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Roman Fabeš:

Jedinou jistotou je,
že Vánoce budou…
Blíží se konec roku a já píšu svůj poslední
letošní příspěvek do Telčských listů. Každý rok jsem v něm zval na spoustu krásných
akcí, které město ve spolupráci s místními spolky a školami pro toto sváteční období vždy připravily. Díky nim se Telč stala pohádkově předvánoční a všichni jsme se
společně těšili na nejkrásnější svátky v roce. Letos je tomu ale jinak. Prožíváme složité období a vzhledem k řadě opatření není
pořádání hromadných akcí možné. Je to určitě škoda, protože vzájemné potkávání se,
zpívání koled, návštěva živého betlému či
prohlídka vánoční výstavy k Telči řadu let
neodmyslitelně patřily. A to vše pravděpodobně letos bude chybět. Tak snad sváteční
atmosféru připomene alespoň vánoční stromek a slavnostní osvětlení náměstí.
Na druhé straně se možná vrátíme k samotné podstatě Vánoc, kdy se sejdeme v kruhu rodiny a popřejeme si vzájemně štěstí
a zdraví. A třeba si i uvědomíme, že to přání zdraví není jen fráze, ale v současné době
možná ten největší dárek, který pod stromeček můžeme dostat.
Přeji vám všem krásné vánoční svátky.
Pokračování na str. 3

Vánoce 2020 v Telči
Rok 2020 byl a je specifický v mnoha ohledech. Všechny změny a opatření se samozřejmě dotknou i Vánoc. Město Telč a jeho
občané budou muset oželit spoustu tradičních adventních a vánočních akcí. Úsměv
na rtech a lepší náladu jim snad vykouzlí
ozdobené, rozsvícené náměstí a jeho okolí.
Podrobnější informace o prosincovém dění
a výzdobách nám sdělili hlavní organizátoři telčských Vánoc – paní Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
a Ing. Jaroslav Blecha, prokurista Služeb
Telč, spol. s r. o.
„Je pravda, že v letošním roce se nebudou
konat adventní koncerty ani vánoční trhy.
Hromadně nepozdraví děti Mikuláš, který
každým rokem přicházel. Je to pro nás pro
všechny velká změna, i pro mě, protože toto
období mám ráda a spolu s dětmi jsme v Telči rozsvícení stromečku rádi společně prožívali,“ otevírá téma Věra Peichlová. Konat se
nebude ani živý betlém na nádvoří zámku,
s Podjavořičanem se ale snad setkáme: „Pokud to jen trochu půjde, zazpívá folklorní
soubor Podjavořičan koledy v ulicích města i na náměstí. Novinkou letošního adventu bude uvedení záznamů některých advent-

ních a vánočních koncertů z předchozích let,
žáků a učitelů Základní umělecké školy Telč,
pěveckých sborů Santini a Smetana Telč,
Triodam, dětského pěveckého sboru Srdíčko, a záznam z živého betlému folklorního
souboru Podjavořičan. Aktuálně sledujte
na www.telc.eu.“
(Pokračování na str. 8)

Miloš Vystrčil obhájil
předsednictví Senátu
Funkce druhého nejvyššího ústavního činitele zůstala i po volbách Miloši Vystrčilovi, který byl po dohodě senátorských frakcí jediným kandidátem. V tajné volbě nově
složeného Senátu získal 11. listopadu 73 ze
77 odevzdaných hlasů. Horní komoru vede
od 19. února, kdy ji převzal po zesnulém Jaroslavu Kuberovi.
Marie Majdičová

8. - 10. 1. 2021
Tříkrálová sbírka
Sbírka se uskuteční pouze v případě
uvolnění covidových omezení.

Telč stříbrná v soutěži
„Křišťálová popelnice“
Více na str. 4

Zasedání
zastupitelstva města
14. prosince v 16 hodin
Společenský sál v Panském dvoře

Vzpomínka na betlém v roce 2009 – více na str. 8

Foto: Archiv Jana Pattyho Pavlíčka

Z jednání rady města
49. schůze – 21. října

--Rada města (dále RM) schválila inventarizační komisi k provedení inventarizace
majetku města k 31. 12. 2020. Rada města
schválila plán inventur na rok 2020.
--RM schválila provedení rozpočtového
opatření RM 7/2020.
--RM vzala na vědomí rozbor hospodaření
města za leden až září 2020.
--RM schválila zadání zakázky „ČOV Telč –
rekonstrukce potrubí z aktivačních do dosazovacích nádrží“ společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s touto společností.
--RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že
zhotovitelem akce „Revitalizace památek
v historickém centru města Telče, dílčí část:
rekonstrukce radnice“, bude společnost STATUS stavební, a. s., se sídlem Nádražní 998,
Humpolec, IČ: 46679120. RM schválila uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
--RM schválila uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím
povinným Krajem Vysočina vztahující se
k pozemku parc. č. 7443/1 v obci a k. ú.
Telč v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce a prodloužení vodovodního řádu
v ulici Slavíčkova“.
--RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo se zhotovitelem VHS Bohemia, a. s.,
na akci „Obnova rybníka Nadýmák, Telč“.
--RM schválila rozpočtové opatření pro § 6171,
pol. 5171 ve výši 200 000,- Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva na zajištění financování akce „Rekonstrukce MěÚ
Sádky“ a obnovy objektu č. p. 70 pro přesun
odboru kultury a sekretariátu.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění
bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou
v Telči, Špitální 611.
--RM dle § 663 odst. 1) zákona č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku v platném znění stanovila po dobu rekonstrukce obřadní síně Radnice – Telč – nám. Zachariáše z Hradce č. p. 10 jako úřední místo pro
uskutečnění sňatečného obřadu výstavní
síň Městské galerie Hasičský dům – Telč
– náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 122.

50. schůze – 4. listopadu

--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 60 tis. Kč z rezervy města na posílení
§ 2292 dopravní obslužnost (§ 6409, pol.
5901/§ 2292, pol. 5193).
--RM schválila uzavření pachtovní smlouvy
na část pozemku parc. č. 6908/47, díl č. 18,
jehož součástí je pozemek parc. č. st. 2173
o vým. 16 m2, v zahrádkářské osadě Markovo humno, v obci a k. ú. Telč.
str. 2

--RM schválila uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem START Zelený,
s. r. o., na akci Revitalizace sídliště Jana
Žižky v Telči – II. a III. etapa.
--RM schválila zrušení veřejné zakázky
„Cyklostezka Vodním světem za zábavou
i poznáním“.

Platby za komunální
odpad v roce 2021
Finanční odbor Městského úřadu Telč upozorňuje občany, že složenky na zaplacení místního poplatku za komunální odpad budou distribuovány v první polovině ledna 2021. Platby
poplatku v hotovosti na pokladnách Městského úřadu Telč budou přijímány nejdříve
od 25. 1. 2021. Při bezhotovostní platbě převodem z účtu je třeba dávat pozor na správné
zadání variabilního symbolu, aby byla platba
„napárovaná“ ke správnému plátci. Variabilní symbol zjistíte na složence, jeden variabilní symbol nelze přiřadit k více plátcům! Poplatek je možné platit také platební kartou
na pokladně MěÚ č. p. 70 nebo na pokladně
v budově Na Sádkách. Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu se pro rok 2021 nemění,
tj. 550 Kč ročně za osobu s trvalým pobytem
v Telči. Poplatek je vybírán i za stavby určené
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu. Úplné znění výše
uvedené obecně závazné vyhlášky najdete na
www.telc.eu/mesto_a_samosprava/vyhlasky-a-narizeni-města.
Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru

Aktualizace pro rok 2021

Připravuje se katalog
ubytovacích zařízení
v Telči a okolí
Odbor kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Telč aktualizuje pro nadcházející turistickou sezónu Katalog ubytovacích zařízení v Telči a okolí. Katalog bude, stejně jako v minulých sezónách, využíván zájemci
o ubytování, kteří se obrací s dotazy na informační centrum.
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zařízení je
vybírán poplatek ve výši 400 Kč od soukromých ubytovatelů a 800 Kč od provozovatelů
hotelů (na kalendářní rok). V rámci pomoci
podnikatelům se v roce 2021 poplatek vybírat nebude.

Součástí propagace je i prezentace na webových stránkách města, proto je nutné zároveň
dodat aktuální fotografii vašeho ubytovacího
zařízení v rozlišení min. 1280 x 960 (na šířku)
ve formátu JPG s textovým popisem fotografie. V případě, že máte o tuto formu propagace zájem, dostavte se s uvedenými podklady
nejpozději 31. ledna 2021 do Informačního
centra, nám. Zachariáše z Hradce 70, Telč, tel.
567 112 407.
Využijte naší nabídky a zaktualizujte své ubytovací zařízení pro nadcházející turistickou sezónu.
Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Nezapomeňte v zimě
pomáhat zvířatům
Právě přicházející zima je tím nejtěžším obdobím pro volně žijící živočichy. Musí vydávat zvýšené množství energie, kterou doplňují z velmi omezené nabídky potravy. My jsme
se na možnosti pomoci zvířatům v zimě zeptali Pavla Dvořáka ze Záchranné stanice volně žijících zvířat Telč a dále jednoho z telčských myslivců.
Jako první z pravidel zmiňuje pan Dvořák
nutnost klidu: „Hlavně bychom neměli rušit
zvířata ve volné přírodě, v jejich přirozeném
prostředí.“ Měli bychom se tedy chovat opatrně a ohleduplně, zároveň ale můžeme lehce
narazit na zvíře, pro které náš zásah může znamenat záchranu života: „V tomto období lidé
nachází ježky, kteří by pro svoji velikost nepřežili zimu. Ježek pro přezimování musí mít váhu více než 300 g, pokud tuto váhu nemá, již
by se z jara neprobudil. Takovým zvířatům lze
pomoci tím, že se předají do záchranných stanic k tomu určených. V případě, že se najde
i jiné zraněné zvíře, můžou nálezci zavolat pro
případnou radu na telefon 605 780 737.“
Dalším a asi nejrozšířenějším druhem pomoci je přikrmování. Zpěvným ptákům můžeme
dopřát například různá semena a tukové směsi, jídelníček jim lze zpestřit i některými druhy ovoce a bobulí. Po dohodě s myslivci ocení přikrmování také lesní zvěř. Slovy jednoho
ze členů Mysliveckého sdružení Telč: „Může
se donést oves, jablka i suché pečivo, toho ale
jen trošku. Dále pícniny, siláže, vojtěšky a sušená sena. Nemá cenu přikrmovat moc, zvěř
je zvyklá přes zimu spíš strádat, a tak jí příliš
stravy škodí. Krmivo můžete donést ke krmelcům, ale nemá cenu to přehánět. Ke krmelcům se také dávají slaniska.“
A pomoc uvítají i zvířátka ve zmiňované záchranné stanici. „Ve stanici je možno podpořit již umístěná zvířátka, například suchým
pečivem, zeleninou, ovocem a podobně,“
uzavírá Pavel Dvořák.
Ivana Holcová
TL 12/2020

Radosti a starosti telčského starosty
Pokračování ze str. 1

Geopark dostal „zelenou kartu“
Příznivci fotbalu se možná diví, co to je
za barvu. Znají totiž buď žlutou, nebo červenou kartu. A vězte, že i tuto barvu karty
mohl Geopark Vysočina dostat. To by ale
pro něj po čtyřech letech od udělení titulu
Národní geopark nebyla dobrá vizitka. Každý národní geopark totiž po této době prochází hodnocením své činnosti a titul musí
obhájit. Pokud by dostal žlutou kartu, bylo
by to určité napomenutí ke zlepšení. A pokud červenou, o titul „národní“ by přišel.
To, že náš geopark byl ohodnocen zelenou
kartou, pak znamená, že obstál na výbornou
a na další čtyři roky zůstane „národním“.
Jsem rád, že odborná komise, která naše aktivity posuzovala, navrhla právě toto ohodnocení. Jsem totiž přesvědčen, že celý tým,
který od počátku za myšlenkou geoparku
stojí, odvedl spoustu dobré práce. A hlavně
má rozjeté další projekty a vize do budoucna, kterými hodnotitele přesvědčil. Slušelo
by se poděkovat všem jmenovitě, ale na to
nemám prostor. Takže za všechny děkuji nynějšímu manažerovi Geoparku Vysočina Janu Švaříčkovi.

Sídliště Jana Žižky je dokončeno
Když v polovině listopadu položil finišer
poslední asfaltovou vrstvu na silnici směrem
ke Štěpnické ulici, určitě si všichni obyvatelé sídliště Jana Žižky oddechli. Až na drobnosti, které se dodělají na jaře příštího roku,
totiž skončila jeho dva roky trvající revitalizace. Když to shrnu, v průběhu dvou stavebních sezón došlo v režii města ke kompletní
výměně vodovodních a kanalizačních řádů
a přípojek a byly instalovány nové rozvody a sloupy veřejného osvětlení. Souběžně
s pokládkou kabelů veřejného osvětlení firma EON kompletně vyměnila veškeré rozvody elektrické energie. Následně po vybudování nových sítí přišly na řadu povrchy.
Nově byla včetně podkladových vrstev vydlážděna odstavná stání a chodníky. A stejně tak se kompletní rekonstrukce dočkaly i všechny vozovky. Posledními pracemi
pak byla revitalizace veškeré zeleně na sídlišti. Její celkový vzhled ale bude patrný až
na jaře příštího roku, kdy budou dosety trávníky. Za tímto stručným přehledem je skryta dobrá práce dodavatelských firem. První
etapu loni realizovala místní firma SATES
a v letošním roce prováděla práce na dalších
etapách firma START Zelený z Brtnice. Je
logické, že při tak rozsáhlé akci jsme museli řešit řadu problémů. Chtěl bych oběma
firmám poděkovat za jejich řešení a hlavně
za kvalitně odvedenou práci. V rámci všech
TL 12/2020

etap revitalizace bylo proinvestováno více
než 75 milionů korun, z nichž podstatná část
byla kryta dotacemi ze Státního fondu rozvoje bydlení a ze SVAK Jihlavsko.
A dovolte mi ještě jedno ohlédnutí. Když
jsme se před téměř pěti lety poprvé sešli
s obyvateli sídliště a Ing. Arch. Jiří Ondráček představil svou úvodní studii řešení sídliště, vyvolalo to spoustu diskusí. A moc si
vážím toho, že se nám postupem času společně podařilo v dalších fázích projektování najít potřebné kompromisy. A podobné to
bylo i u konceptu zeleně, který zpracoval zahradní architekt Ondřej Semotán. I jim oběma patří velké poděkování a konečná podoba opraveného sídliště je vizitkou jejich
dobré práce.
To největší poděkování pak patří vám, obyvatelům sídliště. Dva roky jste žili na staveništi a mnohdy jste se jen stěží dostávali
ke svým bytům. A v letošním roce se několikrát sídliště proměnilo doslova v bahenní
lázně. Věřím ale, že nová podoba sídliště dá
i vám zapomenout na všechny trable a přinese vám větší komfort bydlení.
V Telči máme ještě dvě další sídliště. Revitalizace toho U Štěpnického rybníka je nyní ve fázi projektování a v příštím roce snad
získá stavební povolení. Pak by přicházela v úvahu realizace v roce 2022. Na sídliště Radkovská už také existuje studie a proběhlo i první setkání s obyvateli. Bohužel
do dalších kroků zasáhla nynější omezení,
takže se práce na dokumentacích zpozdily.
Vše ale bude záviset i na aktuální ekonomické situaci.
Roman Fabeš

