč ve smyslu prodloužení doby 
nájmu do 31. 12. 2030.
 - RM  schválila  provedení  rozpočtového 
opatření RM 6/2020.
 - RM  schválila  zrušení  veřejné  zakázky 
„Cyklostezka  Vodním  světem  za  zába-
vou i poznáním“.
 - RM  schválila  vyhlášení  nové  veřejné 
zakázky  „Cyklostezka  Vodním  světem 
za  zábavou  i  poznáním“.  RM  schválila 
složení  komise  pro  otevírání,  posouzení 
a hodnocení nabídek na tuto veřejnou za-
kázku a návrh firem pro oslovení.
 - RM schválila uzavření smlouvy o společ-
ném postupu veřejných zadavatelů města 
Telče a kraje Vysočina při zadání veřej-
né zakázky „III/40618 Telč, ul. Radkov-
ská, PD“.
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  daro-
vání a výpůjčky pozemků Kraji Vysoči-
na v  souvislosti  s  realizací  akce  „II/406 
Dvorce – Telč, 3. stavba“.
 - RM  schválila  uzavření  smlouvy  s Kraj-
skou správou a údržbou silnic Vysočiny 
o podmínkách vedení cyklostezky most-
ním otvorem v ul. Batelovská.

46. schůze - 9. září
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  proná-
jmu nemovitosti čp. 71 (sál ZUŠ) pro po-
třeby Zdravotní pojišťovny Ministerstva 
vnitra ČR.
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  pro-
pachtovat  část  pozemku  p.  č.  6908/47 
v obci a k. ú. Telč, díl č. 10 v zahrádkář-
ské osadě Markovo humno.

Z jednání rady města  - RM schválila  rozpočtové opatření pro § 
3612 - Bytové hospodářství, pol. 5171 - 
opravy a udržování, ve výši 200 000,- Kč 
z § 6409 - ostatní činnosti, pol. 5901 - Re-
zerva, na zajištění nutných oprav a údrž-
by bytového fondu do konce roku 2020.
 - RM  schválila  uzavření  dodatku  č.  2 
smlouvy o dílo na akci „Revitalizace pa-
mátek v historickém centru města Telče, 
dílčí část: obnova domu čp. 66“.
 - RM  schválila  přijetí  finančního  daru 
ve  výši  53  000 Kč  pro  Základní  školu 
Telč, Masarykova 141.
 - RM schválila zvýšení počtu žáků ve třídě 
8. A na počet 31 na Základní škole Telč, 
Masarykova 141.

Prázdninové semináře 

Komu se nelení, tomu se zelení. Tímto sta-
rým českým rčením bych vystihla dva srp-
nové dny, kdy probíhaly semináře pro pe-
dagogy nejen z Telčska, ale i z Dačicka. Ti 
opravdu nelenili ani o prázdninách a obo-
hatili  svou  pedagogickou  praxi  o  spous-
tu nových poznatků a zkušeností. Oba ty-
to semináře měly za cíl ukázat, jak převést 
výuku  ze  školní  třídy  do  školní  zahrady 
a do terénu a ukázat, že učení venku je ná-
zorné, třírozměrné a pestré a přináší mno-
ho nových podnětů.
První z  těchto seminářů se uskutečnil 24. 
srpna  a  byl  připraven  pro  pedagogické 
pracovníky  základních  škol  pod  názvem 
„Učíme  se  venku“.  Účastníci  zde  dosta-
li  skvělé  tipy  na  výuku matematiky,  čes-
kého jazyka, fyziky či zeměpisu, a to vše 
v  duchu  venkovních  aktivit  a  přírodních 
pomůcek.  Následující  den  proběhl  druhý 
seminář s názvem „Pojďme ven“, jenž byl 
určen  pro  pedagogické  pracovníky  z ma-
teřských  škol.  Tento  seminář  provázela 
nejen  dobrá  nálada,  ale  i  spousta  námětů 
na hry v přírodě rozvíjející pohyb, správný 
psychický vývoj a osobnost dětí. Semináře 
se uskutečnily ve školní zahradě ZŠ Telč, 
Hradecká, vše pod taktovkou lektorů spo-
lečnosti Chaloupky, o. p. s.
Akce  byly  realizovány  v  rámci  projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tel-
čska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047
/0009139, jehož nositelem je Místní akční 
skupina Mikroregionu Telčsko.

Text + foto: Michaela Vychytilová, 
koordinátor MAP II

12. zasedání 
zastupitelstva… 
V pondělí 14. září se v zasedacím sále 
na Panském dvoře uskutečnilo 12. zasedá-
ní zastupitelstva města v tomto volebním 
období, kterého se zúčastnilo 17 jeho čle-
nů. Omluveni byli RNDr. Eva Janoušková, 
PhD., Ing. Tomáš Jirásek, Mgr. Petra Kují-
nek Polodnová a Stanislav Vyvadil.
Zastupitelé  schválili  uzavření  smlouvy 
o  smlouvě  budoucí  darovací  s  budoucím 
obdarovaným Krajem Vysočina v  souvis-
losti  s  rekonstrukcí  silnice  v  ulici  Jihlav-
ská, včetně křižovatky  Jihlavská/Batelov-
ská (název stavby „II/406 Dvorce-Telč, 3. 
stavba“).
V  následných  bodech  programu  bylo 
schváleno  odkoupení  pozemků  pod  plá-
novanými komunikacemi v budoucí obyt-
né zóně v ulici Dačická o celkové výměře 
920 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2.
Naopak  nebylo  schváleno  zveřejnění  zá-
měru prodeje části pozemku p. č. 6908/47 
v  zahrádkářské  osadě  Markovo  humno. 
O prodej požádal pachtýř tohoto pozemku.
Schválena byla koupě  ideální  jedné polo-
viny  pozemků  p.  č.  st.  303  a  p.  č.  293/1 
(vedle sportovního areálu za základní ško-
lou  v  Masarykově  ulici)  za  kupní  cenu 
ve výši 3 mil. Kč.
V dalších bodech pak zastupitelé schváli-
li závěrečné účty a účetní závěrky za  rok 
2019 svazků obcí, kterých je město již řa-
du let členem, konkrétně se jednalo o dob-
rovolné svazky obcí Oběhové hospodářství 
Renesance, Mikroregion Telčsko, Svaz vo-
dovodů  a  kanalizací  Jihlavsko  a  Svazek 
obcí Železnice Kostelec-Slavonice.
V  tradičním  bodu  podzimních  jednání 
pak hlasy všech přítomných bylo schvále-
no udělení Cen města za  rok 2020.  (Více 
na str. 4)

Oficiální  zápis  ze  zasedání  zastupitelstva 
města  je zveřejněn na úřední desce v pod-
loubí  radnice,  na  internetových  stránkách 
města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ
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Na náměstí se to jen hemží jízdními koly, 
startovní listina se plní a stejně tak i kasič-
ka  s  příspěvky. Dnes  se  jede  pro  dobrou 
věc.  Charitativní  cyklojízda  s  mnohoná-
sobným mistrem světa v jízdě na vysokém 

DDM hotovo, školka startuje
Kdo z vás se nyní prošel po náměstí, jistě si 
všiml opravené fasády na budově Domu dětí 
a mládeže Telč. A uvnitř je to ještě hezčí. Ale 
hlavně je tam zcela nové zázemí pro stovky 
dětí, které navštěvují tamní kroužky. A samo-
zřejmě také pro jejich vedoucí, kteří zde na-
jdou odpovídající podmínky pro svou zásluž-
nou činnost.  Po obou základních školách se 
tak dostaly evropské peníze  i do další škol-
ské budovy. A to není vše. Už od října startuje 
úprava budovy mateřské školy v Komenské-
ho ulici. V  současné době  je  zájem o  škol-
ku tak veliký, že máme třídu i na ZŠ Masa-
rykova. A právě úpravami vnitřních dispozic 
ve stávající budově bychom měli získat pro-
story pro další  třídu. Akce  s  celkovými ná-
klady  zhruba  6 milionů  korun  byla  rovněž 
podpořena evropskými dotacemi. Bude ji re-
alizovat  firma AGOS  stavební,  a.  s.  Pelhři-
mov,  která  práce dokončí  v  květnu příštího 
roku.  Jen mě mrzí, že vzhledem k současné 
situaci nemůžeme uskutečnit plánovaný den 
otevřených dveří a opravené školy ukázat ve-
řejnosti. Tak snad v lepších časech.
Naopak na sídliště Jana Žižky nebo na cyk-
lostezku z Hradecké ulice směrem k zámec-
kému  parku  se mohou  podívat  všichni  bez 
omezení. I přes problémy s počasím zde prá-
ce významně pokročily a konečná podoba se 
už začíná rýsovat.
Vzniká regulační plán zóny Dačická
Hned ve třech směrech se pracuje na přípra-
vě obytné zóny Dačická. První a nejvíce vidi-
telnou činností jsou práce na výstavbě vodo-
vodů a kanalizací pro první etapu. Ty budou 
ještě letos hotovy. Druhou jsou práce na regu-
lačním plánu a dokumentaci pro ostatní inže-
nýrské sítě. Pracovní verze regulačního plánu 
byla představena vlastníkům pozemků a ny-
ní bude následovat její oficiální projednává-
ní. Tou třetí je dohoda mezi městem a vlast-
níky  pozemků  ve  druhé  etapě  obytné  zóny 
Dačická. Díky ní mohlo zastupitelstvo měs-
ta schválit odkupy pozemků pod budoucími 
komunikacemi, a může se tak doprojektovat 
i zbytek obytné zóny včetně propojení na uli-
ci Polní.
Předpokládáme, že přes zimu se podaří do-
táhnout všechny formality, a na jaře bychom 
chtěli zahájit stavební práce na dokončení za-
síťování první etapy. A věřím, že i prodej sta-
vebních parcel.
Telč byla centrem pozornosti 
Přítomnost filmařů na náměstí pro nás není ni-
čím výjimečným. A i řada televizních pořadů 
se Telčí v minulosti zabývala. Ale asi vůbec 
poprvé vysílala Česká televize z Telče přímo 
po celý den. V rámci seriálu ČT 24 na podpo-
ru cestovního ruchu se totiž Telč dostala me-

Radosti a starosti telčského starosty

Cyklisté pomáhali, 
letos už podruhé 

zi 8 vybraných českých měst a měli jsme tak 
šanci odprezentovat nejenom krásné náměstí, 
ale také současný život ve městě. A v rámci 
doprovodného programu si na své přišly jak 
děti, tak i dospělí milovníci některých televiz-
ních pořadů. Za mě bych chtěl kromě České 
televize a jejích redaktorů poděkovat i všem 
těm, kteří svými přímými vstupy Telč na ob-
razovce ČT 24 prezentovali.
A ještě jedna významná akce zviditelnila na-
še město. V rámci setkání hejtmanů jižní Mo-
ravy, jižních Čech a Vysočiny s hejtmankou 
Dolního  Rakouska  proběhla  za  přítomnos-
ti velvyslanců obou zemí v telčském univer-
zitním centru prezentace přeshraničních čes-
ko-rakouských projektů. A současně zde byla 
podepsána  i dohoda o spolupráci na dalším 
projektu.  Bližší  informace  se  dočtete  na  ji-
ném místě Telčských listů.

Uděleny ceny města
Zastupitelstvo  města  na  svém  zářijovém 
zasedání  schválilo  udělení  Cen  města 
za rok 2020:
Zdeněk Chalupa
za dlouholetou sportovní, trenérskou a or-
ganizační  činnost  u  příležitosti  100  let 
od založení fotbalového oddílu SK Telč;
Tělocvičná jednota Sokol Telč
za sportovní, kulturní a osvětovou činnost 
ve městě u příležitosti 130 let od založení 
organizace;
Sportovní klub Telč
za  sportovní  činnost  a  reprezentaci města 
v  kolektivních  sportech  u  příležitosti  100 
let od založení organizace;
Orel Jednota Telč
za sportovní, kulturní a osvětovou činnost 
ve městě a rekonstrukci orlovny u příleži-
tosti 100 let od založení organizace;
Michal Marek
za  podnikatelskou  odvahu,  významnou 
podporu a věrnou službu obyvatelům Tel-
če a okolí;
Jaroslav Čajka
za dlouholeté vedení Telčské dechovky a ce-
loživotní přínos pro kulturní život města.

Slavnostní  předání  se uskuteční  ve  středu 
21. října v aule Univerzitního centra.

Roman Fabeš

kole  Josefem  Zimovčákem  se  letos  koná 
již po desáté. 
„Není to závod, je to cesta, která má pomo-
ci,“ zdůrazňují organizátoři a odpovídá to-
mu také složení pelotonu, kde jsou zastou-
peny téměř všechny věkové kategorie a kde 
můžeme vidět jak horská kola, tak i ty nej-
tenčí  silničky.  „Pomoc je určená potřeb-
ným a řekl bych, že je povinností každého, 
kdo je zdravý, poskytnout ji těm, kteří tako-
vé štěstí nemají,“ zdůraznila poslání cyklo-
jízdy její hlavní tvář, Josef Zimovčák, který 
už  tradičně nazul ne zcela sportovní obuv, 
a to sandály. 
V  deset  hodin  už  sportovci  v  duhových 
dresech,  symbolizujících  jubilejní  ročník, 
začínali  být  netrpěliví  a  pomalu  se  řadili 
za  sebe. Ke  svému  stroji  se postavil  také 
Zimovčák,  společně  s  ním  na  špici  pelo-
tonu stanuli také velocipedisté s dobovými 
bicykly a ladícími oděvy. Starosta Roman 
Fabeš se chopil černobílého praporu a cyk-
lojízdu odstartoval. 
Průjezd  Telčí  byl  hladký,  řidiči  se  hou-
fu  cyklistů  nezalekli  a  kolemjdoucí  nadše-
ně mávali. V prvních větších kopcích mezi 
Mysliboří a Sedlejovem se začaly projevo-
vat rozdíly mezi účastníky, rychlejší se drali 
dopředu a začaly vznikat mezery. 
Trasa  vedla  směrem  na  Třešť,  v  Jihlavě 
sportovce čekalo občerstvení a zpět se vra-
celi  například  po  hrázi  vodní  nádrže  Hu-
benov či přes Batelov. Ti, kteří kolem páté 
hodiny odpolední došlapali zpět na náměs-
tí, urazili celkem 77 kilometrů. Po návratu 
cyklisty  čekala  zasloužená  svíčková.  Ještě 
předtím ale stihli předat šek na sto tisíc pro 
dětské  oddělení  jihlavské  nemocnice.  Cel-
kem  se  díky  charitativní  cyklojízdě  skrze 
příspěvky účastníků podařilo vybrat přes tři-
cet tisíc korun. Peníze poputují na rekondič-
ní pobyty malých pacientů. 

Text + foto: Marie Majdičová



str. 4 TL 10/2020

SENIOR TAXI vs. vozidlo 
s nápisem SENIOR TAXI
120-150 přeprav během 20 dní v měsíci uspo-
kojí projekt SENIOR TAXI, který má za cíl 
zpřístupnění veřejných služeb občanům měs-
ta,  již mají  na  tuto  službu  nárok. Tedy  věk 
nad  65  let,  popřípadě  vlastnictví  průkazu 
ZTP, ZTP/P. Přepočítáme-li 120-150 přeprav 
na denní vytížení, znamená to, že se uskuteč-
ní cca 7 zpátečních jízd za jeden den. Služba 
SENIOR TAXI  je k dispozici  každý všední 
den 8,5 hodiny, od půl 7 ráno do 3 hodin od-
poledne. Pokud bychom počítali dobu trvání 
jedné zpáteční jízdy 30 minut, pak je automo-
bil službou SENIOR TAXI využíván cca 3,5 
hodiny každý den. Ale co těch zbylých 5 ho-
din? Těch zbylých 5 hodin naplňuje vozidlo 
s nápisem SENIOR TAXI svoji funkci, pře-
voz občanů Telče a turistů. Avšak už v režimu 
klasické  taxi služby. Z  toho vyplývá, že po-
kud je v automobilu s nápisem SENIOR TA-
XI osoba, pro kterou není tato služba určena, 
jede dle ceníku  taxislužby. Tedy bez nároku 
na výhody projektu SENIOR TAXI a finanční 
podporu města. Tak zní dohoda mezi městem 
a  panem Havlíčkem,  který  pro  občany Tel-
če službu SENIOR TAXI provozuje. A věř-
te, že je to čestná dohoda, kterou obě strany 
ctí. A ukazuje se, že zájem o službu je takový, 
že každý měsíc je finanční dotace beze zbytku 
seniory a držiteli průkazu ZTP, ZTP/P vyčer-
pána. Pokud tedy uvidíte v automobilu s nápi-
sem SENIOR TAXI během dne „neseniora“, 
možná si jen zkouší automobil, kterým po 65. 
roce  věku  bude  v  rámci  projektu  SENIOR 
TAXI jezdit i on, nebo využívá službu klasic-
ké taxislužby. V žádném případě však nečer-
pá žádnou z výhod projektu SENIOR TAXI!

Pavel Komín

Jak to vidíme my 
Přijměte prosím pozvání na náš pravidelný 
zastupitelský klub pro veřejnost v úterý 
27. října  -  od 17 hod ve vinárně U Vlas-
tičky, nám. Zachariáše z Hradce 57. Probe-
reme  novinky,  program  listopadového  za-
stupitelstva  a  vše,  co  vás  zajímá.  Sledujte 
aktuální info na našem webu a FB pro pří-
pad, že by vyhlašovaná opatření neumožni-
la osobní setkání.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Po-
lodnová, Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Postřehy ze zářijového zastupitelstva
Jedním z nejdůležitějších bodů bylo odsou-
hlasení kupních smluv na zbývající pozem-
ky  v  připravované  obytné  zóně  Dačická. 
Tyto pozemky soukromých majitelů město 
potřebuje  pro  zasíťování  druhé  etapy. Přes 
to,  že  v  současné  situaci  očekáváme  nižší 
příjmy do rozpočtu města, odsouhlasilo za-
stupitelstvo odkup hlasy všech přítomných. 
Po podpisu smluv tak může být lokalita ře-
šena  jako celek,  t.  j. bez nutnosti obcházet 
nedořešené  části.  Poděkování  proto  patří 
všem majitelům  pozemků  i  městu,  že  by-
li vstřícní a dohody uzavřeli. Na místě ny-
ní pokračuje síťování již zahájené první eta-
py a další bude následovat, jakmile to bude 
možné. Pracuje se také na návrhu Regulač-
ního plánu Dačická, který bude po vyjádře-
ní dotčených orgánů představen veřejnosti.
V diskusi byl vznesen dotaz, kdy budou for-
mulovány zásady pro prodej zasíťovaných 
městských parcel na Dačické. Starosta sdě-
lil, že odhaduje prostor pro diskusi v zimě - 
při projednání návrhu na semináři zastupitelů 
a v komisi pro památky a územní rozvoj. Jako 
předseda této komise jsem doplnil, že vypra-
cování metodiky prodeje pozemků je jednou 
z priorit, které se komise od začátku volební-
ho období věnovala, naposledy letos v břez-
nu. Na tomto jednání jsem také komisi infor-
moval o diskusi na únorové radě města, kde 
zaznělo, že metodiku nejprve připraví odbor 
rozvoje  a  územního  plánování,  pak  půjde 
do rady města a až poté k projednání do ko-
mise. Bude dobře, pokud se podaří přes zimu 
pravidla projednat, aby zájemci o parcely zna-
li podmínky prodeje co nejdříve. Zároveň bu-
deme hlídat, aby byly podmínky férové a na-
stavené příznivě zejména pro mladé rodiny.
Žádost o odkup pozemku města pod chat-
kou  v  zahrádkářské  osadě Markovo  hum-
no naopak zastupitelé neschválili. V diskusi 
jsem zmínil, že v Telči máme štěstí, že se po-
dařilo zahrádkářské kolonie dodnes udržet. 
Narozdíl  od  velkých  měst,  kde  dnes  chy-
bí. Měli  bychom  je  proto  chránit  a… více 
na www.spolecneprotelc.cz

Jiří Pykal

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Hypotéka a rozvod, neřešitelný problém?
Někdy  to  nevyjde,  nejsem  pesimista,  čísla 
mluví jasně, je to asi 50 na 50, že manželství 
skončí rozvodem. 
Většina manželských  párů  nemá  upraveno 
společné jmění manželů smluvně, ale v zá-
konném režimu, který určuje občanský zá-
koník. Zjednodušeně řečeno - součástí spo-
lečného  jmění  manželů  je  to,  čeho  nabyl 
jeden z manželů nebo čeho nabyli oba man-
želé  společně za  trvání manželství a dluhy 
převzaté za manželství (s několika výjimka-
mi na straně aktiv i pasiv). 
Manželé, kteří se rozhodli jít každý vlastní 
cestou, kromě zapeklité otázky, jak dál vy-
chovávat společné děti, často řeší i otázku, 
jak vypořádat společně uzavřenou hypotéku 
či úvěr ze stavebního spoření na koupi či re-
konstrukci nemovitosti ve společném jmění 
manželů.
Manželé si musí nejprve ujasnit, zda ji chce 
jeden z nich nadále užívat. Pokud ne, což je 
nejjednodušší  cesta,  nicméně  nejméně  ob-
vyklá – nemovitost manželé prodají, z výtěž-
ku  nejprve  vyplatí  dosud  neuhrazenou  část 
hypotéky či úvěru a zbytek si rozdělí podle 
podílu  dohodnutého  v  dohodě  o  vypořádá-
ní  společného  jmění manželů.  Pokud  si  je-
den  z  manželů  přeje  nemovitost  ponechat, 
je nutné vypořádat druhého z manželů, a to 
jak finančně vypořádacím podílem z nemovi-
tého majetku, tak i převzetím celé hypotéky 
či úvěru a vymazáním manžela, který z ne-
movitosti odchází, z těchto smluv jako spo-
ludlužníka.
Jak  na  to?  Nejprve  je  potřeba  si  vyjednat 
s  bankou  nebo  stavební  spořitelnou,  jaké 
podmínky musí splnit ten z manželů, který 
bude hypotéku či úvěr přebírat. Ze smlouvy 
se bude vymazávat jako spoludlužník druhý 
z manželů, banka  tedy přichází o možnost 
případné nesplacené splátky úvěru po něm 
požadovat. Není to však neřešitelné – často 
se přibírá spoludlužník  jiný či se zastavuje 
další nemovitost. Ve chvíli, kdy má manžel, 
který  si  nemovitost  a  hypotéku/úvěr pone-
chá,  s bankou ujednáno, že banka převzetí 
umožní, je třeba přikročit k rozvodu. Teprve 
poté  je  vhodné  upravit  poměry  k  dětem, 
dohodnout  vypořádání  společného  jmění 
manželů  a  podat  žalobu o  rozvod manžel-
ství. Banky a stavební spořitelny nevyjmou 
z  úvěrových  smluv  spoludlužníka  –  roz-
vedeného manžela do  té doby, než nabude 
právní  moci  rozsudek  o  rozvodu  manžel-
ství. Proto je klíčová správně sepsaná doho-
da o vypořádání společného jmění manželů, 
která  ošetří  případné  problémy  s  vymazá-
ním spoludlužníka –  rozvedeného manžela 
z hypotéky či úvěru. 

Text vychází ze z. č. 89/2012 Sb.,
Petra Kujínek Polodnová, advokátka

Bylo, je a bude. 
Místostarosta informuje.

Nezaměstnanost v srpnu
ČR - srpen 3,8 %, červenec 3,8 %
(červen 3,7 %, květen 3,6 %, duben 3,4 %)
Kraj Vysočina - srpen 3,1 %, červenec 3,2 %
(červen 3,0 %, květen 3,1 %, duben 3,0 %)
Správní obvod Telče - srpen 3,4 %, červenec 
3,4 %
(červen 3,4 %, květen 3,8 %, duben 4,0 %)
Telč - srpen 3,6 %, červenec 3,6 %
(červen 3,4 %, květen 4,0 %, duben 4,2 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměst-
naností  nad 5 % hranicí na konci srpna: 
Klatovec (7,3), Mysliboř (6,2), Ořechov (6,7), 
Radkov (6,0), Rozseč (5,0), Řídelov (5,4), Sta-
rá Říše (6,2), Vanov (5,3), Vápovice (11,5), Vy-
strčenovice (10,1), Zadní Vydří (10,0)

Zdroj: Statistiky ÚP
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Policie ČR Telč 
informuje
Krádež jízdního kola
Policisté pátrají po pachateli, který v Tel-
či  odcizil  jízdní  kolo,  a majiteli  tak  způ-
sobil škodu přibližně třicet pět tisíc korun. 
Ke  spáchání  činu  došlo  v  noci  ze  soboty 
29. srpna na neděli. Pachatel odcizil  jízd-
ní kolo, které bylo volně odložené u obyt-
ného vozu v kempu U Roštěnky. Jedná se 
o horské kolo Canyon, barvy hnědé meta-
lické. Po přijetí oznámení o krádeži, začali 
policisté případ prověřovat. Provedli v lo-
kalitě šetření, místo činu ohledali a zado-
kumentovali.  Případ  policisté  prověřují 
pro podezření ze  spáchání přečinu kráde-
že, po pachateli a odcizeném kole pátrají.
Opilý mladík se dopustil výtržnictví
Policisté  prověřují  přečin  výtržnictví 
a  ublížení  na  zdraví,  kterého  se  dopus-
til  mladý  muž,  který  se  posilnil  alkoho-
lem během hudební  produkce,  jež  se  ko-
nala  v  Panském Dvoře  v Telči  ze  soboty 
29.  srpna  na  neděli,  přičemž bezdůvodně 
napadl druhého mladíka a způsobil mu po-
ranění  v  obličeji,  což  si  vyžádalo  lékař-
ské ošetření napadeného. Pachatel násled-
ně dále úmyslně poškodil reklamní poutač 
na  ulici  Slavatovská.  Policie  zajistila  po-
třebné důkazy,  pachatele  ztotožnila  a  věc 
nadále šetří.   
Řídili pod vlivem drog
Policisté  zahájili  úkony  trestního  řízení 
celkem ve čtyřech případech u kontrolova-
ných řidičů pro přečin ohrožení pod vlivem 
návykové  látky,  na  základě  provedených 
znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, 
odvětví toxikologie, přičemž ve třech pří-
padech se jednalo o metamfetamin a v jed-
nom případě o marihuanu. 

npor. Jiří Vala
zástupce vedoucího obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 13. srpna do 15. září zasahovala jednot-
ka Hasičského záchranného sboru Kraje Vy-
sočina ze stanice Telč u třiadvaceti událostí. 
Ve  třinácti  případech  se  jednalo  o  technic-
ké pomoci, například  transport pacienta pro 
zdravotnickou  záchrannou  službu  v  Říde-
lově,  odstranění  padlého  stromu na vozidlo 
v obci Řásná, likvidaci bodavého hmyzu, zá-
chranu malých kachen z výpusti rybníka ne-
bo odchyt papouška. Čtyřikrát  jednotka vy-
jela  na  požár,  avšak  ve  třech  případech  se 
jednalo o planý poplach hlášený čidlem po-
žární signalizace nebo o nenahlášené pálení. 
V Řásné ovšem k požáru došlo, a to u zapar-
kovaného osobního automobilu. Zde zasaho-
vala naše jednotka společně s jednotkou sbo-
ru dobrovolných hasičů z Mrákotína a Telče. 
Telčští hasiči zasahovali také u čtyř doprav-
ních nehod. U obce Ořechov  se  střetla  dvě 
osobní vozidla a dvě dodávky, u obce Žatec 

Cestujeme po Evropě 
(na dálku – „bez semaforu“)
V posledním čtvrtletí  roku 2020 připra-
vila Historická společnost Veritas v rám-
ci 30. výročí Konferencí evropských pro-
testantských muzeí řadu komentovaných 
promítání v Domě Beneše Optáta z Tel-
če (náměstí Zachariáše z Hradce čp. 21).
V  říjnu  se  vypravíme  do  severozápad-
ní  Itálie,  která  leží  na  úpatí  nejvyšších 
vrcholů Alp,  a  do  jižní  Francie,  jež má 
na  druhé  straně  své  státní  hranice  po-
dobnou tvářnost. Čas promítání sledujte 
v přehledu přednášek.

nákladní  automobil  s  traktorem a  před Sta-
rou Říší došlo k převrácení přívěsu s přepra-
vovaným bagrem. K nejvážnější nehodě do-
šlo za Telčí ve směru na Dolní Dvorce, kde 
se střetly dva motocykly se dvěma osobními 
automobily. Tato nehoda si vyžádala tři zra-
nění, z toho jedno smrtelné zranění řidiče mo-
tocyklu. Ve výše zmíněném období proved-
la také jednotka HZS ze stanice Telč taktické 
cvičení na nácvik opatření spojených s pode-
zřením na výskyt ptačí chřipky u Staroměst-
ského rybníka v Telči.
Připravovaná soutěž Hasičský pětiboj – Fire-
fighter Combat Challenge, která  se měla  již 
po devatenácté uskutečnit v sobotu 26. září, 
byla přes rekordní zájem závodníků zrušena 
z důvodu opatření  spojených se zabráněním 
šíření nemoci Covid19. Děkujeme za pocho-
pení a věříme, že jubilejní dvacátý ročník sou-
těže v roce 2021 si o to více společně užijeme.  

 npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Poslední den se přistávalo do bláta
Už  po  čtyřiadvacáté  se  letos  v  Telči  sešli 
milovníci  horkého  vzduchu,  výšek  a  roz-
hledů do krajiny. Jeden ze srpnových víken-
dů  tradičně patřil balónům.  I přes nejistou 
situaci a ztížené podmínky pro pořádání ak-
cí si ale organizátoři podle ředitelky společ-
nosti AVIATIK SERVIS Petry Stejskalové 
na nezájem  stěžovat  nemohou. „Let baló-
nem je velmi oblíbený zážitek, a tak máme 
pasažérů dostatek. Navíc v Telči se dobře 
létá, lze letět prakticky všemi směry a kra-
jina je krásná,“ vyzdvihla Stejskalová. Po-
řadatelé společenských a kulturních událos-
tí se jistě shodnou, že letošní rok byl velmi 
náročný,  a  naplánovat  něco  s  předstihem 
bylo takřka nemožné. „V souvislosti s koro-
navirem jsme si netroufli organizovat akci 
pro větší počet balónů, abychom pak nemu-
seli na poslední chvíli rušit ubytování a pro-
gram pro posádky,“ popsala těžkosti, které 
organizátory provázely, Stejskalová. Vzlety 

balónů podmiňuje především počasí, které 
letos hrálo do karet. Díky tomu mohly dva-
krát startovat na náměstí. První páteční le-
ty se vyznačovaly větší rychlostí a větrným 
přistáním. „V jednom balónu letěl i kame-
raman České televize, takže průběh přistání 
mohli sledovat také televizní diváci. K zemi 
se snesli hladce a pasažéři si sestup se smí-
chem užili,“  pochvalovala  si  Stejskalová. 
Jinak tomu ale bylo v sobotu večer, kdy let 
překazily bouřky v okolí města. Kvůli vy-
datným nočním dešťům bylo nedělní ranní 
přistání mokré a blátivé. Podle Stejskalové 
se letošní ročník vyznačoval příznivým vě-
trem, který umožnil dlouhé lety z Telče až 
k Pelhřimovu. „V minulých letech jsme lé-
tali spíš jižními směry, takže piloti i pasažé-
ři byli rádi, že vidí zase jiný kus Vysočiny,“ 
doplnila ředitelka. 