Zprávy z UCT
– prosinec 2020
Letošní adventní setkávání v Univerzitním centru Telč bude celý prosinec!
Advent je především časem přípravy na Vánoce, dobou rozjímání a dobročinnosti.
V západní tradici je adventní období také
dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným
rytmem byla intenzivní práce v době od jara
do podzimu a odpočinek v zimě.
Zároveň jsme si zvykli, že každý rok v tomto čase pořádáme v univerzitním centru adventní setkání, na kterém bylo možné se
nejen vánočně naladit, ale rovněž si prohlédnout či zakoupit výrobky studentů SOŠ
a SOU Třešť. Také jsme si už zvykli, že letos je všechno jinak. Nemusí to být ale vždy
jenom špatně. Mám velkou radost, že vás

mohu pozvat na „trochu jiné“ adventní setkání do Univerzitního centra Telč, které potrvá po celý prosinec. Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, ZUŠ Telč a univerzitní
cukrárnou–kavárnou Haas otevřeme v Telči
další prostor, kam budete moci přijít, prohlédnout si betlém ze slámových soch a užít
si vánoční náladu. A nebudete ochuzeni ani
o nabídku adventních a vánočních výrobků,
které letos připravili holky a kluci z Dětského domova v Telči (více informací: Lucie
Zemanová, tel. 731 404 899). Navíc u nás
budete moci přispět dobrovolným vstupným
na provoz Sdílení. A pokud to jen trochu půjde, připravíme i další program, a snad tak
založíme i novou zimní tradici. Je to prostě
krásné spojení telčských institucí a také
zpráva, že pořád žijeme. Za to se určitě patří všem poděkovat, zejména v této tolik těžké době.
To jsou hlavní zprávy z univerzitního centra.
S tradičním hodnocením toho, co se povedlo
a co nepovedlo, stejně jako s plány a novinkami, které nás čekají v příštím roce, počkáme raději až do novoročního čísla. Teď každopádně děkujeme všem, kdo k nám letos
našli cestu, přejeme šťastné a veselé vánoční svátky a těšíme se na další rok. Doufejme,
že to bude rok klidnější a zdravější, ve kterém se opět vrátíme k normálnímu životu!
Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel.
774 886 640)
Slámový betlém – letos poprvé si můžete prohlédnout vánoční instalaci na nádvoří univerzitního centra. Motiv betléma ze
slámových soch manželů Raisových doplní i další drobné vánoční prvky, o které se
společně postaraly pracovnice Univerzitního centra Telč a telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava. Přístupné jsou do konce roku v provozní době cukrárny–kavárny Haas
(obvykle každý den od 14 do 17 hodin nebo
po dohodě). Vstup volný.
PRODLOUŽENO: Expozice Uloupené
umění, tzn. panelová výstava Centra pro
dokumentaci majetkových převodů a kulturních statků obětí II. sv. války, bude vzhledem k možnému uvolnění protiepidemických opatření k vidění v prostorách před
univerzitní knihovnou až do konce roku.
Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale
též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují. Více informací v univerzitní knihovně.
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel.
777 119 220, www.uct.muni.cz,
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
Jaroslav Makovec
str. 3

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Letošní způsob adventu zdá se býti vskutku neobvyklým. Koho by před rokem napadlo, že se každoroční předvánoční shon
změní v opatrné našlapování kolem přivřených nebo úplně zavřených obchodů a restaurací. Nasloucháme výzvám k ohleduplnosti a trpělivě čekáme na zlepšení situace.
V období kolem Vánoc je to ale obzvláště
těžké. Díky moderním technologiím můžeme nakupovat a potkávat se online, ale ta
pravá vánoční atmosféra setkávání se s rodinou a přáteli v širokém kruhu nám bude
letos chybět. Jak to zvládnout, nepřijít přitom o rozum a zachovat si pozitivní myšlení? Tuto otázku jsme si s kolegy položili
navzájem a níže si můžete přečíst naše odpovědi.
Hana Hajnová: „I když je to poslední dobou čím dál těžší, snažíme se doma dodržovat zaběhlé rituály, případně je uzpůsobit aktuálním potřebám online výuky apod.
Hodně času teď trávíme jako rodina spolu,
hrajeme deskovky a další hry a vyrážíme
na výpravy do přírody. S naším pirátským
trenérem jsme opět najeli na pravidelné online tréninky, které jsou vždy zárukou dobré
nálady po celý den a čas strávený doma se
taky snažím využít ke zvelebování našeho
domácího útočiště. A když mi večer zbude
chvilka času, koukám na divadelní představení z českých divadel prostřednictvím portálu dramox.cz.“
Jiří Pykal: „Mám štěstí, že výrobu a odbyt potravin z faremního provozu nelze řešit přes home office, proto můžu normálně
chodit do práce. Nyní odpadá řada jednání a je i méně telefonátů, proto se snažím
posunout dál náročnější a rozsáhlejší projekty, na které dříve nebylo tolik času. Stihl
jsem i zajímavé webináře na téma odpady,
voda v krajině i v městské infrastruktuře,
ale třeba i jak lépe využívat různé aplikace. Letos se můj oblíbený festival dokumentárních filmů Ji.hlava přesunul na internet,
takže jsme z pohodlí domova zhlédli hodně
zajímavých dokumentů a debat. Více času
a méně spěchu se snažíme využít k tomu, že
různé domácí a zahradní práce včetně víkendového vaření děláme společně s dětmi
a chodíme také více do přírody.“
Helena Tomíšková: „Vzhledem k tomu, že
jsem na rodičovské s téměř půlročním synem, troufnu si říct, že se toho pro mě zase
tolik nezměnilo. Naopak ubylo brzké vstávání a spěchání do škol a školek. Sice máme více povinností doma, ale o to lépe si
je můžeme sami rozvrhnout tak, jak nám to
vyhovuje. Zároveň se i spousta seminářů,
webinářů a přednášek pro dospělé přesustr. 4

nula do online světa, a tak se člověk mnohem snáze dostane k zajímavým myšlenkám
a kurzům. A když už nám to doma začne být
malé, vypravíme se na procházku do přírody. Jen nám všem chybí širší rodina a kamarádi. Přestože si s nimi voláme a píšeme, osobní kontakt se nahrazuje těžko.“
Petra Kujínek Polodnová: „Podzim a nastupující zimu vnímám jako příležitost
ke zklidnění, k bytí více doma s rodinou.
Snad proto mi nepřijde podzimní přerušení kontaktů tak náročné jako to jarní, kdy
i počasí lákalo k potkávání se. Pracuji
většinou z domu, proto si nemusím zvykat
na jiné podmínky. I když samozřejmě domácí výuka čerstvého prvňáka přinesla nové výzvy celé rodině. Také toho vaření přibylo. Během pracovního týdne se snažíme
dodržovat denní režim jako obvykle, během
víkendu chodíme do přírody – naším nejoblíbenějším cílem jsou hlavně skály. Snažím
se hodně číst. Moje tipy na rozveselení jsou
Terry Pratchett – série Úžasná Zeměplocha
a cokoliv od Jonase Jonassona. K zamyšlení Alenu Mornštajnovou. Alespoň jednu
knihu týdně, někdy zvládnu i dvě. A když
je nejhůř, pomůže vždycky hudba, do sluchátek nebo do reproduktorů pěkně nahlas
včetně tance.“
Petr Vařbuchta: „Čas strašlivě letí, od března, kdy jsme si všichni osahali, co to znamená být doma, se snažím hlavně udržet si
zdravý rozum. Takže čas trávím maximálně
v přírodě a na procházkách. Snažím se poznávat pro mne nová zákoutí, kterých jsem
si dříve moc nevšímal. Hodně se zaměřuji
na architekturu, vnímám stavby kolem nás
a přemítám o čase, který už mají za sebou,
který je ještě čeká, a jak vypadají v kontextu dnešní doby. S manželkou jsme si dokonce našli novou zábavu, a to pozorování
ptactva. Pořídili jsme si naučné knihy, dalekohled a při našich procházkách pozorujeme, co kolem nás lítá.”
V době, kdy čtete tyto Telčské listy, už máme za sebou premiéru zastupitelského klubu pro veřejnost v online podobě, před sebou zastupitelský seminář (také nejspíš
online) a 14. prosince také důležité jednání
zastupitelstva, kde se bude schvalovat rozpočet města a projekty pro rok 2021. Naše
priority a další informace najdete na www.
spolecneprotelc.cz Do nového roku chceme hledět s nadějí, že se mnohé obtíže podaří vyřešit, a těšíme se, že se budeme moci
brzy všichni setkávat a hovořit spolu osobně.
Přejeme všem hodně zdraví, krásné Vánoce a šťastný, pokud možno bezkaranténní, rok 2021!
Jiří Pykal, Hana Hajnová,
Petra Kujínek Polodnová,
Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta

Bylo, je a bude.
Místostarosta informuje.

Skrytí vítězové
Když jsme před 5 lety zakládali Dobrovolný svazek obcí DSO, tak jsme chtěli hlavně zkvalitnit službu týkající se zajištění nakládání
s odpady v našem
městě a několika
okolních obcích,
které měly tu odvahu do tohoto
projektu jít.
Byla to pro všechny velká neznámá,
ale věřili jsme, že
to půjde. V žádném případě jsme
neměli v úmyslu
s někým soutěžit
či dokazovat, že
v Telči jsme v něčem dobří a za přispění své iniciativy budeme ještě
lepší.
To, že jsme se stali vítězi v krajské odpadářské soutěži, naše město automaticky nominovalo v kategorii obcí nad 5.000
obyvatel do celorepublikové soutěže
o Křišťálovou popelnici.
Naše umístění na stříbrné příčce v rámci ČR mezi obcemi nad 5.000 obyvatel
je uznáním nám všem obyvatelům Telče.
Za to vám všem patří obrovský dík. Jsme
takoví skrytí vítězové. Vždyť se při posuzování hledělo na mnoho podmínek, jako
na množství vytříděného odpadu na osobu
pro každou komoditu, poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustotu sběrné sítě, celkové podmínky pro nakládání
s odpady v obci. Být ve všech těchto kritériích na celorepublikové špičce je velký
úspěch. Nezbývá než blahopřát vítězi, a to
jihočeskému městu Vimperk.
To, že jsme vše připravili, zrealizovali
a Vy jste na to přistoupili, byl pouze první krok. Ten druhý, neméně důležitý, znamená udržet tento systém v chodu. Zajistit
odvoz, dodržet vytřídění a vše zúřadovat.
Za to patří moje poděkování zaměstnancům a spolupracovníkům OHR Services,
s. r. o. Každý den je můžeme při jejich práci potkávat v popelářských vozech při průjezdu městem, skvěle se doplňují s dvojicí administrativních pracovníků zajišťující
chod po úřední stránce. Společně nám to
v Telči dobře funguje a pro letošek je z toho druhé místo v soutěži o Křišťálovou popelnici!
Text + foto: Pavel Komín
TL 12/2020

Základní školy
o distanční výuce
Po pár týdnech ve školních lavicích se žáci
opět vrátili k výuce z domova. My jsme se
proto zeptali vedení 3 místních základních
škol, Karla Navrátila, ředitele ZŠ Telč Masarykova, Nadi Vokřínkové, ředitelky ZŠ a MŠ
Krahulčí, a Hynka Vohosky, ředitele ZŠ Urbanov, na aktuální dění v jejich školách,
na rozdíly v podobě jarní a podzimní distanční výuky i na to, které akce jsou vlivem okolností nuceni rušit.
Ředitelé se shodují na tom, že je tato výuka
náročná jak pro děti a jejich rodiče, tak i pro
zaměstnance školy. Rozdíl mezi jarní a podzimní výukou hodnotí vedení škol odlišně.
Dle Hynka Vohosky si školy prošly horší situací na jaře: „Myslím si, že distanční podzim byl pro všechny naše žáky, jejich rodiče
a naše vyučující daleko klidnější než distanční jaro. Mohli jsme díky finančním příspěvkům ministerstva školství, a hlavně sponzorských darů od našich podporovatelů nakoupit
počítače tak, aby měl každý k dispozici pro
domácí vzdělávání počítač svůj. Skutečnost,
že žáci přišli domů s počítači nastavenými
tak, že výuka mohla téměř okamžitě začít, byla podle mě rozhodující.“ Naďa Vokřínková naopak poukazuje na psychickou náročnost opakované výuky na dálku: „Vnímám,
že druhá vlna je oproti té první pro všechny
náročnější zejména psychicky. Na jaře se vše
zvládalo lépe než v těchto sychravých podzimních dnech. Děti by zcela jistě raději chodily do školy. Chybí jim kamarádi a někteří
učení doma vnímají jako trest. Rodiče úlohu
domácího učitele zvládají, protože jednoduše
musí, ale nijak je to netěší.“
Co se týče konkrétní podoby distančního
vzdělávání, školy většinou navazují na systém nastavený na jaře. Ředitelka ZŠ Krahulčí
popisuje tamější výuku: „Od začátku jsme se
snažili postupovat jednotně. Tuto situaci jsme
přijali jako výzvu a příležitost naučit se něčemu novému. První vlna uzavření škol na jaře
nás sice zaskočila, ale díky našemu dlouhodobému systému týdenního plánování nás nijak
neparalyzovala. Naši rodiče jsou zvyklí pracovat s týdenními plány učiva a rozpisem úkolů.
Během uzavření škol jsme tohoto mohli využít
a domácí výuku jsme pouze doplnili o on-line
konzultace, abychom neztratili kontakt s žáky.
Nyní jsme pouze rozšířili rozvrh on-line výuky, abychom byli schopni dětem vysvětlit nové
učivo a následně ho s nimi procvičit a zopakovat.“ A podobně funguje i ZŠ Telč: „Náš učitelský sbor reagoval v říjnu na nastalou situaci velmi rychle. Vycházeli jsme ze zkušeností,
které jsme nasbírali v loňském školním roce,
kdy jsme distanční výuku zaváděli. Je třeba
zde zmínit, že příprava on-line hodin je časoTL 12/2020