Marie Majdičová
Foto: David Falat
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Několikrát jsem již řekl, že vaše ostrovy jsou 
opravdu krásné a pohostinné. Nakonec por-
tugalští mořeplavci byli krásou vašeho ostro-
va tak okouzleni, že mu výraz Ilha Farmosa, 
Krásný ostrov, vetkli do názvu. Dovolím si te-
dy upozornit, že to je jedna z dalších vlast-
ností, kterou máme, Tchaj-wan a Česko, spo-
lečnou. Naše země je totiž také velmi krásná 
a pohostinná. A nemám nyní na mysli pou-
ze Prahu. Již jsem zde zmiňoval svoji rod-
nou Telč – město UNESCO. Náměstí Telče 
její osvícení obyvatelé v době totality uchrá-
nili od přestavby, a zachovali tak pro budou-
cí generace historický klenot světové krásy. 
Přijeďte, uvidíte. Podobně se nám podařilo 
uchovat například historické jádro Kutné Ho-
ry nebo židovskou čtvrť v Třebíči. Velmi dlou-
ho bych mohl mluvit o krásách naší přírody. 

Ivana Holcová

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parla-
mentu ČR, na přelomu srpna a září absolvo-
val rozporuplně vnímanou cestu na Tchaj-wan. 
O jeho zpětném hodnocení této výpravy i o po-
citech z návštěvy dané země se můžete dočíst 
v následujícím rozhovoru
Do Telče za běžné situace proudí z Tchaj-wa-
nu velké množství turistů. Myslíte si, že Vaše 
cesta napomůže k dalšímu zájmu o ČR, pří-
padně přímo o Telč? Vidíte nějaké jiné mož-
né důsledky ve vztahu k Telči?
Pravdou je, že jsem se o Telči ve svých vystou-
peních na Tchaj-wanu několikrát zmínil a že je-
ho  obyvatelé mají  o Česko  velký  zájem. Zda 

se to projeví i na návštěvnosti Telče obyvateli 
z Tchaj-wanu uvidíme nejdříve, až skončí koro-
navirová pandemie.
Po několik dní jste byl hlavní tváří snad 
všech českých médií. Jaký to byl pocit?
Nevím, příliš jsem to v tu dobu nevnímal. Te-
prve mi to pomalu všechno zpětně dochází.
Dostal jste se ale i do zahraničního zpravo-
dajství. Počítal jste s takovou publicitou? 
A jak ji vnímáte?
Musím se  jenom opakovat, zatím  jsem neměl 
příliš času se tím zabývat. Důležité je nyní udě-
lat vše pro to, abychom dokázali výsledky cesty 
využít a zúročit. Tím se nyní nejvíce zabýváme.
Díky cestě jste si jistě získal hodně příznivců, 
zároveň ale také mnohé nepřátele. Cítíte ně-
jaký tlak z okolí vůči Vaší osobě?
Pokud politik dělá svoji práci naplno, tak se ob-

časnému  tlaku  a  opačným  názorům  nevyhne. 
Snažím se s tím vypořádat, jak nejlépe umím, 
a obstát.
Často zmiňovaným výrokem je ten, jímž 
prohlašujete, že jste Tchajwanec. Co jste tím-
to prohlášením vlastně chtěl říct? Čím Vám 
je Tchaj-wan blízký?
Řekl jsem to přímo explicitně ve svém vystoupe-
ní v tchajwanském Legislativním Dvoře. Tímto 
výrokem jsem vyjádřil, cituji: „Svoji osobní pod-
poru Tchaj-wanu a nejvyšší hodnotě svobody.“
Jak tuto misi hodnotíte? Byla úspěšná?
Správné  je  se  asi  zeptat  přímo  účastníků,  já 
osobně jsem spokojen. Znovu však zdůrazňuji, 

že bude potřeba ještě pracovat na využití příle-
žitostí, které jsme přivezli.
Tchaj-wan je momentálně známým premi-
antem v oblasti ochrany proti koronaviru. 
Čím si to vysvětlujete? Jaký rozdíl je v opat-
řeních oproti ČR?
Odpovědět stručně je obtížné. Velmi zjednodu-
šeně je úspěch Tchaj-wanu v boji proti korona-
viru  výsledkem  důvěry  obyvatel  Tchaj-wanu 
ve svoji vládu a v připravenosti této vlády zavá-
dět potřebná opatření. Roli určitě hrají i dřívější 
zkušenosti s nemocí SARS.
Mohl byste nám popsat některé zvyky tcha-
jwanské společnosti? Bylo něco, co vás pře-
kvapilo, ať už příjemně, nebo nepříjemně?
Pohostinnost,  pořádkumilovnost,  pracovi-
tost,  uctivost  a  také  třeba  nepříliš  velká  chuť 
k improvizaci. 

Foto: ČTK (Michal Krumphanzl)

Z médií vypadalo Vaše přijetí místními oby-
vateli velmi vřele. Bylo opravdu takové?
Obyvatelé Tchaj-wanu mají k Česku velmi přá-
telský vztah. Během naší návštěvy nás lidé ra-
dostně  zdravili  a  dokonce  se  prý  v Tchaj-peji 
vyprodalo všechno české pivo. 
A co místní jídlo, oslovilo Vás?
Jídlo  je  na Tchaj-wanu výborné. Mně  osobně 
nejvíce chutnala  jejich vynikající  rýže. Samo-
zřejmě velmi chutné byly i mořské plody a dal-
ší speciality.
Měl jste možnost prohlédnout si ostrov i ne-
formálně? 
Bohužel téměř neměl. Zdravotní opatření byla 
velmi přísná a poměrně striktní.
Doporučil byste našim čtenářům návštěvu 
Tchaj-wanu?
Tchaj-wan měl dříve název Formosa, což zna-
mená Krásný ostrov. A je to stoprocentní prav-
da.  Ten  ostrov  je  nádherný  a  lidé  tam  jsou 
úžasní, přátelští. Zároveň se  jedná o vyspělou 
demokratickou zemi. Tedy doporučil.
Mnozí z nás Vás jistě potkávali během léta 
v Telči. Předpokládám tedy, že jste měl do-
volenou – odpočal jste si, užil jste si letní mě-
síce?
To,  že  proběhly  Prázdniny  v  Telči,  považuji 
za ne malý, ale velký zázrak. Jsem za to všem, 
kteří riskovali a téměř normální průběh festiva-
lu zajistili, velmi vděčný. Právě na Prázdninách 
v Telči jsem si odpočal a načerpal energii. Telč 
je nádherná.

Miloš Vystrčil o cestě na Tchaj-wan
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Vážení a milí čtenáři Telčských listů, dovo-
luji si vás pozvat Na kafíčko. Bude to ob-
časné povídání s nějakou vám známou a za-
jímavou osobou. Takže se pohodlně posaďte 
a jdeme na to.
Dnešní premiérové pozvání na kafíčko při-
jala  Ivana Vystrčilová,  manželka  předse-
dy Senátu Miloše Vystrčila, která se vrátila 
s naší delegací z daleké ciziny, z Tchaj-wa-
nu.  Tak  se  jí  zeptám  na  pár  nejsilnějších 
dojmů a zážitků. 
Ahoj Ivanko, vítej u mne na kafíčku. Zná-
me se dost dlouho, takže nebudeme před-
stírat vykání. Nejdříve bych se Tě chtěla 
zeptat, zda cestuješ ráda a jestli jsi takový 
ten cestovatel, který neustále vše fotí.
Ahoj,  děkuji  za  pozvání.  Necestuji  ráda 
a nefotím. 
Takže toto je ten nejhorší začátek, jaký 
jsem si jen mohla představit, a po první 
otázce mám, jak se říká, „vymalováno“. 
Všechny ostatní otázky ohledně cestová-
ní můžu zapomenout a doufám, že se tedy 
chytíme na dalším tématu.
Dobře, tak přestože necestuješ ráda, ur-
čitě cesta na Tchaj-wan a pobyt tam v To-
bě zanechaly nějaké vzpomínky. Tak co je 
nejsilnější, co se Ti vybaví.
Naši cestu provázely hlavně přísné zdravot-
ní kontroly a v tom duchu se nesl i náš po-
byt tam. Můj program byl sice zajímavý, ale 
přizpůsobený  daným  podmínkám.  Takže 
jsem se vůbec nedostala do obchodů, mezi 
lidi. Běžný život jsem viděla pouze z auto-
mobilu. Oni dodržují poctivě všechna opat-
ření,  nosí  roušky,  a proto  se  tam epidemie 
neměla  šanci  rozvinout. Všechny návštěvy 
parků, muzeí, ZOO jsme absolvovali po za-
víračce, takže jsme tam byli sami a opravdu 
jen chvilku. 

Velkým  zážitkem  byla  návštěva  Národ-
ního  muzea,  kde  jsou  kolekce  nejslavněj-
ších uměleckých děl a nejvzácnější poklady 
z dlouhé čínské historie. Největší pozornost 
budí čínské zelí. Je z kusu zelenobílého nef-
ritu  a  vypadá  velice  věrohodně. Nefrit má 
pro Číňany rituální moc, a proto každý ná-
vštěvník chce tuto sošku vidět.
Nezapomenutelné  bylo  vidět  noční  Tchaj-
-pej z mrakodrapu, který má 101 pater.
Příroda je tam nádherná, a protože milují ze-
leň, každý si dělá  ten svůj ostrůvek zelené 
oázy třeba i na balkóně, na střechách, všude, 
kde je volné místo. Je tam veliká vlhkost, až 
85 %, takže rostlinám se daří, ale pro nás to 
bylo,  jako bychom byli,  jak se říká, v prá-
delně. Ve všech uzavřených prostorách ma-
jí klimatizaci nastavenou tak na 18 stupňů, 
což je velký teplotní rozdíl, a byla jsem ráda 
za teplejší oblečení. 
Když ses zmínila o oblečení, měli jste pře-
depsaný nějaký dress code ?
Ten jsme neměli, ale platilo vše jako všude 
na oficiálních akcích. Žádné velké výstřihy, 
nutné uzavřené boty a punčochy a co jsem 
nevěděla, je tam absolutně nepřípustné celé 
bílé oblečení. Klidně bílé kalhoty, bílou suk-
ni, ale k tomu něco barevného. Bílé oblečení 
je vyjádřením smutku a na oficiální akce se 
vůbec nenosí.
Takže kdo u vás doma balí kufry? 
Každý sám. Co si sbalíš, to máš. Já měla tře-
ba i bílé šaty, ale ty jsem z výše uvedených 
důvodů nevyužila.
Na čem sis tam nejvíc pochutnala? Neby-
la jídla moc ostrá? A zvládla jsi používat 
hůlky?
Na oficiální večeři bylo 7 chodů. Předkrmy, 
hlavní jídla, moučníky. Samozřejmě hlavně 
polévky, rýže, hodně zeleniny, ryby a něko-

lik druhů masa. Ostré to nebylo, pálivé pa-
pričky byly jen jako volitelná varianta. Jedli 
jsme příbory. Nevím, zda bych se hůlkami 
najedla, to jsem neměla natrénované.
Jaký máš tedy celkový dojem z návštěvy? 
Je něco, co Tě nejvíc zaujalo? 
Určitě to, jak jsou tam ti lidé milí, vstřícní, 
ochotní, usměvaví a pohostinní. A hlavně se 
tam nekrade. Když někde něco zapomeneš, 
víš, že to tam někde zůstane, že se Ti to vrátí 
nebo to někdo donese. 
A další  věc,  která  nejde  přehlédnout,  je  to 
tam  samý  skútr.  Řady  skútrů,  jedou,  stojí, 
jsou zaparkované, jsou všude.
Ale  co  tam  nikde  neuvidíš,  to  jsou  děti. 
Protože tam rodiče hodně pracují, mají ta-
kové celodenní školky, kam dítě ráno od-
vedou a večer ho vyzvednou. A jedou do-
mů, kde žijí prarodiče, rodiče, děti, všichni 
pohromadě.
Ještě nesmím zapomenout na návštěvu  ro-
dinné manufaktury čaje. Tam nás učili,  jak 
se čaj správně trhá, zpracovává a vaří. Do-
stali  jsme  ochutnat  několik  druhů  čaje 
a můžu říci, že je opravdu lahodný.
Když uvidíš nyní někdy někde napsané 
Tchaj-wan, co se Ti vybaví?
Vybaví  se mi určitě pohled z  letadla, když 
jsme přistávali. To bylo jak ve snu. Krásná 
viditelnost, a to modré moře okolo ostrova, 
prostě pohádka.
Moc děkuji za milé povídání, přeji hod-
ně zdraví Tobě a celé rodině a děkujeme 
za úžasnou reklamu České republiky, ale 
i Telče, v daleké cizině.
Nakonec mi tato štíhlá dáma se sameto-
vým hlasem vypravovala déle jak hodinu 
o tom, jak „nerada cestuje“, a je to mate-
riál přinejmenším na knihu. Budu ráda, 
pokud se mi podaří aspoň trochu nastínit 
její pocity, zážitky a dojmy. A přiznávám, 
že jsme nepily kávičku, ale pravý čínský 
čaj. 

Miluše Nechvátalová

Z důvodu rekonstrukce radnice se jed-
notlivé odbory přesouvají na jiná místa! 
Pro přehled uvádíme data stěhování a nové 
adresy konkrétních odborů:
24. 9–25. 9. 2020 – Informační centrum + 
Odbor  kultury, na č. p. 70, náměstí Za-
chariáše z Hradce,
13. 10, 15. 10–16. 10. 2020 –  sekretariát 
s podatelnou, starosta + místostarosta a ta-
jemník, na č. p. 70, náměstí Zachariáše 
z Hradce,
22. 10–23. 10 – ORÚP – na č. p. 2, náměs-
tí Zachariáše z Hradce – I. část
26. 10–27. 10 – ORÚP - na č. p. 2, náměs-
tí Zachariáše z Hradce – II. část

Povídání u kafíčka s…

Manželé Vystrčilovi na Tchaj- wanu.                                        Foto: ČTK (Michal Krumphanzl)
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Kdo se bojí, 
nesmí na Tchaj-wan
V  naší  telčské  buňce  ODS  máme  člena, 
na kterého jsme právem velmi pyšní! A poté, 
co tento „politický amatér“ provedl  tu svoji 
celosvětově sledovanou „klukovskou provo-
kaci“, za kterou si od „hlavního sudího“ vy-
sloužil dokonce i červenou kartu, jsme na něj 
pyšní dvojnásob! Tímto pro někoho hazard-
ním hráčem, díky němuž jsou i v oparu sou-
časné politické sloty patrné obrysy červené-
ho srdce, není nikdo jiný než Miloš Vystrčil, 
současný předseda Senátu ČR a náš „telčský 
parťák“. 
S mírnou nervozitou jsme sledovali jeho ces-
tu na Tchaj-wan, hltali  jsme každodenní vi-
deo  reportáže  Senátu  o  uskutečněných  po-
litických  setkáních  a  obchodních  jednáních 
a minimálně dvakrát jsme si vyzkoušeli stan-
ding ovation, a to po vyslechnutí jeho projevů 
na místní tchajpejské univerzitě a v Legisla-
tivním dvoře.  Proto  jsme  s  nadšením přija-
li  jeho nabídku na společné setkání a popo-
vídání si v Telči, k němuž došlo velmi krátce 
po jeho návratu domů.
Byl viditelně plný dojmů – jak těch pozitiv-
ních, tak i těch negativních, byl viditelně una-
vený  z  časového  posunu, měl  zcela  zjevně 
hlavu plnou myšlenek, úvah a nápadů, které 
ještě neměl čas pořádně zpracovat a vyhodno-
tit, ale očividně byl rád, že je mezi svými! Po-
měrně obsáhle a podrobně nám shrnul náplň 
cesty,  přičemž  se  poctivě  snažil  akcentovat 
zejména informace s osobní přidanou hodno-
tou. A tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že mu 
tchajwanské pivo moc nechutnalo, ale že na-
opak místní whisky je opravdu dobrá. Opa-
kovaně kroutil nevěřícně hlavou při vyprávě-
ní o tom, jak se pořád a dokola fotili a fotili 
(naštěstí je Miloš Tchajwanec a ne Indián ). 
Dennodenně se prý sám na sebe usmíval z ti-
tulních stránek místních novin či z hlavních 
zpráv tchajwanských televizí. Nepatrně váž-
nější tón zazněl při zmínce o nesmírně strikt-
ních  hygienických  pravidlech  a  opatřeních, 
která musela celá delegace dodržovat a kvů-
li nimž se kromě hotelu a jednacích sálů ne-
měli šanci kamkoli  jinam podívat. Výjimku 
dostala pouze Milošova manželka Ivana, kte-
rá ho na cestě doprovázela. Mohla se podívat 
na celých 10 minut na pláž a na jednu hodi-
nu do národního parku. Zjevně i Tchajwan-
ci bystře pochopili, že ten hlavní, kdo již léta 
a za všech okolností „kryje Milošovi záda“, je 
právě ONA (a ne jeho ochranka). Čili - Cher-
chez la femme - za vším hledej ženu!  
Následné dotazy byly velmi různorodé, stej-
ně jako publikum, v němž kromě členů a přá-
tel  telčské  ODS  byli  i  kolegové  z  Dačic, 
Třeště,  Slavonic  a  blízkého  okolí. A  jak  se 
ke všeobecné spokojenosti ukázalo hned dru-

! Pozor !
Nepoteče voda
V souvislosti s výstavbou vodovodu pro-
bíhající v  současné době v ulici Dačická 
v  Telči  a  přepojování  nově  vybudované 
vodovodní sítě na stávající hlavní přívod-
ní vodovodní řad do Telče dojde dne 9. 10. 
2020 v době od 23.00 hod. do 10. 10. 2020 
do 7.00 hod. k plánované odstávce vodo-
vodní sítě a k přerušení dodávky pitné vo-
dy ve městě Telč.
V  důsledku těchto prací může následně do-
jít k dočasnému zákalu vody ve vodovodní 
síti města Telče. Pracovníci VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI,  a.  s., 
budou intenzivně pracovat na odkalení vo-
dovodní  sítě  a pro všechny občany bude 
zajištěno náhradní zásobování pitnou vo-
dou pomocí přistavených cisteren. 
V případě jakýchkoliv problémů (např. zá-
kal vody, snížený tlak v síti apod.) nevá-
hejte kontaktovat provozovatele vodovod-
ní  sítě  prostřednictvím CENTRÁLNÍHO 
VODÁRENSKÉHO DISPEČINKU: 
 (+420) 567 569 204 
nebo (+420) 737 221 622.
Dovolujeme si požádat všechny odběrate-
le o zajištění patřičné rezervy pitné vody 
pro svoji potřebu, aby je připravovaná od-
stávka vody zbytečně nezaskočila.
Předem se omlouváme za případné kom-
plikace a děkujeme za pochopení.

hý den, občas je dobré řídit se heslem „Rá-
no moudřejší večera“, neboť probíraná otáz-
ka: „Kam s nimi (rozuměj klavíry Petrof)?“ 
byla  jak  mávnutím  kouzelného  proutku 
vyřešena. Později došlo například i na téma 
krajské volby, v nichž je na Vysočině lídrem 
ODS pan Víťa Schreck, který byl mezi námi 
a rovněž se krátce ujal slova.
Dle ohlasů se zdá, že mnozí občané i četná 
média  „objevila“ Miloše Vystrčila  až  nyní! 
Avšak pro nás, kteří ho známe delší dobu, je 
Miloš Vystrčil hvězdou již velmi dlouho! Je 
hvězdou i hráčem, který od počátku poctivě 
a tvrdě trénoval, vždy dodržoval pravidla hry 
a vždy hrál fair-play. Platnost červené karty, 
která mu nedávno byla udělena, dříve či poz-
ději vyprší. A pak začne hra nová! S novými 
spoluhráči i protihráči. A je jen otázkou, kdo 
v ní bude zastávat roli hlavního rozhodčího…
Miloši a Ivano, děkujeme!.

Milena Kopečná
členka rady MS ODS a fanynka MV

Cesta na Tchaj-wan 
jinýma očima
Jako  mnohé  ostatní  společnosti  měl  i  náš 
koncern  možnost  se  účastnit  podnikatelské 
mise  spolu  s  politickou  delegací  vedenou 
předsedou  Senátu  PČR,  panem Vystrčilem, 
na Tchaj-wan.
Cestu samotnou předcházely rozsáhlé přípra-
vy z toho důvodu, abychom mohli tuto jedi-
nečnou možnost na navázání nových kontak-
tů plně využít. 
Oficiální  program pro  nás  jako  podnikatele 
měl svá specifika a byl odlišný od programu 
pro senátorskou delegaci, což považuji za pří-
nosné z toho hlediska, na jaká místa jsme mě-
li  možnost  nahlédnout.  Konkrétně  se  nám 
představily  tak  významné  společnosti,  ja-
ko například HIWIN TECH, která již po ně-
kolik let působí také na českém trhu. Mohli 
jsme nahlédnout do institutu ITRI (Industrial 
Technology Research Institute), kde nám byl 
nastíněn  technologický  vývoj,  či  do  Tchaj- 
wan Startup Terrace, kde jsme mohli spatřit 
markantní podporu nově vznikajících společ-
ností. Právě podpora a zázemí pro startupo-
vé projekty mě naprosto ohromily a vytvořily 
dojem zcela „otevřených dveří“ pro nové ná-
pady a myšlenky. 
Náš holding má široké portfolio podnikatel-
ských aktivit, nicméně jsme se prozatím zce-
la neubírali směrem IT nebo smart machines, 
a právě proto pro nás bylo motivační a inspi-
rující výše uvedené a mnohé další společnos-
ti, instituty a konference navštívit a načerpat 
nové nápady na progres. 
Jistě musím uvést, že jsme se na této misi se-
tkali se zajímavými podnikateli jak z Tchaj- 

wanu,  tak z České republiky. Možností,  jak 
navázat kontakty s tchajwanskými firmami - 
bylo mnoho, od organizace B2B jednání až 
po individuální schůzky. Pevně věřím, že se 
nám podaří získané kontakty a případné spo-
lupráce dále prohlubovat. Každopádně to, če-
ho již bylo dosaženo, považuji za úspěch. 
I  přes  striktní  hygienické  podmínky  vzhle-
dem  k  situaci  s  onemocněním  covid  19 
a velmi  intenzivním  tempem celé návštěvy, 
ve mně (a věřím, že ve valné většině účastní-
ků mise) zanechala cesta jen pozitivní zážitky 
a cenné zkušenosti. 
Tchaj-wan nám ukazuje cestu, na které vidí-
me, že podpora vědy a výzkumu má obrov-
ský  smysl  a  je  investicí  jak  do  přítomnos-
ti,  tak do budoucnosti. Možná každý druhý 
z nás má ve svém počítači nebo telefonu něco 
tchajwanského…

STARKON HOLDING, a. s. 
Mgr. Marie Kovářová
členka představenstva 
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Štamberk je pod drob-
nohledem odborníků
Od  června  letošního  roku  prozkoumávají 
hrad  Štamberk  archeologové.  Postupně  od-
krývají  zdi  a  společně  s  nimi  stavební,  ale 
i kuchyňskou keramiku a další nálezy. Díky 
tomu odborníci mohou datovat počátky vý-
stavby  hradu  i  zlomky  jeho  dalšího  osudu. 
Podle hlavního archeologa Davida Zimoly se 
hrad může pyšnit zakonzervovanými částmi 
keramických nádob, které umožní prozkou-
mat životní styl šlechty. Práce probíhají pod 
záštitou Muzea Vysočiny Jihlava v rámci pro-
jektu ATCZ 185 Regionem  renesance  proti 
proudu času. 
Na  Štamberku  bude  rušno  pravděpodobně 
až do konce roku 2022. „Archeologický vý-
zkum neprobíhá pouze na místě samém, tedy 
na hradě, kde jsme do konce srpna 2020 pro-
zkoumali celkem čtyři sondy, ale minimálně 
z jedné třetiny také v laboratořích, kde jsou 
vyzvednuté movité nálezy průběžně ošetřo-
vány, analyzovány a konzervovány,“ vysvět-

lil postup prací Zimola. Na celém procesu se 
podílejí desítky lidí.
Do  poloviny  září  badatelé  prozkoumali 
masivní  kamennou  ohradní  zeď  založenou 
přímo na skále, která chránila vstup k hradu 
z jižního směru. Z vnější strany hradu odbor-
níci  odkrývali  vrstvu  stavební  suti  s  částmi 
středověké  střešní  krytiny,  takzvaných  prej-
zů,  vápenné malty,  zlomků  cihel  a  kamenů 
původně využitých v nadzemních konstruk-
cích.  Stavební  keramiku  doplňuje množství 
ručně kovaných hřebů. „Pod vrstvou staveb-
ní suti se nachází asi padesát centimetrů vy-
soká odpadní vrstva, kterou obyvatelé hradu 
vytvářeli ve čtrnáctém až patnáctém století. 
Obsahuje četné zlomky kuchyňské a stolní ke-
ramiky, především hrnců, poklic, pohárů, zá-
sobnic či džbánů,“ popsal Zimola. Množství 
tohoto již zaevidovaného materiálu by podle 
něj vydalo na deset krabic od banánů. 
Z  nálezů  vzbudil  jednoznačně  největší  po-
zornost masivní  železný klíč, pravděpodob-
ně  sloužící  k  odemykání  palácových  dveří. 
V místech předpokládaného paláce se poda-
řilo najít také část zeleně glazovaného kachle, 
jenž původně tvořil kamna vytápějící někte-
rou z místností.
„Na základě rozborů keramických nálezů 
můžeme počátky výstavby hradu položit nej-
později do období přelomu třináctého a čtr-
náctého století, spíše však do průběhu dru-
hé poloviny století třináctého. Jeho zánik je 
tradičně dáván do souvislosti s válečným 
tažením husitského hejtmana Jana Hvězdy 
z Vícemilic v roce 1423,“ přiblížil historic-
ké souvislosti vedoucí archeolog. Podle ke-
ramických artefaktů a nálezů silně prohoře-
lého kamene v základech horního paláce byl 
podle  Zimoly  hrad  skutečně  během  první 
poloviny patnáctého století s největší prav-
děpodobností zapálen a pobořen. I po niči-
vých vpádech husitů na Telčsko byl ale něja-
kou dobu obýván. 
Unikátní je Štamberk především zachovalos-
tí středověkých stratigrafií. „V nich nachází-
me fragmenty keramických nádob, které by-
ly na hradě používány v časovém intervalu 
od poslední třetiny třináctého do patnácté-
ho století. Stratigrafie, tedy sled jednotlivých 
vrstev, byly zavaleny stavebními destrukcemi, 
které je po zániku hradu v patnáctém stole-
tí konzervovaly do dnešních dnů,“ vysvětlil 
Zimola s tím, že archeologové mají díky to-
mu do budoucna jedinečnou možnost studo-
vat keramické nádobí používané středověkou 
šlechtou a porovnávat ho se soubory kerami-
ky  z  okolních  hradů  Janštejna,  Roštejna  či 
Telče. 
Terénní část archeologického výzkumu bude 
pokračovat i v následujícím dvou letech. De-
finitivní zpracování všech nálezů je plánová-
no na rok 2022.