vě a samozřejmě technicky náročnější. Všechny učitele musím pochválit, jak se s nastalou
situací vypořádali. Stále však řešíme technické detaily a snažíme se žákům učivo přiblížit
co nejvhodněji i na dálku.“ Karel Navrátil dále upozorňuje na potřebu aktivního zapojení žáků: „Pokud bych měl zmínit žáky, tak je
hlavně na nich samotných, jak se k současné
výuce postaví. Mohou využít příležitosti a samostatně se vzdělávat (s pomocí on-line hodin, konzultací, učebnic, internetu a rodičů),
nebo s pocitem, že nechodí do školy, pracovat
přestanou. Veskrze však žáci přistupují k této
formě vyučování pozitivně, i když jistá kontrola ze strany rodičů je na místě.“ Hynek Vohoska pak přibližuje učení těch nejmenších:
„Nová byla ovšem výuka čtení a psaní u žáků
prvního ročníku, kterou jsme realizovali v první fázi „jeden na jednoho“ (učitel – žák), posledních několik dní jsme realizovali video volání se všemi prvňáky najednou.“
Situace se samozřejmě dotkla i mnoha jindy
pořádaných akcí. Vedení škol hovoří o narušení celoročního plánu aktivit, z nichž se
mnohé konají právě v tomto, předvánočním,
období. V Krahulčí museli a budou muset
oželit například halloweenskou noc ve škole,
vánoční besídky, karneval nebo dětský den.
V Urbanově se podařilo zorganizovat hned
na počátku školního roku seznamovací výlet.
Škola napjatě očekává, jak proběhnou předvánoční akce, jako jsou adventní trhy nebo
rozsvícení vánočního stromu. V případě potřeby je připravena i jejich „distanční varianta“. V Telči se kromě školních akcí, jakými
jsou školní akademie, sportovní turnaje, výlety nebo exkurze, zrušila i činnost Otevřené školy a všechny kurzy pro dospělé musely být uzavřeny. Zrušeny nebo omezeny byly
i školní projekty, do kterých jsou žáci zapojeni, což například v ZŠ Krahulčí komplikuje
dosahování určených výstupů.
Téma uzavírá Naďa Vokřínková poděkováním všem zúčastněným: „Netajím se svým
velkým obdivem k rodičům, kteří musí kromě
svých běžných (a mnohdy i pracovních) povinností suplovat ještě úlohu učitele. Chválím
učitele, kteří si najdou cestu ke svým žákům
domů, byť prostřednictvím obrazovky. Chtěla
bych všem touto cestou poděkovat.“
Ivana Holcová

Střípky z GOB a SOŠ Telč
Žáci prvních ročníků o začátcích v nové škole
Prima
Na první školní den jsme se moc těšili, zároveň jsme se ze začátku trochu báli, ale brzy jsme si zvykli. První měsíce na Gymnáziu
Otokara Březiny uběhly velmi rychle. Zvykli
jsme si na nové prostředí i na nový styl vyučování, i když navyknout si na systém výu-

ky nových učitelů nebylo úplně jednoduché.
S novými spolužáky jsme se rychle skamarádili. Pro některé z nás bylo těžké dojíždění.
Distanční výuka nám moc nevyhovuje. Je to
o dost jiné, než kdybychom byli ve škole. Je
to, jako kdybychom mluvili do prázdna, a nemáme žádný viditelný kontakt se spolužáky.
Doufáme, že se co nejdříve vrátíme do školy,
a už se na to moc těšíme!
Jan Brtník a Matyáš Kramer
1. A
Ahoj nebo dobrý den, milí čtenáři Telčských
listů. Jsme studenti prvního ročníku gymnázia
v Telči. Rádi vás provedeme našimi začátky.
V loňském školním roce jsme úspěšně zvládli přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Tímto chceme říct, aby se žáci nebáli. Stačí jen neusnout na vavřínech! (Příští rok
se s vámi rádi setkáme na školních chodbách.)
Podle nás je zajímavý pocit se setkat se skupinou 23 lidí, které skoro neznáte a s nimiž budete později fungovat jako třída. Myslíme, že
jsme si jako třída docela sedli. Jedna velká kapitola jsou také naši milí učitelé. Podle našeho
názoru jsou učitelé na této škole vstřícní a dá
se s nimi rozumně domluvit. Samozřejmě
musí být zmíněno i příjemné prostředí školy,
ve kterém trávíme nejvíce času. Bylo to super, měsíc jsme si užívali se spolužáky první
strávené chvíle. Bohužel nám situace nepřála a nastoupila druhá doba koronavirová, která se charakterizuje sezením za počítačem. Dá
se to zvládnout, ale kolektiv kamarádů je nenahraditelný. Distanční výuka prezenční nenahradí, a proto se těšíme do školních lavic
za spolužáky.
Adéla Lupačová, Kateřina Svítilová
a Petr Šabata
1. AS
Ahoj všem, chodíme na SOŠku, zatím pár měsíců, výuka nás baví a lidé jsou také fajn, i kolektiv z vyšších ročníků. Šli jsme sem kvůli
zaměření, protože si myslíme, že obor ekonomika a podnikání má smysl a budoucnost. Líbí se nám, že se tu dost dbá na jazyky, protože
ty jsou v této oblasti i celkově hodně potřeba.
Covid sice znepříjemnil situaci ve vyučování,
ale domluva s učiteli a vesměs i výuka probíhá v pohodě. Dále se nám líbí, že když potřebujeme dodat něco navíc nebo něčemu nerozumíme, tak nám učitelé poradí nebo si nás
vyslechnou. Co se týče učeben a tříd, myslíme si, že jsou ve výborném stavu. Obědy jsou
po vyučování, takže je stíháme. Autobus staví
přímo u školy, což je výhoda, protože nemusíme jít přes celou Telč. Shrnuli bychom to slovy: Škola je fajn, jsme hodně spokojení.
Jakub Kratochvíl a Nicolas Mathias Olah
Závěrem za celou naši školu vám i celé vaší
rodině v této složité době přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku štěstí
a hlavně hodně zdraví.
Žáci 1. A
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Telč a jezuité, ohlédnutí za výstavou
Letošní léto v bývalé telčské jezuitské koleji, dnes Univerzitním centru Telč Masarykovy univerzity, bylo výjimečné, neboť zde příhodně proběhla výstava Telč a jezuité. Řád
a jeho mecenáši, která byla vyvrcholením
stejnojmenného pětiletého projektu NAKI
II, financovaného z prostředků Ministerstva
kultury ČR. Výstavu a bohatý doprovodný
program čítající komentované prohlídky, odborné přednášky, bohoslužbu ke svátku zakladatele řádu sv. Ignáce z Loyoly, latinské
divadlo, edukační programy pro mateřské
a základní školy navštívilo celkem 2668 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, turistů proudících z celé republiky, ale i místních
obyvatel.
Pět výstavních prostor nabídlo návštěvníkům pohled do období raného novověku.
První místnost odhalila souvislosti založení
zdejšího domu třetí probace a pozdější koleje, hospodářského zázemí telčských jezuitů,
další osvětlila účel třetí probace a představila příběhy některých významných obyvatel
řeholního domu. Dále se zájemce seznámil
s fungováním místní lékárny společně s tématem duchovní apatyky a s nejdůležitějšími službami městu, které jezuité poskytovali místním obyvatelům, když zde působili
jako kazatelé, zpovědníci, ale i organizátoři
duchovních slavností spojených s kulturním
a hudebním životem města.
Představeno bylo na 150 exponátů z 34 paměťových institucí. Jednalo se o originální,
vzácně dochované předměty, jako například
o soubor liturgického náčiní z druhé poloviny 17. století darovaného koleji zakladatelkou Františkou Slavatovou a pořízeného
v Augsburgu, o čerstvě prohlášenou kulturní památku ze souboru jezuitských generálů,
který reprezentoval portrét Františka Retze,
či lékárenské malované repositorium s motivy různorodých krajin. Formou reprodukce
byly představeny barevné ilustrace jedinečného personálního katalogu jezuitské koleje v Telči nebo devoční grafika Panny Marie
Telčské odkazující k uctívané kultovní soše
z kostela na Starém Městě. Z dochovaného
fondu telčské knihovny byly k vidění převážně kopie titulních listů starých tisků, neboť toto téma zpracovala partnerská výstava
Knihovna telčské jezuitské koleje v klášteře
premonstrátů v Nové Říši. Divácky nejpřitažlivější napříč věkovým spektrem se ukázaly být 3D vizualizace některých jezuitských staveb, které představovaly historické
rekonstrukce těchto budov v 18. století. Zaujala také tzv. rozšířená realita, která na výstavě zpřítomnila sochu sv. Jana Evangelisty
ze sousoší Krista na hoře Olivetské, druhou
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z téhož sochařského cyklu návštěvníci mohli
obdivovat fyzicky přítomnou, nově zrestaurovanou. Dalším zrestaurovaným dílem, které se z projektového rozpočtu podařilo realizovat, byl dvoumetrový obraz Sv. Ignác
z Loyoly a sv. František Xaverský uctívající Pannu Marii s Ježíškem, kulturní památka
z majetku novoříšských premonstrátů.
Někteří spokojení návštěvníci zanechávali pozitivní ohlasy v návštěvní knize, například:
„Nádherná výstava připomínající bohaté dějiny spirituality i vzdělanosti u nás.“ „Třicet let
jsem čekal na výstavu o jezuitech v prostorách
školy, kde jsem strávil 25 let při pedagogické činnosti, a… dočkal se…“ píše návštěvník
z Jemnice. Diváci oceňují výklad odborníků
a kustodů a v neposlední řadě také monograficky zpracovaný doprovodný katalog výstavy. Zejména zájem místních občanů a zapojení telčských škol organizátory velmi těší.
Máme proto radost, že celý výstavní projekt získá i svou trvalejší podobu, a to jednak virtuální, neboť zajištěním Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity byla
celá expozice 3D skenována a je přístupná
online, a za druhé ve stálé bannerové expozici ve druhém patře Univerzitního centra Telč
MU, kde bude po adaptaci na tyto nové prostory v redukované podobě k vidění i nadále.
Za to vše patří velké poděkování Univerzitnímu centru Telč MU, které poskytlo expoziční prostory, pomáhalo zajistit návštěvnický servis a nadále se zasluhuje o uchování
a zpřístupnění výstavy po jejím skončení.
Poděkovat bychom chtěli také dalším partnerům. Muzeu Vysočiny Jihlava, pobočce
v Telči, které zapůjčilo exponáty ze svých
sbírek, Městu Telč, které se spolupodílelo
na propagaci, a Biskupství brněnskému – zejména telčské farnosti, která kromě zapůjčení skutečných skvostů trpělivě snášela badatele v místních kostelích.
Těší nás, že odkaz na tuto málo reflektovanou kapitolu z dějin telčské historie byl oživen, a výstava přispěla k uchování tohoto odkazu, ať už v podobě zrestaurovaných
děl, přípravě stálé online i fyzické expozice
či posílení vědomí, že období baroka nebylo
v Telči dobou „temna“. Zájemci o telčskou
historii se tak mohou vracet a hledat inspiraci pro své poznání.
Za organizátory a partnery projektu
Petra Šebelová Hnilicová
www.jezuitetelc.cz

Poděkování
Děkujeme tímto sestřičkám a lékařkám ze
Sdílení, o. p. s., v Telči za poskytnutí profesionální péče a velice citlivou pomoc při ošetřování naší maminky, paní Františky Machové z Telče.
Děti s rodinami

Dr. Alois Karschulin
– neznámá telčská
osobnost?
V září tohoto roku vyšla v nakladatelství
Host nová kniha Miloše Doležala s názvem
Do posledních sil. Obsahuje tři dokumentární povídky z období konce protektorátu.
V povídce věnované Josefu Čapkovi nalezne pozorný čtenář (na str. 41–42) zajímavou zmínku o Telči. Čteme zde, jak se
na jaře 1942 jakýsi Dr. Othmar Karschulin,
SS lékař v buchenwaldském koncentračním táboře, neúspěšně pokoušel o propuštění zde vězněného Josefa Čapka. Othmar
Karschulin, hovořící česky, se narodil v roce 1902 v Olomouci, kde ve 30. letech vedl
ochotnický divadelní spolek (možná proto
ta vstřícnost k Čapkovi). Telčská stopa se
ale týká Othmarova otce – vrchního štábního lékaře v olomoucké vojenské nemocnici, Dr. Aloise Karschulina. Tento, ve své
době věhlasný, chirurg, ale též protičesky orientovaný politický šovinista, strávil, podle autora knihy, své dětství v Telči. Proč tomu tak bylo a jak dlouho zde
pobýval, zatím čeká na odhalení. Ani M.
Doležal, kterého jsem s dotazem oslovil,
nemá bližší informace. První nápovědou
může být matriční záznam jeho narození
(17. 1. 1867), který jsem dohledal v digitálním archivu ZA v Opavě (inv. č. 7197,
sig. Př 19). Z něho se dovídáme, že Aloisovým dědečkem z otcovy strany byl telčský hostinský Josef Karschulín a babičkou
Kateřina, rozená Procházková, z Šašovic.
Kusé zprávy dohledatelné na internetu ještě prozrazují, že Alois Karschulin promoval ve Vídni v roce 1891 a že v Olomouci, kde prokazatelně žil mezi lety 1900 až
1933, byl společensky i politicky aktivní
– mimo jiné byl předním členem Deutsche
Nationalpartei (DNP), od roku 1920 vedl
spolek Deutsches Kasino a v roce 1932 byl
zvolen do městské rady (za Deutsche Wahlgemeinschaft).
Byl bych potěšen, kdyby tento příspěvek
motivoval nějakého badatele k zapátrání
v archivech. Protože se příjmení Karšulín v našem regionu stále vyskytuje (nejvíce na Třebíčsku), je tu snad i naděje, že
by přítomnost Aloise Karschulina v Telči
mohl osvětlit někdo z potomků tohoto rodu v řadách čtenářů TL.
Závěrem dodávám, že kniha Do posledních sil stojí za přečtení nejen kvůli zmínce
o Telči. Miloš Doležal, známý publicista,
spisovatel, básník a rozhlasák, zde znovu
prokázal, že umí nejen objevovat nové, ale
i poutavě vyprávět.
Vladimír Čeřovský
TL 12/2020