Marie Majdičová

Kamínky putují 
Českou republikou

Našli jste kamínek, který zdobil na jedné stra-
ně obrázek, citát či úryvek písničky a na  je-
hož druhé straně byl napsán pětimístný číselný 
kód? Pak šlo o jeden z mnoha putovních ka-
mínků, které cestují nejen Českou republikou. 
Jedná  se  o  poměrně nový druh  zábavy. Pr-
votní nápad vznikl v USA, odkud se dále ší-
řil. V Evropě  se  kamínky  hledají  například 
na Slovensku nebo v Rakousku. A hra se těší 
čímdál větší oblibě, nejspíš i proto, že se do ní 
může zapojit úplně každý. 
Pokud  popisované  dílko  naleznete,  ve  vět-
šině  případů  při  procházkách městem  a  je-
ho okolím, vezměte si je s sebou domů. Poté 
se připojte k facebookové skupině Kamínky 
a podělte se s tamějšími nadšenci putovních 
kamínků o fotku svého nálezu. Můžete se tak 
dozvědět, kdo je jeho autorem. Kamínek bys-
te posléze měli poslat na  jeho další  cestu – 
převézt ho při nějaké příležitosti na jiné mís-
to. Pokud se s ním nechcete rozloučit, nevadí, 
můžete si ho i ponechat.
Láká vás zapojit se do „hry“ pěkně od začát-
ku? Pak stačí najít vhodný kamínek, zkrášlit ho 
akrylovými barvami a „podepsat“ poštovním 
směrovacím  číslem  svého  města  a  nápisem 
„Kamínky“. Poté mu vyberte to pravé umís-
tění a čekejte, zda nálezce vloží jeho fotografii 
do zmiňované skupiny. V ní najdete i podrob-
nější pravidla a praktické tipy pro výrobu. 
A nemusíte být zrovna výtvarně nadaní, mezi 
„kamínkáři“ se sice najdou i nápadití umělci, 
ale budoucího nálezce jistě potěší i jednodu-
chý obrázek nebo nápis.
Pokud budete mít štěstí, váš kamínek se mů-
že stát doslova malým cestovatelem. Kromě 
nejrůznějších míst po ČR může vyjet i za hra-
nice! A vy třeba budete díky sdílení na Face-
booku sledovat jeho putování.
Ještě pořád vás neláká přidat se ke statisícům 
hledačů kamínků? (Česká skupina Kamínky 
má momentálně přes 200.000 členů.) Zkuste 
se i tak při procházkách o něco více rozhlížet 
po okolí. Váš první nalezenec vám jistě velmi 
rychle rozzáří tvář a vy budete brzy pohlceni 
popisovanou zábavou.

Foto a foto: Ivana Holcová

Hrad Helfštýn, Hefais-
ton a umělečtí kováři 
patří už více než 30 let 
nerozlučně k sobě 

Letos byl po velmi rozsáhlé a zdařilé rekon-
strukci znovu zpřístupněn hradní palác. A je 
jistě symbolické, že týdenní kovářské Fórum 
patřilo další generaci rodu Habermannů.
David Hugo Habermann, který již 20 let žije 
v Telči, je autorem návrhu díla Jiskření. Tuto 
téměř třímetrovou plastiku zde vytvořili brat-
ři David  a  Josef Habermannovi, Lukáš Za-
dražil, Davidův syn Matyáš a Vojtěch Trnka. 
Jiskření  se stalo součástí  sbírek Muzea Ko-
menského v Přerově a umístěno je v rekon-
struovaném helfštýnském paláci.

Text + foto: David Hugo Habermann
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PRODEJ ŽIVÝCH RYB ŠIROKÉHO
SORTIMENTU S MOŽNOSTÍ OPRACOVÁNÍ
VELKÝ VÝBĚR RYBÍCH SPECIALIT
- SMAŽENÝ KAPR A MARENA
- UZENÝ KAPR A MARENA
- RYBÍ ŠKVARKY
- RYBÍ POLÉVKA
TEPLÉ A STUDENÉ NÁPOJE
ŽIVÁ HUDBA

Rybářství Nechvátal Vás srdečně zve na 

SLAVNOSTNÍ VÝLOV 

ŠTĚPNICKÉHO RYBNÍKA

V TELČI 31. ŘÍJNA 

Doprovodný program s rybími specialitami

ZMĚNY VYHRAZENY DLE  AKTUÁLNÍ SITUACE

Slavnostní výlov Špitálského
rybníka

24. 10. 2020 

Srdečně Vás zveme na výlov
Špitálského rybníka, který se nachází
kousek za Telčí směrem na Mysliboř

Budou pro Vás připraveny rybí
speciality, občerstvení,

živá hudba
prodej živých ryb s možností

opracování
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného 
nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, pří-
věsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích sou-
prav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola  Vladi-
mír Roupec - učeb-
na v Telči na Mysli-
bořské ulici, výuka 
a  výcvik  na  osob-
ní  automobil.  Ví-
ce info na www.au-
toskolaekol.wz.cz 
a tel. 607 185 517.

• Vyměním  byt  1+1 
v Telečské ul. v Jih-
lavě  za  Telč.  Také 
1+1,  nižší  patro. 
Tel. 737 558 063.

• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných moti-
vů. Koupím i jiné obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, por-
tréty, akty, svaté, lovecké) a jiné zajímavé motivy. Mohou být 
i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rych-
lé a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Malý oznamovatel

Denní  teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 8. 2020 do 18. 9. 2020.

Přehled počasí v Telči
Srpen v číslech
Průměrná teplota:   19,2 °C
Průměrný tlak:   1013,6 hPa
Srážky:     103 mm
Max. teplota:   32,9 °C, 10. 8. v 14.59
Min. teplota:   7,2 °C, 28. 8. v 6.14
Max. rychlost větru: 40 km/h, 26. 8.

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.

Ondřej Kozák, hráč na kytaru, mandolínu, housle, kontrabas a dobro, 
zároveň také hudební pedagog a publicista, je ve svém oboru vynikají-
cí. O tom svědčí i pětinásobné ocenění titulem Kytarista roku. 14. a 15. září jste se s ním mohli 
potkat díky projektu Šablony II v rámci dvou besed ve dvoře Základní umělecké školy Telč. Prv-
ní ze setkání bylo zaměřeno na kytaru – na techniku kytarové hry a možnosti nástroje. Dozvědět 
jste se mohli i informace o dalších strunných nástrojích včetně toho, proč a jak hraní cvičit. Ne-
chyběl ani prostor pro diskuzi s umělcem. Druhá beseda se týkala hry na housle a byla zpestře-
na společným koncertem Ondřeje a houslistek z naší ZUŠ. Obou besed se zúčastnilo cca 40 lidí 
z řad veřejnosti, žáků i rodičů. Ti si během nich poslechli i písně v Ondřejově podání. „Domní-
vám se, že dnešní hudební školství musí nutně sledovat i jiné trendy, než jen tzv. klasickou hud-
bu. Jsem přesvědčena o tom, že bychom měli žákům nabídnout širší pohled na problematiku hry, 
otevřít obzory a ukázat nepřeberné množství žánrů a stylů, které v hudbě lze najít. V případě se-
tkání s Ondřejem Kozákem se to, myslím, podařilo,“ hodnotí Eva Pavlíková, ředitelka ZUŠ Telč.

Ivana Holcová

Multiinstrumentalista 
Ondřej Kozák v Telči

Foto: Archiv ZUŠ
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Čtyřnohý účastník letošní cyklojízdy.  Foto: Miroslav Holec

Foto: Archiv manželů Vystrčilových

Poslíčci podzimu
Bytůstky z makovic a barevného listí osíd-
lily loni na podzim zámecký park. Vytvo-
řily je děti ve věku 6 až 8 let z výtvarného 
oboru ZUŠ.
Letošní podzim bude  jistě  - přes všechny 
okolnosti - neméně barevný...

Lenka Bláhová Karolínka Šimková

Vašík Navrátil Adámek Čech, Olínek Nosek, Štěpánek Vojtíšek Marijánka Pavlíková

Krásně zaznamenaný start balónů od naše-
ho čtenáře. Foto: Jiří Zamazal
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Staré vozy přišly 
obdivovat desítky lidí
Veteráni a Telč už několik let neodmyslitel-
ně patří k sobě. Majitelé a příznivci starých 
vozů se ve městě pravidelně scházejí při nej-
různějších příležitostech. Jedno z  takových 
setkání  se uskutečnilo  také o druhém záři-
jovém víkendu. „Hodinku až dvě tady au-
ta postojí a majitelé si mezi sebou mohou 
směnit, koupit či prodat různé náhradní dí-
ly. Především jde ale o setkání kamarádů 
z blízkého a širšího okolí,“ nastínil základní 
myšlenku Podzimní vyjížďky  strojů minu-
lého tisíciletí s burzou její hlavní organizátor 
Aleš Wimmer. 
Přibližně sto účastníků se svými auty a mo-
torkami zcela zaplnilo dvůr Muzea  techni-
ky. Kromě majitelů dorazila  také celá řada 
návštěvníků,  kteří  se  přišli  podívat  či  za-
vzpomínat. K vidění byly vozy z  třicátých 
až osmdesátých let minulého století, nejvíce 
byly zastoupeny takzvané klasiky, tedy ve-
teráni z šedesátých až sedmdesátých let. „Je 
tu i pár předválečných aut,“ doplnil Wim-
mer. 
Nejčastěji zastoupenou značkou byla s pře-
vahou  Škoda,  kterou  bylo  možné  vidět 
ve všech možných modelech a barvách. Ob-
jevila se ale i méně typická auta, například 
americký  Lincoln.  „Jezdili v něm hlavně 
majetní obchodníci a zástupci firem. Spo-
lečnost Cadillac a Lincoln patřila v Ameri-
ce k naprosté špičce,“ přiblížili historii své-
ho vozu majitelé jednoho z opodál stojících 
Lincolnů. 
Součástí  nedělního  dopoledne  byla  také 
společná vyjížďka. Kolonu vedl Aleš Wim-
mer se svým sporťákem Praga Piccolo z ro-
ku 1931 se sportovní karoserií. „Pojedeme 
patnáct kilometrů pohodovou jízdou. Cílo-
vá zastávka je vždy tajná,“ dodal Wimmer. 
Nakonec  ale  prozradil,  že  letos  se  vydali 
do leteckého muzea v Dačicích, kde je če-
kalo občerstvení.

Marie Majdičová

Tradice fiktivní firmy 
na GOB a SOŠ pokračuje 
i v letošním školním roce
Tento školní rok v rámci GOB a SOŠ Telč 
vzniká  nová  fiktivní  firma  jménem  Brej-
louni, s. r. o. Tímto se navazuje na dlouho-
letou tradici fiktivní firmy v Telči. Nově pod 
vedením paní učitelky Ing. Hany Mrkvičko-
vé, která přišla s nápadem založit novou fir-
mu zaměřenou na prodej brýlových obrub. 
Na řízení celé firmy se podílí hlavně samotní 
žáci střední odborné školy i gymnázia. Fik-
tivní firma nabízí studentům možnost aktiv-
ně  rozvíjet  své  obchodní  dovednosti,  zna-
losti a obchodní praxi. Jedná se o virtuální 

Grilování v SeneCura 
SeniorCentru Telč

V úterý  17.  8.  2020  prožili  klienti  Senior-
Centra Telč výjimečný den. Splnilo se totiž 
velké přání jedné z klientek, paní Komoňo-
vé. Přála si grilovat!
Mezi  mraky  se  po  obědě  vynořilo  slunce 
a klienti se začali scházet na zahradě, kde se 
o příjemnou atmosféru postaralo duo „Sád-
lo  v  pohybu“.  Naši  senioři  se  pohupovali 
do  rytmu oblíbených písniček  a prozpěvo-
vání známých melodií se linulo Batelovskou 
ulicí. A nebyl to pouze zpěv, který byl v uli-
ci znát, nýbrž také vůně do křupava opeče-
ných klobás z grilu. Na těch si klienti s chutí 
pochutnávali a zapíjeli je letními domácími 
limonádami. 
Po skončení kulturního vystoupení se klien-
tům jen tak ze zahrady nechtělo. Ještě s nad-
šením vychutnávali všechny dojmy a užíva-
li si radostnou atmosféru strávenou se svými 
vrstevníky. 
Jsme  velice  potěšeni,  že  jsme  mohli  paní 
Komoňové, v rámci programu sítě domovů 
SeneCura  „Roční  přání“,  splnit  její  tužbu. 
Grilovaní na zahradě domova si ale nakonec 
užili všichni. 

Text + foto: Monika Smejkalová

Nachozeno v Telči 
– aktivní zábava pro 
všechny věkové kategorie
Máte  rádi  chození  po  památkách? A  láka-
jí vás i místa, kam obyčejný turista jen tak 
nezavítá?  Pak  by  vás  mohla  oslovit  nová 
hra Nachozeno. Jedná se o venkovní aktivi-
tu pro 2-6 hráčů, která vás provede český-
mi městy a jejich nejen tajnými zákoutími. 
„U příjemné procházky budete plnit úkoly, 
luštit rébusy, odpovídat na záludné otázky, 
a tím se dozvídat informace o daném měs-
tě. S každým úkolem získáte část mapy, díky 
které budete postupně odhalovat trasu ces-
ty,“ popisují hru její autoři. 

Dále dodávají, že je vhodná pro všechny vě-
kové kategorie, zaujmout by tak měla rodi-
nu,  partu  přátel  i  zamilovaný  pár.  Splnění 
všech aktivit zabere zhruba 3-4 hodiny, bě-
hem nichž nachodíte 4-6 kilometrů. 
Autoři  hry  si  jako  první  ze  všech  českých 
měst  vybrali  právě Telč,  která  je  prozatím 
zpracována jako jediná. Následovat by měl 
Liberec a po něm další krásná místa. „Hru 
v Telči si v časově omezeném předprode-
ji zakoupilo přes 30 nadšenců. Do běžné-
ho prodeje se hra Nachozeno v Telči do-
stala v září a zakoupit ji je možné na webu 
www.nachozeno.cz. Byli bychom rádi, kdyby 
do budoucna byla hra dostupná také na in-
focentru města Telč,“ zmiňují dále autoři.
A  kdo  za  celým  projektem  stojí?  „My, 3 
nadšenci do sportu a poznávání nových 
míst. Naším záměrem bylo vytvořit zábavný 
koncept, při kterém se tyto dvě aktivity spo-
jí. Proto jsme vytvořili unikátní venkovní hru 
Nachozeno.“ Konkrétně se jedná o Danielu 
Pospíchalovou,  telčskou rodačku, která dle 
svých  slov  pravidelně  čelila  otázkám  ná-
vštěvníků města, co dalšího kromě náměstí 

lze v Telči vidět: „To byl původní impulz pro 
vytvoření naší hry – ukázat lidem, že Telč je 
krásné město a nabízí mnohem více než pou-
ze návštěvu náměstí a zámku.“ Dalšími čle-
ny týmu jsou Dominik Rosenberg, který se 
s Danielou seznámil při společných studiích 
sportovního managementu v Liberci, a To-
máš Nosek, dlouholetý kamarád Dominika.
Tato  hra může  být  skvělým  parťákem  pro 
vaše cesty. O tom vypovídá i motto projek-
tu: „Dejte sbohem nudným výletům a pozná-
vejte města zábavnou formou!“

Ivana Holcová
Foto: autoři hry Nachozeno

společnost, která je vedena jako společnost 
reálná.  Simuluje  reálné  procesy,  produk-
ty a služby. Tyto firmy jsou zakládány pod 
dohledem vyučujícího ve spolupráci s Cen-
trem fiktivních firem, které jejich činnost ko-
ordinuje.

Tereza Brabcová
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Dokončení ze str. 1…

Představujeme nové 
pracovníky MěÚ Telč
Jmenuji se Stanislav 
Tobolka. Mé před-
chozí bydliště se na-
chází v jižním cípu 
Vysočiny. Před rokem 
jsem se však přestě-
hoval do nedalekého 
Stonařova. Protože 

555 km za 24 hodin…
Chtěli jste to někdy během těch 24 ho-
din vzdát? 
Naštěstí  tak  velká  krize  nepřišla.  Každo-
pádně kola máme nyní už zazimovaná a le-
tos nás na nich nikdo neuvidí!
Všiml jsem si, že jednomu z Vás bylo už 
49 let. Klobouk dolů, jak to zvládal?
V  týmu  jsme  měli  jednoho  Benjamínka, 
který  to  zvládl  celé  naprosto  perfektně. 
Během cesty jsme mu začali říkat „klíště“ 
podle  toho,  jak se nám pořád lepil na zá-
da.  
Důležitá je i regenerace. Jak probíhala? 
Bolely vás nohy? 
Regenerace proběhla hned ve vedlejší  re-
stauraci,  kdy  jsme  tam  poslali  pár  piv. 
Druhý den bolely nohy při cestě ze scho-
dů a do schodů, ale kupodivu to nebylo tak 
hrozné a od nového týdne už zase sportuje-
me ve fitku a s raketou na kurtu.
Jaké byly pocity v cíli? 
Úžasné,  obrovská  radost!  Nepamatuji  si 
přesně,  co  se  po  příjezdu  dělo,  tělo  bylo 
v jakémsi transu. Nahromaděná bolest ja-
ko by se přeměnila v dojetí a do očí se mi 
hrnuly slzy z té nádherné atmosféry, kterou 
pro nás místní lidé spolu s lidmi ze Sdílení 
připravili. Děkujeme
Cílem nebyl jenom samotný sportovní 
výkon, ale i finanční podpora organiza-
ce Sdílení. Jakou částku se podařilo vy-
brat?
Podařilo se vybrat nádherných 170 136 Kč. 
Jsme nadšení, kolik lidí přispělo i celkově 
jak moc byla tato akce kladně brána. Nej-
větší zásluhu má firma Albi, která věnova-
la za každý náš ujetý kilometr 200 Kč.
Na závěr bych ještě jednou chtěl poděko-
vat organizaci Sdílen za to, jak vřele ce-
lý projekt přijala. Našim holkám v dopro-
vodném vozidle, které se o nás celou cestu 
perfektně staraly a nenechaly nás hlady. 
A největší díky patří Kubovi a Radkovi, se 
kterými jsem mohl toto utrpení a zároveň 
úžasný zážitek prožít.

pm

HRADEC KRÁLOVÉ
6.-10. 10. – Jazz jde městem / Jazz Goes 
to Town 
Mezinárodní  jazzový  festival  představuje 
tuzemské i zahraniční umělce, nové jazzo-
vé projekty i začínající hudebníky. Hudeb-
ní sály, kluby, bary, kavárny, ale i netradiční 
industriální či sakrální prostory.

CHEB
15. 10. - Jarek Nohavica
Kulturní centrum Svoboda - od 19 hodin
Sólový recitál jednoho z našich nejznáměj-
ších písničkářů s kytarou a heligonkou.

JINDŘICHŮV HRADEC
10. 10. – Fotoškola a Dny otevřených ate-
liérů
10.00 hodin, Muzeum fotografie a moder-
ních obrazových médií.

KUTNÁ HORA
18. 10. – Běh pro zvon
V. ročník terénního běžeckého závodu. Tra-
sy pro dospělé 3,5 a 10 km, i dětský závod. 
Okolí kostela sv. Jakuba.

LITOMYŠL
2.-4. 10. - ArchiMyšl
Program při příležitosti Světového dne ar-
chitektury. Komentované prohlídky a pro-
jížďky, besedy s architekty, výstavy.

POLIČKA
do 31. 10. - 73. Umělecký salon: 
13 v Poličce
výstavní  sály  Městské  galerie,  Palackého 
nám. Letošní salon je zaměřen na díla auto-
rů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde ži-
jí. Název odkazuje na počet umělců, jejichž 
díla jsou vystavena.

TELČ
31. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstu-
pem do historického centra, prodej živých 
ryb a rybích specialit, občerstvení. Od 8.00 
hod.  Zároveň  na  náměstí  Zachariáše 
z Hradce probíhá farmářský a řemeslný trh.

TŘEBOŇ
4. 10. 2020 - 3. 1. 2021 – výstava Vitoraz-
sko připomene 100. výročí od změny stát-
ních hranic v okolí Českých Velenic. V Do-
mě Štěpánka Netolického.

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

Inspirace z České inspirace

jsem vyrůstal na venkově, v zemědělské ro-
dině, mám odjakživa velmi blízko k příro-
dě. Při studiu na Vyšší odborné škole v Tá-
boře jsem se ochraně životního prostředí 
začal věnovat natolik, že moje cíle při hle-
dání zaměstnání byly jasně stanovené. 
Mám za sebou dvanáctiletou praxi na po-
zici referenta odboru životního prostředí 
městského úřadu v nedalekých Dačicích. 
Jelikož jsem hledal pracovní pozici blíže 
ke svému novému bydlišti, nastoupil jsem 
na zdejší odbor životního prostředí, kde 
budu vykonávat agendu na úseku vodní-
ho hospodářství a ochrany přírody a kra-
jiny. Vzhledem ke svým zkušenostem, praxi 
a znalostem v oboru budu určitě přínosem 
týmu zdejšího odboru životního prostředí, 
a nejen jeho.

Jmenuji se Kateři-
na Pavlů. Pocházím 
z Jihlavy, ale posled-
ních  25 let žiji  s man-
želem a 2 syny v Telči.
Na stavební úřad 
v Telči jsem přišla 
ze stavebního úřadu 
Třešť, kde jsem půso-
bila 16 let.

Jmenuji se Alice Ben-
dová. Bydlím společ-
ně s rodinou neda-
leko  Dačic. V Telči 
jsem byla zaměstná-
na již dříve řadu let, 
proto jsem přivíta-
la možnost se po del-
ší časové pauze vrá-
tit. Na své pozici 
zaměstnance finanč-
ního odboru MěÚ se 
budu snažit o vstřícnost a možnost v rámci 
své kompetence zodpovědět případné dota-
zy a podávat dostatečné informace  místním 
občanům. 
 
Jmenuji se Dominika Cveková, vystudo-
vala jsem magister-
ský obor mezinárod-
ní vztahy a evropská 
studia a dále obor 
mezinárodní a regi-
onální vztahy v prů-
myslovém vlastnic-
tví. Dosavadní praxi 
jsem získala v paten-
tové kanceláři v Pra-
ze. Po ukončení stu-
dií jsem se rozhodla 
zůstat v Telči a byla jsem přijata na pozi-
ci referenta Odboru dopravy na MěÚ Telč.

Foto: pm
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Novinky Knihovny UC
Šalanda a kol.: České století motorismu I; 
Nachtmannová: Móda  v  časech  kříže 
a  kalicha;  Houzar:  Brněnské  symboly: 
pečeti,  znaky  a  vlajky Brna  a  jeho měst-
ských částí; Jakubec: Karel z Lichtenstei-
nu-Castelcorna  (1624-1695):  olomoucký 
biskup  a  kníže  střední  Evropy; Horáček 
a kol.: Teoretické základy památkové péče 
na prahu 21. století

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Ivana Maxová: Mariánské, trojiční a dal-
ší  světecké  sloupy  a  pilíře  v  Jihočeském 
kraji; Ivana Maxová: Mariánské, trojiční 
a další světecké sloupy a pilíře v kraji Vy-
sočina; Pavla Michalíková: Zrození  lidu 
v  české kultuře 19.  století; Miroslav Va-
něk: Sto studentských evolucí, 3 díly; Mi-
lan Holeček: Hrdinové zámořských obje-
vů; Jiří Stránský: Štěstí napodruhé; Miloš 
Urban: KAR:  pohřební  hostina  za  jedno 
město; František R. Kraus:  Povídky  ze 
Svrabové  čtvrti; Stanislav Beran: Koco-
vina; Petr Kovařík: Naše studánky; Bian-
ca Bellová:  Mona;  Petra Dvořáková: 
Chirurg; Viktorie Hanišová: Rekonstruk-
ce;  Martin Skořepa:  Rituál  Turínského 
koně; Karel Šiktanc: Opovážení; Eduard 
Vacek:  Občanský  průkaz,  prosím;  Petra 
Hůlová:  Zlodějka  mýho  táty;  Ivan Ma-
gor Jirous: Magorova oáza; Vojtěch Hel-
ler: Pandemie od starověku po současnost; 
Karel Satoria: Povoláním člověk

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Coben: Chlapec z lesů; Vigan: Vděk; Lam-
balle:  Maják  na  útesech;  Harris:  Když 
si  odešel; Pawlowská:  Zážitky  z  karanté-
ny; Nesměrák:  Na  zemské  stezce; Atwo-
od: Svědectví; Marrs: Pasažéři; Lukáško-
vá:  Panda  v  nesnázích; Katalpa: Zuzanin 
dech; Brookes: Vězňova žena; Sager: Po-
slední  lež;  Faulerová:  Smrtholka;  Goffa: 
Štvanice; Ekberg: Ocejchovaná; Gregory: 
V nejistých vodách; Dunnett: Smrtící útes; 
Chalupová: Začátek; Griffin: Sběratelé zla; 
Stránský: Štěstí napodruhé
Naučná
Gregor: Slovensko v duši českého poutní-
ka; Somerauer:  Gabriela Novotná  -  cesta 
na Dakar; Bader: Přežil jsem to; Padevět: 
Komunistické  lágry;  Čornej:  Jak  Žižka; 
Obama: Můj  příběh; Šíma:  Na  kole  přes 
Afriku; Vondrušková: Církev
Dětská
Olivová:  Statečný  čáp;  Zobačová:  Auta, 
vlaky, bagry  taky; Reviláková: Deník Do-
ry Grayové; Kahoun: Medvídek Popo; Čál-
ková: Do průvanu za uši  tatínci se nevěší; 
Grey: Jmenuji se Orel; Horáček: Jak myš-
ka snědla měsíc; Hunter: Volání divočiny. 
Poslední rozlehlá divočina
Týden knihoven 5.-11. 10; 24. ročník
- čtenářská amnestie pro zapomnětlivé čtenáře
- přihlášení nových čtenářů zdarma
- vyhlášení vítězů celoroční hry LOVCI PEREL
- cestovatelská beseda Libora Drahoňovské-
ho KARÉLIE - ZEMĚ TISÍCŮ JEZER - 
8. 10. v 17.30, obřadní síň radnice v Telči

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

V Telči se opět promítalo. 
Díky Kinu na kolečkách
Kino  na  kolečkách  nebo  také  mobilní  ki-
no. To je služba, díky níž může ožít filmo-
vé plátno i v místech, kde by to jinak nešlo. 
Třeba na Panském dvoře v Telči, kam dora-
zilo hned třikrát po sobě ze středočeské po-
bočky v Kouřimi.
Během léta tak byly v Telči k vidění 3 růz-
né filmy – Chlap na střídačku v červnu, Pří-
pad mrtvého nebožtíka v červenci a o měsíc 
později 3Bobule. První film navštívilo zhru-
ba 300 diváků, druhý asi 150 a největší zá-
jem byl o 3Bobule, které sledovalo přes 320 
lidí.  „Byli jsme mile překvapeni, takovou 
návštěvnost jsme nečekali,“  říká  Zdeněk 
Výborný  Vlček,  produkční  manažer  Kina 
na kolečkách. Dále popisuje svou spokoje-
nost se zařizováním projekcí: „Na Panském 
dvoře jsme byli spolu s manželkou i osobně, 
abychom měli představu, jak to bude pro-
bíhat. Musím pochválit milý a ochotný pří-
stup a super spolupráci. Takto, kdyby to bylo 
všude, jsme spokojení. Snad byla spokojená 
i druhá strana.“ 
Otázka promítání v příští sezóně ještě není 
vyřešená,  jeho uskutečnění  jsou  ale naklo-
něny obě dvě strany. „Spolupráci s Kinem 
na kolečkách mohu jen doporučit, a pokud 
o ni budou mít zájem i příští rok, budeme 
velmi rádi,“ potvrzuje Hana Plachá, vedou-
cí provozu areálu Panský dvůr Telč.

Ivana Holcová

V druhé polovině dvacátého století se motivy naší Telče objevily souběžně ve sféře běžného 
života a sběratelství. Byly vděčným zdrojem inspirací pro poštovní známkovou tvorbu, která 
potěšila i filatelisty pozoruhodnými známkami, z nichž k nejvyhledávanějším patřila r. 1954 
známka v nominální hodnotě třiceti haléřů československých zobrazující prostor náměstí. Ná-
vrh vypracoval Cyril Bouda, vyryl B. Roule. V dalším období, o několik desítek let později, 
posloužily krásy Telče jako námět pro nálepku na zápalkové krabičky, kdy firma Solo Lipník 
zobrazila telčské náměstí s pohledem na kašnu a velké loubí, čímž vytvořila vyhledávaný ar-
tikl i pro filumenisty. V roce 1986 pak motivy náměstí našeho města ozdobily platební minci 
v hodnotě 50 Kč, která zase patří do hledáčku numismatiků.                     Text + foto: Jiří Ptáček

Vzpomínáme na 20. století
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500 let rybníka 
Malý Pařezitý

O vybudování a účelu využití rybníka Malý 
Pařezitý není v literatuře mnoho informací. 
Podle místních pamětníků tuto vodní nádrž 
pravděpodobně  vybudoval  slavný  rybníkář 
Josef  Štěpánek  Neto-
lický.
O Josefu Štěpánku Ne-
tolickém  se  dochova-
lo  velmi málo  historic-
kých údajů. Snad  i  rok 
narození,  1460,  a  ani 
křestní jméno Josef nej-
sou zcela jisté. 
První  potvrzená  zmínka  o  něm  pochází  až 
z konce 15. století, kdy působil ve službách 
Rožmberků,  a  to  jako  pomocník  fišmistra 
Kunáta Dobřenského. 
Roku  1505  je  sám  jmenován  fišmistrem  – 
mistrem rybníkářem.
Pro stanovení roku vybudování rybníka by-
lo  klíčové  denrochronologické  datování  le-
tokruhů  dřeva  dvou  pařezů  ze  dna  Malo-
pařetitého  rybníka.  Ty  byly  odebrány  pod 
odborným dohledem Ing. Jiřího Bláhy Ph.D., 
z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky 
AV ČR, pracoviště Telč. 
Vyhodnocení  letokruhů  ze  vzorků  odebra-
ných z obou pařezů provedl Ing. Josef Kyncl, 
v laboratoři DendroLab v Brně.