Policie ČR Telč informuje
Policisté vypátrali hledaného muže
Policisté vypátrali sedmačtyřicetiletého muže
z Náchodska, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. V úterý 13. října po deváté hodině dopoledne v Telči na náměstí Zachariáše
z Hradce policisté zkontrolovali podezřelého
muže a zjistili, že se jedná o hledaného. Před
přibližně dvěma lety byl na něho vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Celostátně hledaného muže policisté odvezli na oddělení policie k provedení
nezbytných úkonů a následně ho eskortovali
do brněnské věznice.
Pokus o vloupání do garáže
Policisté pátrají po pachateli, který se v Telči
pokusil v době od večera 13. října do nedělního odpoledne vloupat do garáže. V části Štěpnice, v místech zvaných Markova humna, ohnul část křídla vrat garáže a rozlomil zámek.
Do garáže se pachateli nepodařilo dostat. Majiteli způsobil škodu za necelé dva tisíce korun.
Po přijetí oznámení začali policisté případ prověřovat. Místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Případ policisté
prověřují pro podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, po pachateli pátrají.
Muž okradl svého známého
Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání trestného činu čtyřiadvacetiletému muži, který okradl v Telči svého známého. Na konci září se muži ve večerních hodinách potkali na ulici Svatoanenská. Před
devátou hodinou večer využil podezřelý muž
toho, že jeho známý držel v ruce bankovku,
kterou předával své přítelkyni. Bankovku pachatel vzal a utekl. Okradený tak v okamžiku
přišel o dva tisíce korun. Následně přijali policisté oznámení a případ začali prověřovat.
Provedli šetření, shromáždili důkazy a na jejich základě sdělili čtyřiadvacetiletému muži
z Jihlavska podezření ze spáchání přečinu
krádeže. Případ policisté řešili ve zkráceném
přípravném řízení.
Řidič se dopustil dvou trestných činů
Ze spáchání dvou trestných činů je podezřelý sedmadvacetiletý muž, který řídil vozidlo
s téměř jedním a půl promile alkoholu a navíc přes uložený zákaz. V neděli 1. listopadu
jel kolem půl šesté večer s automobilem Škoda Octavia po silnici v obci Krasonice, kde
ho zastavila hlídka. Policisté provedli kontrolu a zjistili, že má muž od letošního září uložen soudem trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel
na dobu dvou let. Dále policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,49 promile alkoholu. Opakovaná
zkouška byla u něho ještě vyšší. V další jízdě
již opilý řidič nesměl pokračovat. Policisté
muže zadrželi a odvezli ho na oddělení k provedení nezbytných úkonů. Je podezřelý ze
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spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Případ policisté prověřují.
Fyzické napadení
Policejní inspektor sdělil podezření ze
spáchání dvou trestných činů dvaatřicetiletému muži, který napadl a zranil jiného muže. K případu došlo poslední srpnový víkend
v Telči v místech, kde se v tu dobu konala hudební akce. Kolem třetí hodiny ráno útočník
ve venkovním prostoru udeřil druhého muže
pěstí do oblasti hlavy a způsobil mu tak zranění. Napadený muž musel vyhledat lékařské
ošetření v nemocnici. Po přijetí oznámení začali policisté případ prověřovat. Shromáždili
důkazy a na jejich základě poté sdělili dvaatřicetiletému muži z Jindřichohradecka podezření ze spáchání trestných činů ublížení
na zdraví a výtržnictví. Případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Řidič pod vlivem drog
Policisté odhalili řidiče, u kterého zjistili pozitivní hodnotu na drogy. Jednačtyřicetiletý muž jel ve středu 4. listopadu s vozidlem
Opel Combo po silnici ve směru z obce Lhotka na Řásnou a kolem šesté hodiny večer ho
zastavila hlídka. Policisté provedli u řidiče
test na zjištění ovlivnění návykovou látkou,
který byl pozitivní na marihuanu. Dechová zkouška u něho byla negativní. Policisté
muži zakázali pokračovat v další jízdě. Řidič
je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku
dopravy, který policisté šetří.
Opilého muže policisté zajistili
Ve čtvrtek 5. listopadu nalezli policisté v Telči před desátou hodinou dopoledne muže,
který ležel na ulici Radkovská. Obtěžoval kolemjdoucí a znečišťoval svoje okolí. Muž byl
značně opilý, kdy nebyl schopen ani samostatné chůze. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 2,46 promile alkoholu.
Sedmapadesátiletého muže z Jindřichohradecka zajistili a odvezli ho na protialkoholní
záchytnou stanici k vystřízlivění. Je podezřelý ze spáchání přestupku.
Poškození nádrže vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči
poškodil zaparkované vozidlo, a majiteli tak
způsobil škodu za více než dvacet tisíc korun.
K případu došlo v době od nedělního odpoledne 8. listopadu do pondělního rána. Pachatel poškodil palivovou nádrž u automobilu
Citroen Berlingo, který stál na ulici Slavíčkova. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále
zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, po pachateli policisté pátrají.
Střet dvou traktorů
V obci Urbanov došlo ke střetu dvou traktorů,
jeden z řidičů měl téměř tři promile alkoholu.

Řidič traktoru Zetor s připojeným přívěsem
projížděl po třetí hodině odpoledne po silnici, přičemž nejel při okraji komunikace. Následně narazil přední částí přívěsu do jízdní
soupravy složené z traktoru Zetor a přívěsu. Po střetu byla jízdní souprava odhozena
na zeď rodinného domu. Při nehodě se nikdo
nezranil. Policisté provedli u obou řidičů dechové zkoušky. U viníka byl její výsledek pozitivní a naměřená hodnota dosáhla hladiny
2,89 promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. U řidiče druhého
traktoru byl výsledek dechové zkoušky negativní. Řidič ale nevlastní potřebnou skupinu
řidičského oprávnění k tomu, aby mohl uvedenou soupravu řídit. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Druhý řidič je podezřelý ze spáchání
přestupku v dopravě.
npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 14. října do 12. listopadu zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč při třinácti
událostech. Sedmkrát se z tohoto počtu jednalo o technické pomoci, převážně odstranění větví a stromů padlých na komunikaci,
které tvořily překážku silničního provozu,
a ve zbylých případech prováděli hasiči například otevírání uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení nebo čerpali zaplavenou
šachtu. Dvakrát ve výše zmíněném období
vyjela jednotka k požáru. Na hradě Roštejn se
jednalo o planý poplach, který byl hlášen čidlem požární signalizace. Ve druhém případě
vyrazili hasiči až do Jihlávky, kde došlo k požáru transformátoru v elektrické lokomotivě.
Při tomto požáru hasiči ošetřili strojvedoucího, který se při hašení požáru nadýchal zplodin hoření. Jednotka byla vyslána i ke třem
dopravním nehodám. U Nové Říše zasahovala u dopravní nehody dodávky, u Myslůvky při dopravní nehodě osobního automobilu a v Urbanově při dopravní nehodě dvou
traktorů. Při poslední zmíněné nehodě došlo
k poškození plynové přípojky rodinného domu s následným únikem plynu.
Přestože ani telčským hasičům se nevyhnula
karanténní opatření, ba dokonce ani onemocnění nemocí způsobenou novým typem viru,
plnila jednotka po celou dobu svoje povinnosti a úkoly, a to jak v době sníženého početního
stavu, tak i nyní, kdy je opět v plné síle. V blížícím se období Vánoc bych chtěl popřát všem
čtenářům klidné dny plné pohody strávené se
svými blízkými a především pevné zdraví.
npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč
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Betlém v kostele
Jména Ježíš
Tradiční betlém vystavovaný v kostele Jména Ježíš letos pravděpodobně zůstane „zazimován“ (informace ke dni 16. 11.). Vzhledem
k uzavření kostelů by jej mohlo zhlédnout
jen minimum návštěvníků. My si ho připomeneme alespoň skrze Telčské listy, a to milým povídáním s P. Janem Pattym Pavlíčkem,
kaplanem u sv. Tomáše v Brně, a Jakubem
Kadlecem – s farníky, kteří se každoročně podíleli na pracích spojených s betlémem.
Nejprve něco k jeho historii. „Betlém, který
je k vidění v kostele Jména Ježíš, je originální
třešťský betlém. Původní majitelé, kteří ho vystavovali ve svém průjezdu Na Parkaně, byli
manželé Lašanovi. Pan Lašan figurky nevyřezával, ale kupoval si je pro radost od různých
třešťských řezbářů. Figurky jsou od známých
řezbářů z minulého století. Po smrti pana Lašana se jeho žena rozhodla betlém věnovat
do kostela. Poprvé tedy v kostele stál v roce
1996, a to ne v kostele Jména Ježíš, ale ve farním kostele sv. Jakuba v boční kapli, a měl
tvar do L. Jako malý kluk jsem se této stavby
ještě neúčastnil, ale již jsem byl při jeho bourání. Od roku 1997 se začal stavět v kostele
Jména Ježíš a je zpřístupněn široké veřejnosti,“ uvádí příběh betlému Jan Pavlíček.
Během roku je betlém včetně podkladových
pařezů uložený v prostorách telčské fary. Figurky se skladují zabalené v papíru a uložené v krabicích. Zhruba každých 10 let je třeba
vyřadit některé pařezy a nahradit je novými.
Každoročně sbírá asi 10 dobrovolníků čerstvý mech, ten z předchozích let se používá
jako vycpávka do jeskyní a děr, které nemají
být vidět. Samotná stavba betlému se zahajuje již na přelomu října a listopadu, kdy se začíná sběrem zmíněných přírodních materiálů.
Kostel zdobí od Vánoc až do Hromnic, tedy
do února. Průběh stavby popisuje Jakub Kadlec: „Instalace betlému zabere 3 lidem přibližně 5 dní, když nepočítáme sběr mechu.
Všechno je nutné navozit z fary. Nejdříve se
postaví železná konstrukce s dřevěnou podlahou (1 den), na kterou se naskládají suché pařezy (2 dny). Ty tvoří základ betlému, který se
následně pokryje mechem (1 den). Boky jsou
ozdobené smrky. Instalace figurek a dokončovací práce zaberou také asi 1 den. Následný úklid se dá stihnout za 1 odpoledne.“ Jan
Pavlíček dodává: „Přípravná část stavby potřebuje vždy tak 5–10 šikovných párů rukou.
Na samotné stavbě pak stačí 3–4 lidé, více lidí
už si překáží.“
Betlém se nikdy nepostaví úplně stejně. Pařezy nemají své pevné místo, na pódium se skládají vždy v trošku jiné podobě. Celkový tvar
scény i rozmístění figurek je tak pokaždé originálním dílem všech autorů scény. 6. ledna
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se do betléma přidávají postavičky tří králů.
V posledních letech jste si při návštěvě kostela nejspíše všimli dobrovolníků střežících
betlém. Ti dohlíží, aby nikoho nelákalo sahat
na figurky a přesouvat je. Mohou také odpovídat na případné dotazy.
Letošní rok nebude prvním, kdy betlém není
vystavovaný. „Stavba betléma je časově i organizačně náročná. Bohužel loni se nám nepodařilo skloubit čas a představy všech, kdo
na něm pracují nebo mají s instalací něco
společného,“ shrnuje Jakub Kadlec. Dále odhaduje, že během Vánoc přivítá kostel Jména Ježíš 100–150 návštěvníků betléma denně.
Budeme doufat, že příští rok bude pro výstavu
příznivější, a betlém včetně oblíbené pokladničky s postavou černouška, která při vhození
mince kývá hlavou, bude opět součástí telčských Vánoc.
Povídání uzavírá Jan Pavlíček vzpomínkou
a oceněním práce všech aktérů: „Byla a je to
pro všechny krásná součást vánoční tradice
– postavit betlém v kostele. Já už jsem se posledních několik let neúčastnil samotné stavby, ale vždy jsem se rád šel na betlém podívat
a pochválit klukům, jak to letos zase krásně
postavili. Myslím, že je také na místě poděkovat všem, kteří se na stavbě tohoto krásného
a „našeho“ betlému, který patří již neodmyslitelně k vánoční atmosféře Telče, po celých
těch bezmála pětadvacet let podíleli a aktivně
se zapojovali do všech prací.“
Ivana Holcová