Ing. Josef Kyncl po porovnání letokruhů sta-
novil,  že  starší  ze  stromů  rostl  v místě bu-
doucího rybníka od roku 1433 (e911)a mlad-
ší od roku 1488 (e910).   K jejich pokácení 
došlo mezi lety 1512-1514.
Vyhodnocení  bylo  provedeno metodou  po-
rovnání  letokruhů  z  odebraných  pařezů  se 
standardními chronologiemi pro Moravu a je 
uvedeno ve zprávě č. 781-17/19 ze dne 22. 
11. 2019.
Bohužel  po  staletí  působící  hniloba  poško-
dila  vnějších  části  obvodů  pařezů,  zmizela 

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I.-II.  5. 10.  IV.  7. 10.
III.  6. 10.  V.-VI.  8. 10.
Biologický odpad
I.-II.  19. 10.  IV.  21. 10.
III.  20. 10.  V.-VI.  22. 10.
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

Konzultační den 
rady města

středa 7. 10. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Slibem nikoho neurazíš 
S pravděpodobností  hraničící  s  jistotou mů-
žeme takřka jednohlasně konstatovat, že tato 
společnost je značně rozdělena. Shodnout se 
na tom, kdo a proč stojí za tímto nežádoucím 
stavem,  už  je  složitější,  a  oddělit  podstatné 
od nepodstatného je už opravdu složité. Člo-
věk je rád chválen a rád slyší, že si to či ono 
zaslouží a má na to nárok. Přesně na tom je 
založena strategie nejenom politických stran, 
ale i některých politiků.  Slíbit lidem to, na co 
každý rád slyší, nemocný na uzdravení, chudý 
na více peněz, každému to, po čem touží. „Sli-
bem nikoho neurazíš a to, co já ti mohu slíbit, 
ti nikdo jiný nedá.“  K velkým slibům není tře-
ba velkých osobností, těch je třeba k velkým 
činům, které společnost vyvedou z problémů. 
Pojmenovat problém a jít za řešením je nároč-
ná věc hodná skutečných osobností. A tady se 
zkuste kolem sebe podívat, zda znáte politika, 
který není  jen „kladečem věnců“ a nekouká 
jen na to, aby byl znovu zvolen.
A tady jsme u jádra problému, absence osob-
ností, ve kterých se kloubí morálka i pokora, 
vzdělanost  a  moudrost,  znamená,  že  jejich 
místo  nahrazují  často  populisté,  ať  již  ote-
vření, nebo skrytí, ti nám potom předkládají 
rychlá a jasná řešení a my často a slepě věří-
me, že kruh je uzavřen.   
Je třeba čerpat z historie, poučit se, třeba na-
poví,  co  řekl  kdysi  Pavel  Tigrid:  „S  býva-
lým komunistou je to jako s bývalým černo-
chem.“  Historie, jak známo, se opakuje.   
Jaký  z  toho plyne  závěr,  jednoduchá  řešení 
takřka nikdy nejsou správná, snadná vítězství 
totiž nemají vůbec cenu, nemají se jako ne-
zasloužená o nic opřít, stejně jako populisté. 
Stojí za to o tom přemýšlet
za KDU-ČSL Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek

kůra a dokonce i část vnějších letokruhů. To 
bylo příčinou stanovení rozdílného roku po-
kácení stromů. 
Pokud však přidáme několik chybějících le-
tokruhů, můžeme vyslovit hypotézu, že oba 
stromy byly pokáceny pravděpodobně okolo 
roku 1520 nebo těsně po tomto datu. V tom 
případě  byl  Malopařezitý  rybník  budován 
a dokončen někdy mezi lety 1520 až 1525.
Důvodů  pro  vybudování  této  vodní  nádrže 
bylo několik.  Zejména to byla zvyšující se 
potřeba vody pro mlýny v tehdejším  teleč-
ském panství a problémy s nestabilním prů-
tokem  vody  v  tehdejším  Telečském  poto-
ku.  A také existující přírodní vydatné zdroje 
podzemní vody v okolí Malého Pařezitého.
Požadovaný a trvalý průtok vody Telečským 
potokem měl zajistit umělý kanál, v délce té-
měř 6km, vybudovaný krátce po dokončení 
rybníka nebo dokonce současně s rybníkem. 
Ten přiváděl vodu z Malého Pařezitého, jak 
bychom dnes řekli z retenční nádrže, do pra-
meniště Telečského potoka, nacházejícího se 
mezi obcemi Vanůvek a Řídelov. 
Koryto  kanálu  kopírovalo  vrstevnici 
a v té době se jednalo o finančně a stavebně 
náročné vodní dílo.
Rybník Malý Pařezitý  ztratil  svůj  vodáren-
ský  význam  v  roce  1565  po  vybudování 
Velkopařezitého rybníka  jako nového zdro-
je  vody.  Pod  hrází  rybníka  byl  vybudován 
rozdělovací  objekt  umožňující  regulovat 
vodu  z  Velkopařezitého  rybníka  na  Třešť 

a na Telč. Odebírat   vodu na Telč umožnil 
vybudovaný umělý kanál vedený přes obec 
Řásná a zaústěný do Telečského potoka nad 
rybníkem Smrk. Dnes je uváděn jako pravo-
břežní přítok Telčského potoka.
Současně  Velkopařezitý  rybník  převzal 
i funkci retenční nádrže pro Telečský potok 
a sloužil, a do dnešní doby i slouží, jako zá-
sobárna  povrchové  vody  pro  celou  rybnič-
ní soustavu vybudovanou na dnešním Telč-
ském potoce.

Text + foto: JK
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Slasti a strasti nového 
akademického roku

Nový akademický rok byl zahájen. Zatím 
je vše především ve znamení opatření pro-
ti  koronaviru. Na Masarykově  univerzitě 
byl zřízen tzv. univerzitní protivirový se-
mafor,  který  kopíruje  ten  vládní  a  podle 
barev – od bílé po červenou – určuje  re-
žim a potřebná opatření v jednotlivých bu-
dovách,  tedy i v univerzitním centru. To, 
jestli  jsou opatření minimální nebo v ex-
trémním  případě,  zda  je  budova  pro  ve-
řejnost  uzavřena,  zjistíte  nyní  jednoduše 
i na internetových stránkách UCT. S opat-
řeními bohužel souvisí i nemilá zpráva pro 
všechny posluchače Univerzity třetího vě-
ku, kterou jsme pro letošní rok museli zru-
šit. Samozřejmě nabízíme možnost účasti 
alespoň na on-line kurzech, ale chápeme, 
že to není ta forma, která je pro naše seni-
ory komfortní. Osobní  setkání  je  zkrátka 
nenahraditelné. Pokud to bude jen trochu 
možné,  určitě  nabídneme  alespoň  nějaký 
náhradní  program  ve  formě  jednotlivých 
přednášek nebo podobných akcí. Moc  se 
všem omlouváme. 
Na  druhou  stranu,  podzimní  program  ak-
cí, ať už vzdělávacích nebo kulturních,  je 
i  letos bohatý. Už od září se k nám vráti-
li malí  zpěváci  ze  sborového  souboru  tel-
čské ZUŠ. Také se těšíme hned na několik 
výstav, a dokonce i na divadelní představe-
ní. Určitě budeme rádi, když k nám do uni-
verzitního  centra  najdete  cestu,  třeba  prá-
vě na Jiráskovu Lucernu v podání studentů 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity.  

Přehled vybraných 
vzdělávacích akcí UCT 
– říjen 2020
6.–7. října 
Medim, seminář pro oblast průmyslu, ener-
getiky a vodního hospodářství
11.–16. října 
Vědecká konference, pořádá Fakulta  infor-
matiky MU
19.–21. října 
Vzdělávací konference Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství
21. října
Ceny města Telče
22.–23. října 
Výjezdní zasedání Centra jazykového vzdě-
lávání MU
24.–28. října 
Pobytové intenzivní kurzy AJ
30. října – 1. listopadu
Soustředění Divadelní společnosti Právnic-
ké fakulty MU
4.–7. listopadu
XV.  Seminář  Telč,  pořádá  Institut  pro  do-
pravní ekonomii, geografii a politiku MU 
Divadelní představení LUCERNA
Dovolujeme  si  vás  pozvat  na  divadelní 
představení hry Aloise Jiráska Lucerna 
v  úpravě  a  podání  Divadelní  společnosti 
Právnické  fakulty MU, které  se bude ko-
nat 1. listopadu od 14 hodin v Historickém 
sálu UCT. Vstupné dobrovolné – POZOR! 
představení  se  bude  konat  jen  v  případě 
příznivých  epidemiologických  podmínek. 
Bližší  informace:  Lucie  Zemanová,  tel. 
731 404 899

Výstavy 
Instalace Ireny Armutidisové ml. a Niko-
se Armutidise, nádvoří univerzitního centra 
(volně přístupná denně od 9 do 17 hodin)
Uloupené umění,  panelová  výstava  Cent-
ra  pro  dokumentaci  majetkových  převodů 
a  kulturních  statků  obětí  II.  sv.  války,  kte-
rá si klade za cíl seznámit diváka s činností 
Centra, jeho vznikem a publikační činností. 
Na osudech původních vlastníků jsou před-
staveny nejen jejich sbírky, válečné a pová-
lečné nakládání s uměleckými artefakty, ale 
též jednotlivé instituce, které židovský maje-
tek spravovaly či stále spravují. Zahájení vý-
stavy proběhlo 21. 9. a v prostorách univer-
zitní knihovny potrvá až do 23. listopadu.   
Památky v pohybu,  výstava  v  prostorách 
Malé galerie UCT, bude prezentovat výstu-
py  výzkumu  kolegů  z  Akademie  věd  ČR 
v projektu NAKI II a bude zaměřena na ex-
perimentální vývoj postupů dynamické dia-
gnostiky a na posuzování dynamických jevů 
na památkách.  Zahájení výstavy 1. listopa-
du,  pozvánku na  vernisáž  naleznete  na  na-
šich webových stránkách www.uctelc.cz. 
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.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc

Setkání hejtmanů a hejtmanek tří českých krajů a Dolního Rakouska potvr-
dilo zájem na rozvoji a propojení univerzitních institucí v Telči a Kremsu

Ve  středu  26.  srpna  se  na Vysočině  konalo 
společné setkání hejtmanů a hejtmanek regio-
nů spolupracujících pod hlavičkou 3+1 v Kra-
ji Vysočina. V rámci setkání v Univerzitním 
centru MU v Telči byla mimo jiné podepsána 
dohoda o spolupráci mezi Krajem Vysočina, 
spolkovou zemí Dolní Rakousko, Dunajskou 
univerzitou Krems a Masarykovou univerzi-
tou. Dohoda deklaruje podporu pokračování 
společných aktivit v oblasti vzdělávání a vý-
zkumu  (např.  www.scola-telcz.net,  Univer-
zita  třetího věku apod.) a zároveň deklaruje 
například podporu výměny studentů v oblasti 
univerzitního vzdělávání a výzkumu.
Spolupráce  by měla  probíhat  nejen  formou 
vytváření  vědeckých  publikací,  ale  také 
vhodnou  formou přímo na univerzitní půdě 
v Telči (večerní přednášky, výstavy, veřejné 
diskuse). Interkulturní dialog by měl být pod-
porován  například  pořádáním  jazykových 
kurzů nebo zajištěním tlumočení na pořáda-
ných akcích.
Zdroj: tisková zpráva Kraje Vysočina 
Fotogalerie:
https://www.uct.muni.cz/newsletter/archiv/
zpravy-z-uct-zari-2020#muni-gallery-1-1

Setkání hejtmanů a hejtmanek tří českých krajů a Dolního Rakouska        Foto: archiv Kraje Vysočina
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Sport
Volejbal

Volejbalisté  a  volejbalistky  se  rozloučili 
s létem turnajem dvojic. Druhou zářijovou 
sobotu  se  sešlo  čtrnáct  smíšených  týmů 
a  utkaly  se  o  prvenství  v  turnaji  odehra-
ném na  telčských kurtech.  Jako vždy byl 
turnaj  doprovázen  přátelskou  atmosférou 
a usměvavými tvářemi. 
Turnaj, kterým se telčský volejbal rozlou-
čil s  létem, vyhrála Marcela Procházková 
a Luboš Pospíchal. Právě tato dvojice zdo-
lala ve vypjatém finále Barboru Procház-
kovou  hrající  s  Markem  Brychtou.  Třetí 
skončila dvojice složená z Terezy Procház-
kové a Tomáše Petrů. Turnaji  tedy jedno-
značně  dominovala  rodina  Procházkova, 
jejíž ženská část v sobě volejbalový talent 
nezapře.
Napínavé  zápasy  byly  k  vidění  v  průbě-
hu celého dne a diváci se nasytili pěkným 
volejbalovým zážitkem. Ve spojení s krás-
ným slunečným počasím se turnaj povedl. 
„Všichni jsme rádi, že se to takto vyvedlo. 
V téhle době je sportování důležitější než 
kdy jindy a stejně tak dobrá nálada,“ řekl 
hlavní organizátor Lukáš Dvořáček.
Dokonce  ani  koronavirová  pandemie  ne-
rozdělila pevnou komunitu kolem volejba-
lu v Telči a obvyklý turnaj se tak odehrát 
mohl. Obešel se bez zranění a mnohé opět 
přesvědčil  o  neumírající  volejbalové  tra-
dici ve městě renesance. O celkově skvě-
lé úrovni volejbalu v Telči hovoří i fakt, že 
sport,  který  je  často  utiskován  viditelněj-
šími sportovními odvětvími, stále funguje 
a dělá domácímu městu skvělé jméno. 