Pokračování ze str. 1

Vánoce v Telči 2020
Práce na výzdobě města začaly už v listopadu (uzávěrka tohoto čísla TL byla v polovině listopadu). Co všechno obnáší instalace
stromečku a osvětlení, nám popsal Jaroslav
Blecha: „Letošní den D převozu vánočního
stromku bude, pokud všechno dobře dopadne, 20. listopad. Vlastní převoz vánočního
stromu není logisticky nejjednodušší záležitost, pro manipulaci je potřeba sjednat dva
jeřáby, jeden pro naložení a druhý, z důvodu
velikosti vjezdu do brány, pro osazení na náměstí. Asi nejnáročnější záležitostí přepravy
je průjezd branou z ulice Na Baště, kdy se dá
použít biblický příměr protáhnout velblouda
uchem jehly.“
Okolo vánoční výzdoby je dle něj spousta
práce, a to i té, která na první pohled není vidět, jde například o údržbu, opravy a uskladnění vánoční výzdoby nebo o úpravu korun
javorů. 6 zaměstnanců Služeb Telč na ní pracuje každoročně celkově přes 300 hodin.
Samotná výzdoba vánočního stromu trvá
za použití 2 montážních plošin 1 den. Během
té doby je na něj zavěšeno 40 vánočních kou-

lí a 12 svítících sněhových vloček. Strom většinou pochází z darů občanů Telče a jejího
okolí. Ten loňský byl po delší době z městské
zeleně, konkrétně ze sídliště Jana Žižky. Pana Blechy jsme se zeptali na původ letošního stromku: „V letošním roce ozdobí náměstí cca 10 m vysoký stříbrný smrk ze soukromé
zahrady v obci Rozseč. Tímto bych chtěl velmi poděkovat dárci Ing. Františku Mikeškovi
nejen za jeho věnování, ale především za velmi příjemné jednání, čehož si upřímně vážím.“
Těšit se jím můžeme více než měsíc: „Vánoční strom ve spolupráci se Službami Telč
rozsvítíme poslední víkend v listopadu a bude nám dělat radost do Tří králů. Rozsvítí se
ochoz věže sv. Jakuba i sv. Ducha, některé domy na náměstí, vyzdobeny budou i příjezdové
ulice do centra města,“ informuje Věra Peichlová. Kromě hlavního stromku zkrášlí náměstí i tradiční stromečky ozdobené dětmi:
„Kolem vánočního stromu bude rozestavěno
celkem 17 stromečků nazdobených ozdobami, které vyrobily děti. Stromečky dodalo Lesní družstvo Borovná. Děkujeme. Ti nejmenší
z mateřské školy (třídy Koťátka, Medvídci,
Berušky, Motýlci, Sluníčka, Sovičky, Žížalky,
Sluníčka, Broučci, Školáci) nazdobili 10 stromečků, děti z obou základních škol 3 stromečky, zbývající stromky ozdobily děti ze základní
umělecké školy, z domu dětí a mládeže, dětského domova a spolku Na Větvi. Odměněny
byly medovníčky z cukrárny Petra Haase.“
Nákup nových výzdob zařizuje místní odbor kultury. Ty současné byly pořízeny před
dvěma lety a budeme doufat, že letošní sezonu přečkají bez újmy. „Ani našemu městu
se jednou nevyhnula nepříjemná situace, kdy
vlivem poryvu větru došlo k vyvrácení vánočního stromu. Bohužel každoročně dochází k poškození vánočních ozdob na stromečku
vandalismem. V roce 2018 vandal již druhý
den vážně poškodil několik dílů osvětleného
oplocení vánočního stromečku,“ popisuje Jaroslav Blecha.
„Letošní turistická sezóna v Telči nevyšla dle
našeho očekávání, ale věřím, že ten vánoční čas na zasněženém náměstí s rozsvíceným
vánočním stromem a vánočním osvětlením
nám přinese sílu, optimismus a všem pomůže procítit vánoční atmosféru. Protože se nebudeme potkávat na adventních koncertech,
výstavách ani na mikulášském nebo novoročním setkání, přeji všem hezké a klidné Vánoce prožité se svými nejbližšími a v novém roce
hodně zdraví,“ uzavírá Věra Peichlová.
Krásné a klidné prožití vánočních svátků
všem čtenářům přeje i redakce Telčských
listů. Nenechme si kazit radost z tak krásného ročního období opatřeními a zrušenými událostmi. Radujme se z toho, co máme,
a užijme si atmosféru Vánoc plnými doušky.
Ivana Holcová
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Vzpomínáme
na 20. století

Druhá polovina dvacátého století byla v naší Telči také ve znamení jezdeckého sportu. Jeho éra začala rokem 1966, kdy došlo
společnou iniciativou Spartaku Telč, regionálních zemědělských družstev a Střední
zemědělské technické školy Telč a a jejího přidruženého školního statku k založení jezdeckého oddílu. Ze skromných začátků, kdy byli k dispozici jen dva závodní
koně, vyrostl oddíl sklízející obdiv v rámci
celé republiky. Navázal účinnou spolupráci
s Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, odkud byly převzaty cenné zkušenosti, které v telečských podmínkách pomohly ke gradaci tohoto sportovního odvětví,
a s redakcí Zemědělských novin, která tuto
aktivitu výrazně podporovala.
Již v letech 1966 a 1967 bylo uspořádáno
několik jezdeckých dní, které v následujícím období nabíraly stále větší intenzitu.
V areálu školního statku Telč vyrostl z původního závodiště moderní jezdecký stadion s diváckou tribunou a instalovaným rozhlasem, z něhož byly průběhy závodního
klání odborně komentovány.
Členové telečského oddílu prezentovali
svoje umění nejen v domácím prostředí, ale
i na četných závodech v různých částech republiky, jako např. v Humpolci, Žďáru nad
Sázavou, Břeclavi, Blížkovicích, Přerově,
nedalekých Dačicích i jinde. Stojí za zmínku, že za prvních pět let existence se zúčastnili 194 startů, na nichž získali 45krát první místo a 35krát druhé. Největšího úspěchu
dosáhl v té době O. Chvátal, který se tehdy
v Rumburku při pořádání olympiády zemědělské mládeže stal mistrem ČSSR.
Příkladně bylo také oddílem v r. 1977
zvládnuto pořadatelství prvního kola Zlaté podkovy Zemědělských novin a následně založena tradice jezdeckých závodů
pod názvem Horácky pohár konaná v rámci horáckých jarmarků… Vše doprovázeno bohatou diváckou kulisou. Nemalou zásluhu na těchto úspěších měl starší trenér
mjr. Hrůza, bývalý aktivní závodník a trvalá podpora ředitele Střední zemědělské technické školy a Školního statku, Telč
Ing. Dudka.
Text a foto: Jiří Ptáček
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Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Vondruška: Manželské zrcadlo; Owens: Kde
zpívají raci; Vašíček: Perunův hněv; Klevisová: Čekání na kocoura; Belsham: Inkoust;
Třeštík: Katka: příběh narkomanky; Clarke: Pozvala mě dál; Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové. Ptačí sněm; Jackson: Paranoia; Poncarová: Alžběta a Nina; Cole: Bez
lítosti; Smith: Tajemný oheň; Kepler: Zrcadlový muž; Goffa: Děvčátko; Beránek: Pátrání po Silvestrovi - Válečné osudy baťovců
v Singapuru; Ould: Neklidné pobřeží; Benková: Štěstí; Hawker: Na hraně noci; Harasimová: Klinická smrt; Eben: Myšlenky
za volantem; Mayne: Temný vzorec; Ďuranová: Slunce v dešti; Cooper: Pohřbení; Paris: Dilema; Deaver: Komunita truchlících;
Sepetys: Mlčící fontány; Tremayne: Smrt
z milosti; Constantine: Ta, která prohraje

Naučná

Novinky Knihovny UC
Karel Satoria: Povoláním člověk; Marek Vácha: Život je sacra zajímavej; Rosťa
Gregor: Slovensko v duši českého poutníka
Petr Ludwig: Konec prokrastinace; Arndt
Knieper: Anglická slovíčka v obrázcích;
Miloslava Pourová: Angličtina krok za krokem; Luci Gutiérrezová: English is not easy; Andy Brunning: Proč pláčeme při krájení cibule?; Pavel Kolář: Labyrint pohybu;
James Proctor: Švédsko: turistický průvodce; Ingrid von Oelhafen: Hitlerovy ukradené děti: projekt Lebensborn a pátrání jedné
ženy po její pravé identitě; Jeff Benedict: Tiger Woods; Oswald Spengler: Zánik západu: obrysy morfologie světových dějin; Jan
Vítek: Světové mosty od antiky po současnost; Jiří Škabrada: Holašovice: vesnická
památková rezervace; Malcom Gladwell:
Mžik: jak myslet bez přemýšlení
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Hejda: Žil jsem zbytečně; Šimánek: Život
plný dobrodružství

Novinky knihovny NPÚ

Krolupperová: Bubáček a klobouková víla;
Sturm: Magický expres; Kubašková: Tajemství stříbrné čarodějky; Neuhaus: Elena.
Na falešné stopě; Pospíšilová: Kouzelná třída o Vánocích; Krüger: Hotel Zimní spánek;
Stančík: Jezevec Chrujda krotí kůrovce
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Langley a kol.: 500 zajímavostí, které bys
měl vědět z historie; Gombrich: Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře; Čornejová: Tovaryšstvo Ježíšovo: jezuité v Čechách; Waisser a kol.: Renesanční štuková díla zámku
v Telči; Lacika: Divy Bratislavy; Knechtl:
Die Wachau: 20 Jahre UNESCO-Welterbe
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Dětská

Dobrý den,
nedávno jsme ve Vašem městě dokončili
investiční akci na distribučním zařízení
elektrické energie.
Co jsme u Vás dělali?
Kde: 		
Telč – J.Žižky
Co: 		
kabel NN – II. etapa
Podrobnosti:
Provedli v druhé etapě rekonstrukci stávající rozvodné sítě nízkého napětí s novým kabelovým vedením a zasmyčkováním tohoto kabelu k jednotlivým
stávajícím i novým odběrným místům.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí mohlo být spojeno i přerušení
dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, děkujeme Vám tímto
za pochopení a trpělivost. I díky Vám
jsme tak mohli zajistit stále rostoucí požadavky na kvalitu a spolehlivost dodávky a výrazně prodloužit životnost energetického zařízení.
S přátelským pozdravem
E.ON Distribuce, a. s.

Srdíčko pro Afriku
DPS Srdíčko vás zve na tradiční koncert Srdíčko pro Afriku. Uskuteční se
27. prosince v 16 hod. Dle situace
proběhne buď v orlovně, nebo formou online koncertu. Jako každý rok
je cílem koncertu podpora Sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile. Byli bychom rádi, kdybychom
mohli i v této nepříznivé situaci děti
obdarovat. Loumbila a okolí se v současné době potýká vedle rozšířeného
koronaviru také s vysokým rizikem teroristických útoků. Děti jsou tak stále
poučovány o tom, jak se zachovat při
případném útoku. Pojďte s námi dětem
pomoci a podpořme je v jejich nelehké
situaci. Výtěžek z koncertu bude stejně
jako předchozí roky věnován na podporu vzdělávání, výdaje na jídlo a oblečení.  Aktuální informace najdete zavčas na www.farnost–telc.cz .
Za DPS Srdíčko
Martina Janková a Ludmila Krejčová
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Montáž mříže do křížové chodby u kostela sv.
Jakuba – David Hugo Habermann
Foto: Ing. Vít Štancl

Telčské listy si můžete koupit i v naší improvizované „samopokladně“ před informačním centrem
na náměstí (dům č. p. 70)
Foto: Eliška Rodová

Podzim v Telči
Přinášíme momentky z podzimní Telče. Západy slunce a spadané listí vytváří krásnou atmosféru

Foto: Ivana Holcová

Vzpomínka na benefiční koncert Ivany Moravcové v orlovně, který se konal na začátku září. Už abychom mohli zase někam vyjít
Foto: Pavel Boček
str. 10
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného
nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Autoškola Vladimír Roupec - učebna v Telči na Myslibořské
ulici, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.
• Vyměním byt 1+1 v Telečské ul. v Jihlavě za Telč. Také 1+1,
nižší patro. Tel. 737 558 063.
• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných motivů. Koupím i jiné obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, portréty, akty, svaté, lovecké) a jiné zajímavé motivy. Mohou být
i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.
• Možnost pronájmu ke komerčním účelům: místnost s výlohou
v podloubí na náměstí v Telči. Bližší informace: email: telc@
evangnet.cz, případně telefon 567 243 888.

Poděkování
Dovolujeme si poděkovat touto cestou Službám TELČ a jejich pracovníkům, spíše pracovnicím, které pod vedením Ing. Jaroslava Blechy provádějí úklidové práce v ulicích.
Zejména mám na mysli ul. Tyršovu a navazující Mládkovu a nevyjímám ani náměstí Hrdinů. A nejen tyto jmenované. Všichni určitě víme, že fotbalové hřiště pod sokolovnou
je lemováno vzrostlými lípami, které produkují veliké množství přirozeného rostlinného
odpadu od pozdního jara a květu až do současného spadu velikého množství olistění. Vyžadují násobné vracení se na odklízení vzniklého odpadu a násobné čistění košů pozemní
kanalizace. Víme, že je to jejich práce, ale… V současné době jsou zmiňované komunikace uklizeny a připraveny na zimní provoz.
Věrka a Pavel Kaupovi
Listopad 2020
TL 12/2020

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Vánoční inspirace ze ZUŠ
Přestože je škola pro děti uzavřena, malí výtvarníci nespí zimním spánkem. Nechte se inspirovat jedním ze zadání, které zpracovali,
a podle videa na YouTube si zkuste vyrobit svoje vlastní stínítko.
https://youtu.be/jkXx0y9AwKU

Pospíchalová Hana (6)

Musilová Anetka (6)

Inspirací pro vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby by mohly být ty na snímcích, které zdobily stromeček na loňské výstavě výtvarného oboru ZUŠ v Městské galerii. Z barevných plstí je ušily děti ve věku 10 až 12 let. Šili jsme však i s mladšími dětmi – a dařilo se
Lenka Bláhová, Pavla Doležalová
nejen slečnám, ale i klukům. 
TL 12/2020
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14.
Pro předvánoční dobu, od 1. do 31. prosince 2020, připravilo město Telč 14. knižní miniveletrh
publikací, které jsou v nabídce Informačního centra v Telči. Knihy jsou věnované městu a jeho
okolí. Cílem miniveletrhu je podpořit prodej publikací a také upozornit na možnost zajímavého
dárku pro vaše příbuzné a přátele.
KALENDÁŘE 2021
Nástěnný kalendář
Město Telč 2021 na kresbách studentů
fakulty stavební ČVUT v Praze
Nástěnný kalendář
České dědictví UNESCO 2021
Stolní kalendář
České dědictví UNESCO
a Česká inspirace 2021

Průvodce architekturou Telče
Publikace představuje nejen architektonické dědictví Telče od nejstarších
dob až do současnosti, ale i příběhy vepsané do staveb a obrazu města v průběhu staletí. Kniha je doplněna profesionálně vytvořenými fotografiemi
současného stavu.
Česko-anglická verze. Publikaci vydal
NPÚ v Praze a NPÚ, ÚOP v Telči

Nástěnný a stolní kalendář
Jan Říha - Procházka po Vysočině 2021

Libor Sváček
Česká republika - UNESCO
V knize jsou kromě památek již zapsaných na seznam světového dědictví uvedeny také ty památky, které
jsou na indikativním seznamu NPÚ.
Hlavním prostředkem prezentace je
fotografie, popisky ve čtyřech jazykových mutacích.

Nástěnný kalendář
Lucie Koubíková - Telč 2021
NOVINKA
Kateřina Bobková-Valentová, Petra
Hnilicová (edd.)
Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši
Publikace je katalogem výstavy projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“.
Spolu s ní si klade za cíl přiblížit široké
veřejnosti život Tovaryšstva Ježíšova v
prostředí Telče.
NOVINKA
Milan Paprčka, Martina Grznárová
Jihlavsko z nebe
Víte, které město je nazýváno „Jezerní růží“, kde najdete druhý největší labyrint podzemních chodeb, největší barokní chrám nebo místo, kde byl zastřelen poslední vlk na Vysočině? Prolistujte touto knihou a dozvíte se vše, co jste
ještě o Jihlavsku nevěděli.
NOVINKA
Pavel Gejdoš
Věže České republiky
Kniha věnovaná věžím v ČR. Encyklopedický přehled 409 nejzajímavějších,
nejkrásnějších a nejdostupnějších věží
u nás.
Vladimír Kunc
Vysočina. Hrady, zámky, památky
Exkluzivní obrazová publikace, která
mapuje turisticky významné kulturní a
historické památky Vysočiny. Česky,
anglicky, německy.
Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher
Česko z nebe
Kniha potěší každého milovníka Čech,
Moravy i Slezska. Díky fotografiím si
známá i méně známá místa prohlédnete jinak, očima ptáků. Popisky fotografií a texty jsou v češtině a v angličtině.