Filip Brychta

Utkání dvojic.          Foto: Pavla Krejčová Kubešová

Fotbalisté vybojovali 
dlouho očekávané 
vítězství
V neděli 13. září se A týmu telčských fot-
balistů podařilo zlomit trvající sérii pro-
her,  když  porazili  soupeře  z Třeště.  Jak 
hodnotí trenér Jiří Nerad dosavadní prů-
běh sezóny poznamenaný koronavirovou 
pandemií? „Náš tým má po šesti odehra-
ných zápasech pouze čtyři body a krčí se 
na dvanáctém místě tabulky. Je to málo 
a chtěli jsme začít o dost lépe. Korona-
virová pauza nám neprospěla. V prvních 
zápasech jsme zahodili spoustu šancí 
a nedokázali se ani jednou dostat do ve-
dení,“ zhodnotil v polovině září nepřízni-
vé výsledky  trenér. Výhra nad Třeští by 
podle něj týmu mohla přinést novou mo-
tivaci. „Vítězstvím z derby se chceme na-
startovat k lepším výsledkům. Věříme, že 
do konce podzimní části ještě vystoupá-
me tabulkou a musíme za to teď bojovat,“ 
dodal Nerad. 

Marie Majdičová

TJ Sokol Telč 
v novém školním roce
• Sportovní angličtina - Čt od 16.30 hod 

v  sokolovně  -  kontakt  P.  Houdková 
606 641 932

• Cvičení  R+D  -  St  od  16.30  hod,  ZŠ 
Masarykova 

• Cvičení  R+D  -  Pá  od  9.30  hod 
ve  sport.  hale  Sokola,  Masarykova, 
kontakt B. Krejčí 605 986 564

• Ropeskipping  -  Út  od  15.30  hod, 
ZŠ  Hradecká,  kontakt  Z.  Herzová 
605 2450 86

• Zdravé  cvičení  -  St  od  19.00  hod, 
ZŠ Masarykova,  kontakt  Z. Herzová 
605 245 086

• Moderní  gymnastika,  judo,  kickbox, 
Team  gym,  florbal,  Kickbox  -  infor-
mace na 733 101 437

Zveme děti a rodiče na tradiční akci Uspá-
vání broučků 25. října od 15.30 hod.

Připravujeme oslavu 130. výročí založení 
Sokola Telč - 22. listopadu - pokud situa-
ce dovolí.

Bližší informace ke všem akcím i sportům 
na plakátech a na www.sokoltelc.cz

E. Drdácká

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 10. října od 9 
do 12 hodin v prostorách bývalého školní-
ho statku.
Přístup do objektu je pouze zadní branou 
z ulice Batelovské a stále přímo po místní 
komunikaci. Místo sběru je označeno logem 
Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, 
saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, ply-
šové hračky, pouze nové boty. Prosíme, vě-
ci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je ve Sběr-
ném dvoře.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 
221, Telč, tel. 732 157 552
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Akce
3. 10.  13.00 u Roštěnky u rybníka Roštejn
Drakiáda - Dárky a hry pro malá dráčata, tra-
diční soutěž o nejhezčího draka. Dýňová po-
lévka, horký mošt, svařák a jiné dobroty…

10. 10.  10.00  sportovní areál
Výlov v Radkově

21. 10.  17.00  sál Univerzitního centra
Slavnostní předávání Cen a Uznání města 
Telče za rok 2020

24. 10.  11.00  na Panských nivách
Hubertova jízda na Ranči
Na Ranči je možnost zakoupení občerstvení. 
https://ranctelc.cz/

25. 10.  15.30  sraz u sokolovny
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody 
na tradiční uspávání broučků. Sraz v 15.30 
hod. u sokolovny. Více na www.sokoltelc.cz

24. 10.  za Telčí směrem na Mysliboř
Výlov Špitálského rybníka
Rybí  speciality,  občerstvení,  živá  hudba, 
prodej živých ryb s možností opracování

31. 10.    Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
Prodej  živých  ryb  širokého  sortimentu 
s možností opracování, rybí speciality, sma-
žený a uzený kapr a pstruh,... Změny vyhra-
zeny dle aktuální situace. Zve Rybářství Ne-
chvátal, www.rybarstvi-nechvatal.cz
Zároveň  na  náměstí  Zachariáše  z  Hradce 
probíhá farmářský a řemeslný trh.

Koncerty
5. 10.  19.00  sál NPÚ
Židovská hudba a klezmer pro dvě vio-
loncella, Jiří Hošek (violoncello a varhany) 
a Dominika Hošková (violoncello)

13. 10.  19.00  sál ZUŠ
Dora Hájková (violoncello) a Matouš Zu-
kal (klavír)

21. 10.  19.00  sál ZUŠ
Pražské komorní trio
Robert  Pacourek  (klarinet),  Michal  Rezek 
(klavír) a Tomáš Strašil (violoncello)

Jednota Orel informuje:
Cross u Roštejnské stráně po sedmé
Již sedmý ročník přespolního běhu po bře-
zích rybníka Roštejn, který se bude konat 
v sobotu 10. října. Poběží všechny běžec-
ké kategorie a jako tradičně budou sou-

Kulturní kalendář
částí Orelské běžecké ligy. Nebude chybět 
ani lidový běh, který je zaměřen na neběž-
ce. Registrace do všech kategorií začíná 
v 9.00 v místě startu. On-line registrace 
nyní na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane. 
Vezměte své děti či vnoučata a sami si při-
jďte vyzkoušet, jestli ještě uběhnete kilometr. 

Přednášky, beseda
8. 10.  17.30  radnice
Karélie - Země tisíců jezer
Na  cestovatelskou  besedu  Libora  Draho-
ňovského zve městská knihovna.

16. 10.  17.00
Od zelené přírody k bílým vrcholům - 
Torre Pellice - vali valdesi - Prali

30. 10.  17.00
Neobvyklé památky na jihu od Alp - Crest-
-Temple de Pointaix - Poet Laval - Merindol. 
Na obě přednášky zve zájemce Historická spo-
lečnost Veritas do Domu Beneše Optáta z Tel-
če (nám. Zachariáše z Hradce č. 21)

19. 10.  17.00 knihovna Univerzitního centra
Kapitoly z historie módy
Od zakladatele Haute couture Charlese Wor-
tha po české návrháře první republiky. Muze-
um Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Muzejní spo-
lek v Telči a Univerzitní centrum Telč zvou 
na přednášku PhDr. Ludmily Růženecké

14. 10.  18.00   Lannerův dům
Archeologické výzkumy na zámku v Telči
U  příležitosti Mezinárodního  dne  archeolo-
gie. Na přednášce budou prezentovány dosa-
vadní poznatky o historii a stavebním vývo-
ji zámku v Telči a výsledky archeologických 
výzkumů včetně informací o právě probíha-
jícím záchranném archeologickém výzkumu 
při současné revitalizaci této památky. Vysta-
veny budou i ukázky archeologických nále-
zů. Přednáší Stanislav Vohryzek.

Výstavy
1. 10. - 22. 11.  Univerzitní centrum
Obrazy Havelka
Pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč

do 18. 10.  Galerie Hasičský dům
Prof. Rudo Prekop a Mgr. at MgA. Martin 
Mlynarič: Křížky Spirituální krajina Da-
čicka, výběr fotografií ze stejnojmenné pub-
likace Ing. Jiří Müller: Krajinou Vysočiny, 
fotografie inspirované okolím Javořice

do 31. 10.        nádvoří Univerzitního centra
Sochy Ireny Armutidisové ml. a Nikose Ar-
mutidise

23. - 25. 10.  Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí  výstavy  je  i  prodej  podzimních 
a  dušičkových  vazeb. Výstava  je  otevřena 

v pátek 14.00-17.00 hod., v sobotu a v nedě-
li 8.00-17.00 hod. 

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

Krteček
Rodinné  centrum  pro  rodiče  i  prarodiče 
s  dětmi  v  orlovně,  Jihlavská  77,  otevřeno 
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné pose-
zení v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 
775 219 362, www.krtecek.org, www.face-
book.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sla-
víčkova 387, Klub: po-pá 13.00-17.00 hod.
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka

Téma měsíce: Máš se rád?
8. 10.  10.00-17.00
Den otevřených dveří - ZASTÁVka otevře 
své dveře. Přijďte si zažít na vlastní kůži, jak 
probíhá sociální práce v rámci nízkopraho-
vých zařízení pro děti a mládež. 

14. 10.  13.00-17.00
Vyhraj, v čem jsi dobrý - Máš nějakou hru, 
sport nebo jinou aktivitu, ve které jsi oprav-
du dobrý? Neváhej a přijď v ní vyzvat jiné 
klienty či pracovníky ZASTÁVky.

20. 10.  13.00-17.00
Podzimní tvoření - Další příležitost pro tvůrčí 
a zručné jedince. Fantazii se meze nekladou.

29.-30. 10.
Přespávačka  - O podzimních prázdninách 
nesmí  chybět  tradiční  přespávačka.  Tento-
krát na téma sebeláska.

Klub důchodců
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek 
ručních prací ● Biblický kroužek ● Rekon-
diční  cvičení  ●  Pěvecko-dramatický  krou-
žek ● Více informací v klubu

Chovatelé
11. 10.  7.00-9.00  areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

10.10. 2020: David Pomahač: 
křehký písničkář s duší rockera a jeho 
sólový projekt Do tmy je daleko.
Bezobav Dyjice, Kulturní domek

Začátek 20:00, Vstupné 150 Kč, děti zdarma

30.10.2020 Petra und der Wolf 
- energické dámské duo z Vídně
Bezobav Dyjice, Kulturní domek

Začátek 20:00, Vstupné 150 Kč, děti zdarma
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Vítáme nové občánky
Matěj Sejrek, Staré Město
Jindřich Tomíšek, Staré Město
Anna Vodičková, Staré Město
Cyrila Havlíková, Štěpnice
Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Havlík, Telč
a Mgr. Adéla Myslivcová, Jihlava
Tomáš Hron, Růžená
a Nikola Kühtreiberová, Hodice
Martin Antoňů, Dačice
a Vladimíra Černá, Dačice
Daniel Záliš, Vrchlabí
a Julia Olšová, Vrchlabí
Vojtěch Cvrček, Malý Pěčín
a Zuzana Dvořáková, Telč
Dalibor Mašek, Jihlava
a Veronika Ježková, Jihlava
Jan Rychnovský, Brno
a Lucie Totková, Klobouky u Brna
Karel Szpytka, České Budějovice
a Veronika Janáková, Č. Budějovice
Jiří Kostelecký, Chrudim
a Lenka Hofmannová, Vranín
Ladislav Hink, Zborná
a Nikola Křenková, Jihlava
Jan Vítek, Praha
a Ilona Hánová, Praha
Radek Vondrák, Telč
a Tereza Dvořáková, Telč
Jan Konečný, Jihlava
a Iva Jurčeková, Batelov
Luboš Novák, Nové Dvory
a Michaela Havlíková, Dobrohošť
Michal Bača, Jihlava
a Lucie Vokurková, Jihlava
Pavel Čermák, Brtnice
a Světlana Saidova, Skole, Ukrajina
Jiří Janek, Telč
a Pavla Bočková, Telč
Opustili nás
Miluška Pešová, Štěpnice  98 let
František Novák. Sedlejov  80 let
Antonie Němcová, Štěpnice  87 let
Zdeněk Vltavský  70 let
Milada Marková, Staré Město  88 let
Jiří Pelikán, Mrákotín  65 let
Miloslav Vondrák, Krahulčí  62 let
Jan Skála, Zvolenovice  88 let
Zdeněk Novák      48 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dě-
tí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňat-
ku na základě písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrikaSport
Zimní stadion
Celoroční  provoz,  veřejné bruslení,  kraso-
bruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenos-
ti-ledu.html

10. 10.
Cross Roštejnské stráně
U Roštěnky u rybníka Roštejn
Jednota  Orel  Telč  zve  běžce  všech  věko-
vých  kategorií  a  běžeckých  dovednos-
tí  na  8.  ročník  přespolního  běhu,  který  je 
součástí  Orelské  běžecké  ligy.  Prezence 
od 8.30 do 9.45 v místě startu, start prvních 
závodů  v  10.00  hod.  www.oreltelc.cz/ros-
tejnske_strane

24. 10.
Hubertova jízda na Ranči
v prostorách Ranče na Panských nivách
https://ranctelc.cz/

7. - 8. 11.
Turistické pochody
7. 11.  Vysočinou k Telči
8. 11.  Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, 
trasy 10-50 km
Pořádá Klub českých turistů Telč, 
www.kcttelc.cz

Telčské podzemí 
a věž sv. Ducha
Interaktivní  zábavně-naučná  expozice  se 
zajímavými fakty z historie města
Prohlídka  je možná po domluvě v  Infor-
mačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

Cestujeme po Evropě
(na dálku – „bez semaforu“)

V  posledním  čtvrtletí  2020  připravi-
la  Historická  společnost  Veritas  v  rám-
ci 30. výročí Konferencí evropských pro-
testantských  muzeí  řadu  komentovaných 
promítání v Domě Beneše Optáta z Telče 
(náměstí Zachariáše z Hradce č. 21).
V  říjnu  se  vypravíme  do  severozápadní 
Itálie,  která  leží  na  úpatí  nejvyšších  vr-
cholů Alp, a do jižní Francie, která na dru-
hé straně své státní hranice má podobnou 
tvářnost. Čas promítání sledujte v přehle-
du přednášek.

Petr Melmuk

Dotace na kulturu a sport 
v Telči na rok 2021
Od  15.  října  je  na  webových  stránkách 
města  Telče  www.telc.eu/obcan/dotace 
zveřejněn dotační program s možností žá-
dat o finanční příspěvek v oblasti kultury 
a sportu v Telči na rok 2021.
Program  se  zveřejňuje  nejméně  po  do-
bu 90 dnů ode dne  zveřejnění. Žádost  je 
možné podat nejdříve po 30 dnech od zve-
řejnění.  Žádosti  o  finanční  příspěvky  se 
přijímají od 15. 11. 2020 do 15. 1. 2021 
na podatelně Městského úřadu Telč, nám. 
Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury Slavnostní předávání Cen 
a Uznání města Telče za rok 2020

středa 21. října v 17.00 hod.
v sálu Univerzitního centra

Římskokatolické
3. 10. so 18.00 Matka Boží
4. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 10. so 18.00 Matka Boží
11. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 10. so 18.00 Matka Boží
18. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 10. so 17.00 Matka Boží
25. 10. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 10. so 17.00 Matka Boží

Evangelické
Evangelické bohoslužby se konají stále 
od 8.30 hod., a  to do poloviny října ještě 
v kostele sv. Ducha, od druhé poloviny říj-
na již ve sborovém domě na náměstí Za-
chariáše z Hradce č. 21.

Bohoslužby
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ZŠ Hradecká – Dokončení rekonstrukce 2. patra

Foto: pm

Fotoreportáž z nově dokončených staveb v Telči
Díky současným opatřením nebylo možné provést klasické otevírací ceremonie. Vezměte prosím za vděk následující fotoreportáží z do-
končených staveb v našem městě…

ZŠ Masarykova – Nová venkovní učebna + úprava dvoru

DDM Telč – Dokončení celkové rekonstrukce