Kolektiv autorů
UNESCO je blízko / is near
České dědictví UNESCO – dvanáct
českých divů světa ve fotografiích.
Český a anglický text.
Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec,
fotografie Jiří Podrazil
Telč - Historické centrum
Publikace se věnuje historickému vývoji města, i architektonické podobě
jednotlivých staveb, nejen domů na
náměstí. Texty jsou doplněny krásnými fotografiemi současného stavu historického centra a mapkou s jednotlivými stavbami.
Památky Vysočiny
Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2018
Publikace je ohlédnutím za zajímavými počiny v oblasti památkové péče v
Kraji Vysočina. Seznamují odbornou i
laickou veřejnost s památkami v tomto
regionu. Knihu je možné zakoupit také
v sídle NPÚ v Lannerově domě.
Telč v průběhu staletí
Kniha představuje panství Telč, které bylo v průběhu staletí drženo čtyřmi šlechtickými rody, pány z Hradce, Slavaty z Chlumu a Košumberka, Lichtenstein-Castelcorny a rodem Podstatzky-Lichtenstein. Knihu
je možné zakoupit také v sídle NPÚ
v Lannerově domě. Publikaci vydal
NPÚ, ú.o.p. v Telči
Helena Grycová Benešová, Lubomír
Procházka
Zmizelá Morava - Telč a okolí

Ačkoli tvář historické Telče zůstala zachována, některé domy zmizely beze stopy, vzhled některých sídel
se zcela změnil a nejvíce se běh času
promítl do vesnické zástavby a krajiny v okolí. Kniha mapuje změny v
těchto lokalitách prostřednictvím téměř 200 historických fotografií.

Vánoce/Christmas CD Jana Smigmatora
Na třetím sólovém albu najdeme jak
vánoční swingovou klasiku Velkého amerického zpěvníku, tak písně, v
nichž se Jan představuje nejen jako
interpret, ale také jako autor textů a
spoluautor hudby.

Otokar Maška
Telč - Obrázky měšťanského života
na přelomu 19. a 20. století
Kniha představuje vzpomínky Otokara Mašky a čtyři roční období v měšťanském životě očima fotografů. Publikaci připravil Muzejní spolek v Telči.

Miloš Drdácký st.
Píseň o Telči
Sbírka veršů z let 1958 až 1962 věnovaných městu.

Pavel Juřík
Dominia pánů z Hradce, Slavatů
a Czerninů
Pozoruhodná publikace věnovaná
třem významným šlechtickým rodům,
jejichž příslušníci mnohokrát zasáhli
do našich dějin, a kterým města Jindřichův Hradec, Telč, Slavonice a
mnohá další vděčí za svůj hospodářský
i kulturní rozvoj.
Literární pokladnice, Jiří Jabulka
Telč - vyznání městu
Obrazová publikace fotografií Jiřího
Jabulky, které doprovází známé i méně
známé texty o Telči Karla Čapka, Vincence Furcha, Františka Kožíka, Egona Bondyho, Ivana M. Jirouse a místních autorů.
Michal Stehlík, Jiří Jabulka
Telč město příběhů
Jedinečná obrazová publikace fotografií Jiřího Jabulky, Karla Křížka a Vojtěcha Koláře s nevšedními texty Michala Stehlíka.
František Vladimír Foit,
Irena Foitová
Z Telče do Afriky a nikdy zpět
Literární deník sochaře a cestovatele
F. V. Foita, rodáka z Doupí, který vyjel v roce 1947 s manželkou na roční
cestu do Afriky a již nikdy se nevrátil.
Pro každého, kdo má rád cestopisnou
a memoárovou literaturu.
Jan Bauer
Tajemné stezky - Toulky Vysočinou
Výběr z historických příběhů a událostí, životních osudů slavných osobností
a podivuhodných pověstí z Vysočiny.
Dobové ilustrace a staré pohlednice.

Karel Křížek
Vzpomínky zůstávají…
Výběr básní Karla Křížka.
Mgr. Iva Steinová
Even zikaron.
Paměť židovských náhrobních
kamenů v Telči
Drobná publikace vydaná v češtině a
v angličtině, která seznamuje s dvěma zdejšími hřbitovy. Vydavatelem
je město Telč, autorkou textu a fotografií je Iva Steinová ze společnosti Matana a.s.
NABÍDKA PRO DĚTI
Martina Lancingerová,
Milan Lancinger
Andělíčci z Telče
Dětská obrázková knížka s ilustracemi Martiny Lancingerové. Pro malé
i velké čtenáře, kteří mají rádi nejen Vánoce, ale i krásné město Telč.
Vhodný dárek pro děti od dvou let.
Martina Lancingerová,
Milan HUGO Lancinger
Hugův pohádkový betlém
Malebná kulisa betlému s motivy
telčských domů a věží. Vystřihovánka ke slepení.
Martina Lancingerová,
Milan Lancinger
Ukradený Ježíšek
Pohádkový sešit s omalovánkami z
Telče. Nová pohádka o tom, jak chtěl
Flíček Berušce zkrátit čekaní na Ježíška.
Ivana Fexová
Dobrodružství Fany a Beryho
Vypravování pro děti, které mají chuť
poznávat přírodu, zaznamenané pařátkem krkavce Emana.

Všechny paragony od knih zakoupených v rámci miniveletrhu budou na začátku ledna slosovány a tři výherci obdrží zajímavé ceny.
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Povídání u kafíčka s…

Dnešní pozvání na kafíčko přijal swingový zpěvák, Telčák jako řemen, Jan Smigmator

Nové CD 
Foto: Lukáš Kadeřábek, Supraphon
Ahoj Honzíku, co Ti můžu nabídnout, rozpustnou kávu s mlékem, turka s cukrem,
espresso nebo červené či bílé?
Moc děkuju za pozvání, Miluško. Na začátek bych si dal espresso a sklenku vody a pak
bych přešel k vínu. A jestli červené, nebo bílé? Kdybych si měl vzít na pustý ostrov jednu
jedinou láhev, tak by to bylo jednoznačně červené. Úplně ideálně toskánské Chianti Casicco. V současné době moje nejoblíbenější. Ale
mohla by to být i dobrá moravská Frankovka
z Velkých Bílovic. (úsměv)
Právě jsi vydal své páté album s názvem
Murphyho zákon. Ale i když se dá název
shrnout do věty „Co se dá pokazit, to se pokazí“, o novém albu toto neplatí. Je to sestava nádherných skladeb i autorských
novinek. Každý si ho určitě rád poslechne
a já to vidím jako úžasný dárek na Vánoce. Zeptala bych se na jednu písničku, kterou znám od jiných zpěváků, je to Měsíční
řeka. Proč jsi dal nový kabát zrovna této
písničce?
V mnoha ohledech je pro mě tohle album zlomové. Například v tom, že je celé v češtině. Je
taky mírným vykročením od swingu a jazzu
k mainstreamu a nahrál jsem ho se svojí novou, opravdu hodně našláplou kapelou složenou ze současné instrumentální extraligy.
Myslím si, že mateřština je pro každého Čecha to nejzásadnější. Kdykoli jsem na svém
koncertě zazpíval něco česky, viděl jsem,
jak se diváci rozzáří. Zpívat tak, jak mi zobák narostl, mě navíc opravdu baví. Některé
texty, které můžete na albu slyšet, jsem si napsal sám, jiné mají na svědomí skvělí textaři jako Václav Kopta, Josef Nečas nebo Ester Kočičková. U několika písní jsem pak také
s klavíristou Svatoplukem Smolou i spoluautorem hudby. Rád vyprávím písněmi příběhy,
s nimiž se může kdokoli v hledišti ztotožnit.
Když je teď navíc zpívám česky, funguje to
mnohem lépe.
A proč tedy ta Měsíční řeka?
Nahrál jsem ji jako svou osobní poctu Karlu Gottovi. Spřátelili jsme se v době, kdy
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jsme oba vysílali na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Karel měl svůj vlastní pořad a já
tam v roce 2011 začal se zpěvačkou Dashou
vysílat Klub Evergreen, který spolu uvádíme
dodnes. S Karlem jsme se potkávali před rozhlasovým studiem a vždycky se zapovídali
o našich hudebních vzorech nebo o tom, co
se zrovna děje na naší hudební scéně. Později začal navštěvovat mé koncerty, to pro mě
byla velká čest a úžasný pocit. Měsíční řekou
jsem chtěl Karlovi poděkovat za jeho přátelství a podporu. Nepřímo totiž ovlivnil spoustu
mých zásadních okamžiků v životě. Tato píseň sice není typický hit jeho repertoáru, ale
byla pro něj vůbec první rozhlasovou nahrávkou. A nás dva rozhlas spojil, tak jsem si říkal,
že to je dobrá volba.
Co máš nyní před sebou? Máš rád Vánoce? Znám Tvé vánoční album a Tvou krásnou vánoční píseň o Telči. Jak vznikla?
„Kdysi dávno v Telči v prosinci, to jsem bejval
ještě kluk. Náměstí sněhem zapadaný, kapři
v kádích a stánky v podloubí. Každej z nás si
přál pár dárků, sladký cukroví, rychlý sáňky
vysněný… A pak sníh tam za zámeckou zdí,
kde sáňkovat je báječný.“ Kdo pochází z Telče a je alespoň trochu romantik, tak se v textu téhle písně určitě najde. Vznikal tak, že mi
v hlavě hrála melodie slavného amerického
standardu The Christmas Song a já jen vzpomínal na svoje dětství v Telči a zaznamenával
to na papír. Je to píseň od srdce. Věřím, že budu mít jednou příležitost ji v Telči o Vánocích
zazpívat. Advent miluju. V posledních letech
byl pro mě hlavně ve znamení koncertních
turné, což se letos nekoná, ale o to víc času
budu mít na rodinu a přátele.
U Vánoc bych ale ještě chvíli zůstala. Je to
období vzpomínání, děkování a rozjímání.
Byl u zrodu Tvé hudební kariéry kromě rodičů ještě někdo, na koho by sis nyní rád
vzpomněl? Někdo, komu bys třeba rád poděkoval, ale ještě se Tě na to nikdo nikdy
nezeptal, takže jsi neměl příležitost?
Tím prvním impulsem byli samozřejmě naši, ale velký podíl na mém hudebním vývoji
měla jednoznačně Věra Peichlová. Když jsem
začal v Telči chodit do školky, tak jsem šišlal,
a proto jsem rovnou začal i s logopedií u paní
učitelky Misařové. Věřím, že si na ni spousta čtenářů Telčských listů ráda vzpomene. Já
ji miloval. A ta si všimla, že dobře intonuju, a tak mě zavedla právě k Věře Peichlové,
která tehdy při mateřské škole vedla folklórní soubor Kvíteček. Poslechla si mě a hned
mě do Kvítečku přijala. Už tenkrát jsem znal
hodně horáckých lidovek od maminky, takže jsem byl ve výhodě. Stal jsem se sólistou
a do Kvítečku pak chodil zpívat i v době, když
už jsem chodil i na základku. Proto mám folk-

lór dodnes v krvi a kdo ví, třeba někdy natočím album horáckých písní?! (úsměv)
Kdyby Ti Ježíšek mohl splnit jedno přání.
S kým by sis rád zazpíval?
Mohl bych teď vyjmenovat celou řadu zpěváků, které jsem vždy obdivoval a dodnes obdivuji, z české scény i ze světa, počínaje Karlem
Hálou, konče Frankem Sinatrou, ale řeknu
úplně jiné jméno. Když jsem chodil v Telči
na základní školu, tak jsme byli ve třídě dva,
kteří dobře zpívali a rádi se předváděli před
publikem. Normálně se musím přiznat k tomu, že jsem už tenkrát pociťoval takový drobný konkurenční boj. (smích) On hrál na rozdíl
ode mne, já jsem to flákal, i skvěle na klavír.
Byl tím pádem trochu ve výhodě. Když jsme
pak soutěžili v Telči v DDM na pěvecké soutěži Telčský slavíček, porota se usnesla, že
první místo neobsadí nikdo a nás oba umístí na místo druhé. Oběma nám to přišlo děsně nefér, protože po prvním místě jsme toužili oba! Dnes ještě dodám, že bychom si ho
bývali oba dva tenkrát samozřejmě zasloužili.
(smích) Já i Pavel Salák!
Četla jsem, že Tvé krédo je „jít za svým
snem“. Nabízí se otázka, co je Tvým snem?
Když si pročtu Tvůj životopis, tak to vypadá, že sis již hodně snů splnil.
Díky za tuhle otázku. Nedávno jsem nad tím
totiž přemýšlel. Ano, „jít za svým snem“ je
skutečně mým krédem. Když se pak díky usilovné práci a cílevědomosti sen stává realitou,
přestává sice být snem, ale žít život, o kterém
jsme kdysi jen snili, je přece úžasné. Já říkám,
že cokoli si umíme představit, dokážeme i zrealizovat. Každý z nás. A o čem sním teď? Třeba o tom, aby se svět vrátil zpět do normálních
kolejí, lidé se přestali bát a my jim zase mohli začít hrát. Pěkně z očí do očí a bez roušek.
Moc děkuji za Tvůj čas, který jsi věnoval
mým otázkám, a snad ses nenudil. Ono je
fakt těžké najít aspoň jednu, na kterou bys
už 100x neodpovídal.
Já děkuju. Bylo to moc fajn. Rozpovídat se totiž o Telči a svém krásném dětství na Vysočině, to se mi běžně v rozhovorech nestává. Takže moc děkuju za tuhle výjimečnost.
Přeji krásné vánoční svátky celé Tvé rodině, hodně nápadů a nových písniček.
Věřím, že ty letošní Vánoce budou, i přes to
všechno, co se děje, kouzelné a že si je všichni užijeme naplno. A pokud je Telč městem
vašeho srdce, pusťte si u stromečku moji píseň Vánoční Telčí. Určitě vás potěší. Miluško,
krásné Vánoce i Tobě a všem čtenářům Telčských listů. Nejen Telčákům. (úsměv)
Ještě jednou děkuji a do nového roku 2021
přeji všem pevné zdraví, pohodu a klidné
dny.
Miluše Nechvátalová
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Není všechno zlato,
co se třpytí

Jsme tu pro vás
i v roce 2021

To, že nám život přináší radosti i starosti,
není nic objevného. Je dobré se zamyslet
nad tím, jak dnes společnost, politici a běžní občané přistupují k podstatě problému.
Jako jeden ze zajímavých pohledů se nabízí především pohled na činnost volených
zástupců, tedy lidí, kteří na nejrůznějších
postech zastupují své voliče. Někteří zcela bezplatně, jiní se touto činností skutečně živí.
U první skupiny (neuvolnění zástupci)
člověk může vidět rozdíly ve „výkonnosti“
těchto volených zástupců, neboť zvládnout
svoji profesi nebo zaměstnání a navíc další úvazek vyžaduje zapálení pro věc a oběť
ve smyslu vzdání se zálib a volného času.
Daleko přísnější hodnoticí kritéria je však
třeba mít na druhou skupinu profesionálních politiků (uvolnění zástupci), nechme
nyní stranou pobírané požitky a zkusme se
maximálně objektivně zamyslet nad smysluplností, efektivitou jejich činností i jednotlivými projevy navenek.
Nikdo asi nečeká, že volený placený funkcionář uvede, že jeho místo by mohlo být
řešeno jinak a že jej tedy opouští. Byl by
považován za blázna a byl by jistě nahrazen někým dalším, i když i zde existují výjimky. Stejné to je u zřízeného úřadu, pokud je založen navždy, nikdy se nezruší
a nikdy nepřipustí ani omezení své činnosti. Společné je potom jak u osob, tak u úřadů vykazování činnosti a prezentace navenek. V dnešní multimediální době je možné
jakoukoli takovou šikovnou aktivitu jednoduše a rychle zveřejnit a především si tak
zajistit znovuzvolení. Člověk se na věc
může dívat různě, občan, který se alespoň
zčásti zabývá podstatou systému a hlavu
nemá jen proto, „aby mu nepršelo do krku“, je udiven, kam ta společnost kráčí.
Oslavujeme mnohdy nepodstatné, třpytivé, ale mediálně zajímavé kauzy a běžnou
každodenní pomoc, kterou někdo poskytuje skutečně potřebným, přehlížíme. Dalším
znakem příznačným pro tuto dobu je, že
dnes nikdo za nic nemůže a každý z politiků „pracuje pro občany“. Strategie chování
je postavena na prezentaci úspěchů a potlačení toho, co se nepovedlo. Okázalé vystupování a snaha po medializaci líbivých
projevů však ukazuje prázdnotu skutečného obsahu. Na druhou stranu skutečná
osobnost se nebojí přiznat chyby a odpovědnost, neboť jenom to vede k řádné nápravě veřejných věcí. Je svobodnou volbou
každého z nás, jaké hodnoty upřednostní.
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek
za KDU-ČSL

Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná diagnóza, aby nepřišly o vzácný
čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám
pozná nemocný člověk i jeho blízký, že umírání nemusí znamenat utrpení a že ho lze prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu.
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jistilo odbornou zdravotní péči, kompletní vybavení, léky a také psychickou podporu. Věděli jsme, že když nám budou docházet síly, je
možnost využít jejich dalších služeb a vzít si
oddechový čas. A tak jsme společně dědu doprovodili na druhý břeh. Zemřel doma v rodinném kruhu. V místě, kde se narodil a prožil
celý život. Jsme vděčni, že součástí toho všeho byli i dva naši synové, kteří viděli, že smrt
je běžnou součástí života, že tu jsou organizace, které vám se vším pomohou, a také to, že
to může být i takhle krásné.“
Rodina Vytiskových a Cvaků

Návštěvnost premonstrátského kláštera letos vzrostla
Hospicový tým Sdílení Foto: Sdílení, o. p. s.
Sdílení sídlí v Telči na poliklinice a mobilní
hospicovou péči poskytuje v okruhu 20 kilometrů. Součástí péče je i bezplatné poradenství a zapůjčení vhodných pomůcek. Rodinu
doprovázíme i po úmrtí nemocného. Součástí organizace jsou i další služby, které mohou
klienty a jejich rodiny využít – terénní odlehčovací služba a domácí ošetřovatelská péče.
Další informace naleznete na www.sdileni-telc.cz nebo na tel. čísle 777 574 975.
V roce 2020 nás opakovaně finančně podpořilo Město Telč. Moc si této podpory vážíme
a děkujeme za ni. Prosím, podpořte nás i vy
jakoukoliv částkou a pomozte s námi těžce
nemocným a umírajícím lidem zůstat doma
až do konce v sepětí s rodinou. Číslo účtu veřejné sbírky je 100011997/7940. Děkujeme.
Eva Švecová, fundraiserka Sdílení, o. p. s.
„Na podzim roku 2019, když odešla naše babi
(74), celá rodina čekala, jak to bude s dědou
(84). Zvládl Vánoce i zimu, ale síly ubývaly.
Na jaře 2020 jsme se při první vlně koronaviru všichni báli, abychom dědu nenakazili. Ten
nás ale prosil, ať tam chodíme dále a neděsíme ho rouškami. Říkal, že nejhorší je být v tom
sám. Po odchodu jeho fenky Báry se jeho stav
začal horšit. Při každé návštěvě bylo jasnější,
že přichází čas, kdy bude potřebovat větší péči. Nestačilo mu už jen rozveselení při odpoledním kafi nebo obstarání nákupů. Jenže kdo
si v dnešní době může dovolit zůstat na neurčitou dobu doma? Teď není zrovna ideální
příležitost na to oznámit v práci, že si v koronavirové krizi berete ošetřování na dědu, ale
nevíte na jak dlouho. Přesto rozhodnutí rodiny bylo jednoznačné. Děda chce dožít doma,
tak mu to umožníme. Do péče se zapojili také obě jeho děti a další vnuci. Velkou oporou
v zádech pro nás bylo Sdílení, které nám za-

V prelatuře novoříšského kláštera si letos lidé mohli prohlédnout vzácné obrazy, monstrance, kalichy, relikviáře a další ozdobné liturgické předměty. Nové expozice přilákaly
množství návštěvníků, premonstráti to přisuzují mimo jiné koronavirové pandemii a jejímu vlivu na cestovní ruch. „Pociťujeme, že
zájem o prohlídku kláštera je větší než v minulých letech. Mnoho lidí se kvůli této zvláštní hygienické situaci rozhodlo zůstat v České
republice, a to je znát i na návštěvnosti kláštera,“ uvedl bratr Štěpán Jiří Novák z Kanonie
premonstrátů v Nové Říši.
Rekonstrukce třetího prohlídkového okruhu
trvala více než rok. Nejstarší vystavené předměty pocházejí z gotického období. Další expozice pak odhaluje archeologické a antropologické průzkumy prováděné při opravě
křížové chodby. „Nové výstavy jsou ve dvou
prohlídkových trasách, návštěvníci se často rozhodli absolvovat celou prohlídku, tedy
všechny tři okruhy najednou,“ doplnil Novák.
Klášterní komplex premonstráti k pravidelným prohlídkám zpřístupňují pouze v červenci a v srpnu. Mimo tyto měsíce tam lze
zavítat po předchozí domluvě. „Pokud někdo
bude mít zájem, ať se neváhá ozvat. Kontakty
a veškeré potřebné informace jsou na webových stránkách,“ vyzval Novák s tím, že
v podzimních měsících často provádí školní
skupiny, adaptační kurzy či skupiny zaměstnanců.
Do příští sezóny se premonstráti chystají rozšířit stávající expozice o opravené části kláštera. Lidé si tak budou moct prohlédnout
například křížovou chodbu či nově restaurované obrazy opatů a oltář v kapli svaté Anny.
Ještě letos na podzim v kostele svatých Petra a Pavla měli oslavit svůj svátek myslivci
při Hubertské mši svaté. Kvůli opatřením se
však tato událost nekonala.
Marie Majdičová
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Zpívající hasič vydává
desku

CD samozřejmě potřebuje také grafickou
podobu. V neposlední řadě nesmí chybět registrace na finančním úřadě a tvorba webových stránek. Budu rád, až tento náročný rok
skončí,“ dodal s úsměvem Jurič. I příští rok
ho ale čeká dost práce, kterou musel kvůli
koronavirové pandemii odložit, například
natáčení dvou videoklipů.
„Chtěl bych čtenářům popřát veselé a klidné Vánoce. Ignorujte lidi, kteří rozdávají negativní náladu, a těšte se z každé radostné
chvíle,“ vzkázal na závěr zpívající hasič Jurič Pařil.
Marie Majdičová

Inzerujte
v Telčských listech
Přebal nové desky od Juriče Pařila

Foto: Jurič Pařil

Toužím. Tak zní název nového hudebního alba z dílny zpívajícího hasiče Juriče
Pařila, které vyšlo 1. prosince. Kromě oblíbených hitů se mohou posluchači těšit
například na novinku s názvem Hasiči,
při jejíž tvorbě Jurič vycházel z vlastních
zkušeností. „Písní bych chtěl poděkovat
všem hasičům po celém světě a rád bych
díky ní motivoval mladé kluky, aby rozšířili naše řady,“ doplnil zpěvák. CD bude
k dostání na oficiálním webu www.juric-paril.cz či v kamenných prodejnách
v Telči a blízkém okolí.
Mezi dvanácti skladbami se na albu nachází například rocková cover verze hitu Být
stále mlád či tři vánoční písně včetně nové
skladby Vánoce na blátě. Videoklip k poslední jmenované vyšel v první adventní pátek a lze jej zhlédnout na YouTube. „Mou
srdeční písní z celé desky jsou Nejhezčí svátky. Tato koleda si vede skvěle, každý rok ji
hrají rádia po celé republice a já vlastně vůbec nevím proč. Nechápu, čím je tak zvláštní a jedinečná, že oslovila tolik posluchačů. Rád bych složil víc takových,“ podotkl
zpívající hasič s tím, že této skladbě vděčí
za vše.
Deska nese název Toužím. Pro Juriče touha
představuje neviditelnou sílu, která každého
člověka pohání kupředu. „Celý život neustále toužíme po zdraví, štěstí, úspěchu, milující rodině a řadě dalších věcí. Touha něco
po sobě zanechat mě přivedla až sem,“ objasnil volbu pojmenování alba.
Za vznikem desky stojí mnoho práce a úsilí. Skládání hudby, textu a tvorbu finální nahrávky následuje zápis díla u Ochranného
svazu autorů a Intergramu. „Dále je třeba
nahrávku registrovat u Supraphonu a samotné dílo šířit napříč sociálními sítěmi.
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Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Do Telče za zážitky:
Paddleboardy se staly
vyhledávaným cílem
turistů

Foto: FB Paddleboardy Telč

Letos poprvé oživily paddleboardy letní sezónu ve městě. Bavily nejen milovníky sportu a zážitků, ale také kolemjdoucí, kteří nadšeně sledovali průplav pod mosty v parku.
O velkém zájmu svědčí i fakt, že prkna brázdila telčské rybníky každý letní víkend s výjimkou jediného, kdy plavby překazilo chladné počasí. Na paddleboardy se postavili nejen
turisté, ale i domácí a v jednom případě dokonce pes. Organizátoři Iveta Fabešová a Roman Čermák prozradili, jak si nový sport
v telčských vodách vedl, kdy jsou plavby nejhezčí či kolik bylo pádů.

Měli jste letos v létě vůbec nějaký volný víkend, nebo jste všechny věnovali plavbám?
Volno jsme měli asi jen jednou, když celý víkend pršelo a teplota klesla na třináct stupňů. Jinak jsme poctivě jezdili každou sobotu
a neděli. Zájem byl někdy dokonce tak velký,
že jsme museli přidávat další termíny, například ráno od osmi hodin. Díky tomu jsme ale
zjistili, že ranní termíny s výhledem na ospalou Telč se zrcadlově klidnou hladinou jsou
bezkonkurenčně nejlepší.
Měli o vyzkoušení ne zcela tradičního
sportu zájem spíše turisté, nebo místní?
Mezi zákazníky lidé z Telče nechyběli, více
než devadesát procent návštěvníků ale přijelo
odjinud. Velmi zajímavým zjištěním bylo, že
většina z nich si nejdříve zakoupila paddleboardovou plavbu a až poté si naplánovala poznávání města. Plavba pro ně byla prvotním
impulsem, proč přijet. O to víc nás potěšilo,
když zážitek doporučovali svým známým.
Během léta se u nás vystřídaly celé rodiny
a party kamarádů.
Ze které části plavby byli lidé nejvíc nadšení?
Nejvíc bavil děti i dospělé úsek v zámeckém parku, ve kterém podplouvali lávky. Dokonce se z toho stala zábava i pro přihlížející v parku, ti nám pravidelně fandili a tleskali
za každý zvládnutý most.
Okusili paddleboardisté vodu z městských
rybníků na vlastní kůži?
Pády samozřejmě byly, ale to k tomuto sportu jednoduše patří. Účastníci to ale brali sportovně, a tak to má být.
Zvládne plavbu i naprostý „nesportovec“?
Stoprocentně ano. Pokud se jezdí na klidné vodě, nejde o náročný sport. Jinak by se
paddleboard choval na divoké řece či oceánu,
na telčských rybnících to ale zvládne opravdu každý.
Budou si lidé moct zajezdit i příští rok?
Věříme, že se zážitkové plavby podaří provozovat i příští rok. Rádi bychom uvítali nové energické posily do týmu. Pokud je mezi
čtenáři nějaký sportovní nadšenec, kterého by
bavilo provádět na paddleboardu a ukazovat
Telč z trochu jiného úhlu, ať nám napíše na
e-mail paddleboardy.telc@gmail.com.
Plánujete pořádat plavby i na jiných než
telčských vodách?
Nikdy neříkej nikdy, ale prozatím to v plánu
nemáme.
Vypíchli byste z letošního roku nějaké zajímavé účastníky?
O zajímavé návštěvníky jsme rozhodně neměli nouzi, včetně jednoho čtyřnohého mazlíčka. Do Telče každý víkend přijížděli lidé
z celé republiky i ze zahraničí, kteří chtěli zažít něco nového. Za zmínku stojí osmasedmdesátiletá paní, která celou plavbu bravurně
zvládla ve stoje od začátku až do konce a nezalekla se ani tří mostů v parku.
Marie Majdičová
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I přes strach a přísná opatření jsme stále zažívali humorné situace,
říká o „italském jaru“ Marta Kučíková
Unikátní sondu do života malého italského
městečka v podhůří Dolomit zasaženého koronavirovou pandemií nabízí telčská rodačka Marta Kučíková ve své nejnovější, v pořadí již čtvrté, knize. Všichni čtenáři, kteří
otevřeli alespoň jedno z jejích děl, jistě tuší,
že i navzdory pochmurnému hlavnímu tématu knihy nepůjde o pesimistické čtení. „Mnohé
humorné situace jsem nevědomky způsobila sama, jsem takové životní motovidlo,“ říká o sobě
autorka. Své novinky tradičně křtila na podzim v telčském univerzitním centru, taková
akce ale letos bohužel nebyla možná. Jako náhradu nabízíme alespoň setkání na papíře.

Marta Kučíková v italských horách

Foto: archiv Marty Kučíkové

Kdy nová kniha s názvem Z mého severoitalského deníku vyšla a kde všude bude dostupná?
Od konce listopadu jsem k mání, respektive má
nová kniha, ve všech knihkupectvích i e-shopech, v Čechách i na Slovensku. Mohu prozradit, že obálku kreslila moje dcera Sára. Ač měla
původně více umělečtější obrázky, nakladatelství
chtělo něco, na co jsou čtenáři z mých knih již
zvyklí, to znamená více odlehčenou kresbu. Tak
je tam a na obálce jsem si ještě více podobná, čili žádná rozevlátá éterická víla, ale Marta krev
a mlíko, jaká opravdu jsem.
Mohou se čtenáři opět těšit na nadhled a humor, který je pro vaše knihy typický, přestože
pojítkem knihy je neveselá pandemie koronaviru a její vliv na život v italském městečku?
Je to dvouměsíční deník, poctivě den po dni zapsaný, samozřejmě s příhodami okolo. I v době
temna se objeví světýlko, takže čtenáři v knize
humorné situace určitě najdou. Snažím se i těžké
časy vidět z jiného úhlu pohledu, ono se vám pak
líp dýchá a výrazně lépe se zvládají veškerá protivenství, těžkosti i dočasná psychická nepohoda.
Pravda je, že jsem mnohé humorné situace nevědomky způsobila sama. Já jsem takové životní
motovidlo, víte?
Knihu jste napsala a vydala za velmi krátkou
dobu, jak jste to všechno dokázala stihnout?
Nejprve jsem měla pocit, že psát v době pande-
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mie, kdy jsme jeli na plný plyn, se absolutně nedá
zvládnout! Nejsem přece šestiruká indická bohyně nebo víceúčelová trouba a můj den není natahovací jako guma od tepláků. Na druhou stranu jsem cítila jakýsi dluh vůči čtenářům, kteří mě
často v době krizové, nejen covidové, neustále
podporovali svými dopisy. Zkusila jsem zapisovat, poctivě a každodenně, to jarní severoitalské
koronavirové žití. Šlo to. Pomohl mi ovšem pevný řád, každý den jsem hodinu psala v poledne
po návratu z obchodu a pak ještě další hodinu večer. Po celé dva měsíce. Na psaní jsem se pokaždé těšila, byl to častokrát světlý bod celého náročného dne. Původně měla kniha vyjít v květnu,
ale vlivem různých okolností se dostala do tisku
až koncem roku. V knize bych nezměnila ani písmenko, ani čárku, neboť vše, co bylo a čím jsme
prošli, bylo ryzí a pravdivé.
A navíc mám kořeny z Českomoravské vrchoviny, z Telče. A my, Telčáci, odkojeni bramborovými brigádami, vysazováním stromečků v lesích,
tancem až do rána v zahulené sokolovně při taneční zábavě a tak dále, my přece vydržíme lautr
všechno!
Jak se vlastně dá skloubit psaní s pracovním
a rodinným vytížením?
Upřímně, pro mě psaní knih není prioritou žití
a ani si nehoním nikde triko nad tím, co jsem zase
vyplodila. Prvotní je rodina a vše okolo. Jsem takový pozorovatel žití a když vyjde čas, tak o tom
napíšu, když nevyjde, svět se nezboří. Prostě jak
říkám, psaní mě baví, ale stejně tak mě baví vaření a pečení či podrbání si s lidmi.
Jak se Italové na jaře vyrovnali s velmi přísnými opatřeními? Co jim podle vás situaci pomohlo zvládnout?
Zcela jednoznačně to byla disciplína italských
obyvatel. Tato velmi přísná vládní nařízení byla
široce a důsledně respektována všemi. Ano, šlo
o respektování autorit, ke kterým patří i vláda. Ta
se poměrně rychle rozhodla k velmi drastickým
krokům a omezením, které však v důsledku pomohly. S disciplínou se ovšem ruku v ruce pojí silné sociální cítění, lidskost, obětavost. I přes
obavy z budoucnosti a přes strach z přítomnosti si
lidé navzájem pomáhali.
Vaši práci, výpomoc v obchodě s potravinami,
lze považovat z hlediska nákazy za velmi rizikovou, měla jste obavy?
Měla jsem strach, ale věděla jsem, že lidé potřebují jíst. Každý dělal maximum toho, co zrovna
mohl. V té době byly otevřené jen lékárny a obchody s potravinami. Téměř všichni nějak riskovali, pomáhat bylo nutné, ale hlavně přirozené. Nejdojemnější okamžiky jsem zažila, když
nám lidé děkovali za to, že ještě fungujeme, že

jsme nezavřeli, že jsme tam pro ně. Ten počáteční strach z neznámého, z nakažení se později přeměnil spíše v nutnost dodržovat pečlivě hygienická pravidla. Tím ten strach trošku obelstíte. I přes
to všechno jsme zažívali také humorné situace.
Proč myslíte, že mají na podzim Češi problém
se semknout, podobně jako tomu bylo na jaře, například při šití roušek, a dodržovat opatření?
Nejsem žádný politolog ani sociolog, ale domnívám se, že šlo o jednoduchý důvod. Pandemie
v Čechách na jaře neměla tak dramatické následky jako v Itálii, potažmo v dalších zemích. Lidem proto na podzim více otrnulo a přestali věřit,
že onemocnění covidem je opravdu vážná věc.
Na druhou stranu semknutí Čechů v šití roušek
bylo skutečně jedinečné a světové.
V čem by si měli Češi ve zvládání pandemie
vzít od Italů příklad?
Možná bych to nejdříve obrátila – Italové by
od Čechů mohli převzít jejich nápaditá improvizovaná řešení v případech nouze, nejsou roušky,
tak si je ušijeme. Češi by naopak od Italů mohli
převzít disciplínu a respekt k vládním nařízením,
ať je u kormidla kdokoliv. Italská levice i pravice
se dočasně názorově semkla, protože šlo o životy. Rozmíšky je lepší nechat na dobu míru.
Co italského byste si v případě možného návratu do Česka přivezla zpět?
Více lehkosti v každodenním žití. Netrápit se
zbytečnými věcmi, které nejdou změnit. Více
oslovovat lidi křestním jménem, zde v obchodech se zdraví i postarší generace křestním jménem, i kdyby se vykalo: „Dobrý den, Honzo,
dobrý den, Mařenko.“ Přivezla bych si více lásky a úcty ke starším lidem. A určitě více pokory
a respektu k autoritám, k učitelům jednoznačně,
k lékařům, ke každému, kdo dělá dobře svoji profesi, k automechanikovi, ke švadleně, ke kuchařkám i k hrobníkovi.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům TL?
Během pandemie celá Itálie vyvěšovala italské vlajky a výlohy byly vyzdobeny několikabarevnou duhou s nápisem „Tutto andrá bene!“
s barevnými otisky dětských dlaní. Znamená to
„Všechno zase bude dobré“ či „Půjde to dobře“.
Každý z nás máme na hrbu různá trápení i smutky, které vůbec nesouvisí s koronavirem. Opravdu vám všem přeji, abyste měli každý den důvod
zvednout oči nahoru k nebi a vidět slunce, lásku a něhu. Nejdůležitější je neztratit naději a mít
v sobě při tom všem marastu aspoň jiskřičku veselé mysli!

Marie Majdičová
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HASIČSKÝ SERIÁL: Musíme tomuto sportu hodně obětovat,
ale když jsou kolem ti správní lidé, stojí to za to, říká Novák
K vesnicím kolem Telče a k městu samotnému neodmyslitelně patří sbory dobrovolných hasičů. Tradice řady z nich sahá
na počátek dvacátého století i dále. Hlavním
posláním těchto sborů už není pouze likvidace ohně, i když letošní série lesních požárů ukázala opak, ale především podílení se
na dění v obcích. Ať už jde o tradiční bály, masopusty, další kulturní akce či pomoc,
kde je zrovna třeba. Hasiče zaměstnal i koronavirus, například ti telčští na jaře rozváželi informační letáky a dezinfekce. Část
sborů navíc své obce reprezentuje v požárním sportu, a právě těm se budeme věnovat
v prvním díle Hasičského seriálu. Sérii textů nezahájíme s nikým jiným než s loňským
vítězem Extraligy České republiky v požárním útoku, s SDH Nevcehlí. Za tým mužů
odpovídal Vlastimil Novák.

SDH Nevcehle ženy

Foto: archiv hasiček

Kolika závodů jste se tento rok zúčastnili?
V letošní sezóně jsme objeli celkem sedmnáct soutěží. Pro srovnání, v roce 2019 to bylo
o sedmadvacet více.
V jakých ligách jste soutěžili?
Náplní sezóny byly především závody EMAS
Extraligy České republiky v požárním útoku
a také Východočeské hasičské ligy. Závodili
jsme i v různých pohárových soutěžích na Vysočině.
Jaká je vaše závodní statistika?
Ze sedmnácti závodů jsme celkem šestkrát
obsadili první místo, čtyřikrát druhou příčku
a jednou jsme byli třetí.
Jaké jsou vaše největší letošní úspěchy? Byla sezóna podobně vydařená jako vloni?
Největšími úspěchy je rozhodně celkové třetí místo v Extralize České republiky a celkové
druhé místo v seriálu Východočeské hasičské
ligy. Za úspěch také považujeme nejrychlejší
čas, který se letos podařilo zaběhnout na extralize, a to 15:89 v Letohradu Orlice. Letošní
sezóna nebyla tak úspěšná jako předešlá, kdy
se nám podařilo vyhrát vše, na co jsme sáhli,
v budoucnu bude pro kohokoliv velice těžké
podobné výsledky zopakovat. Po tom všem,
co nás v tomto roce potkalo, ale výkony hodnotíme velmi pozitivně. Už druhým rokem se
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držíme v absolutní celorepublikové špičce požárního útoku.
V čem byl letošní závodní rok jiný?
Kvůli epidemii COVID-19 byla sezóna hodně zkrácená. Obvykle trvá zhruba od dubna
do konce října, letos ale byly soutěže pouze
v červenci, srpnu a v září. Mnoho pořadatelů
se obávalo závody uskutečnit, z obvykle nabitého kalendáře tak zbyl pouze zlomek soutěží.
Zasáhla váš tým pandemie třeba i v tom, že
jste nemohli trénovat? Myslíte, že se to odrazilo na výsledcích?
S venkovními tréninky obvykle začínáme
v březnu, kvůli situaci jsme ale byli nuceni začít až v červnu. Před prvním extraligovým závodem za sebou míváme asi patnáct tréninků
a deset až patnáct jiných závodů. Letos jsme
šli do první extraligy pouze se třemi tréninky.
Manko bylo při prvních soutěžích rozhodně
znát, ale ostatní týmy na tom byly obdobně.
Celý začátek sezóny se nesl ve znamení slabších časů.
Padly letos nějaké rekordy?
Náš rekordní čas 15:63 na 3B se zatím nikomu nepodařilo pokořit, i nadále zůstává nejlepším časem v celé historii extraligy. Jak jsem
už zmínil, podařilo se nám zaběhnout nejlepší
čas letošní sezóny, zároveň šlo o rekord dráhy
v Letohradu Orlice. Stejného času (15:89) jsme
dosáhli také v Kněžicích a stal se novým rekordem Třebíčské ligy. Nutno dodat, že v tomto závodě jsme běželi na velmi snadné terče
a tento výsledek nebereme příliš vážně.
Jaké jsou vaše plány na další rok?
Plány na rok 2021 jsou obdobné, jako byly letos. Týmová sestava zůstává i nadále stejná.
Opět se chystáme objezdit všechny extraligové závody a znovu se budeme snažit zabojovat
o zisk nejvyšších příček. Chystáme se účastnit
i dalších závodů, ale uvidíme, co dovolí situace.
Hasiči z Nevcehle byli už před lety velmi
úspěšní, váš tým na tuhle tradici opět navázal. Proč myslíte, že právě tady se rodí tak
dobří závodníci v požárním sportu?
Celá obec požárním sportem žije odjakživa.
Nevcehelští hasiči jsou jedním z nejúspěšnějších týmů v historii českého požárního sportu.
Našim předchůdcům se podařilo vyhrát extraligu v letech 2006, 2008 a 2012. V ženské kategorii dívky kralovaly mezi lety 2007 a 2011.
Před dvěma lety se mužský tým vrátil na extraligovou scénu po pětileté pauze a hned v roce 2019 celý seriál vyhrál. Základem našeho
úspěchu je rozhodně skvělá parta lidí, která
spolu trénuje už od roku 2016. Velmi důležitá je rovněž podpora od vedení SDH Nevcehle
a obce. Kdyby za námi nestáli, nikdy bychom
nebyli tam, kde nyní jsme.
Máte nějaké místní vzory?

Velkými vzory pro nás od začátku byly místní
legendy, které třikrát vyhrály extraligu. Vždy
jsme k nim vzhlíželi a jsme velice rádi, že jsme
na jejich úspěchy navázali.
Radí vám „starší“ hasiči například při tréninku?
V prvních letech nám velmi pomáhali a radili, hlavně Milan Pařil a Jarda Poukar. S každou další sezónou ale získáváme více zkušeností a tréninky si už vedeme sami. Stále se
však vyskytnou situace, kdy si necháme poradit od zkušenějších.
Mnoho času, hlavně v létě, trávíte spolu, ať
už v autě nebo na závodech, netrápí vás ponorka?
Tento sport je velmi časově náročný, ať už jde
o tréninky, cesty nebo o samotné závody. Během soutěžního období se stává, že máme třeba jen jeden volný víkend od května až do září. Musíme tomuto sportu hodně obětovat, ale
když jsou kolem ti správní lidé, stojí to za to.
Prostředí hasičského sportu je velmi specifické. Mezi týmy panují dobré vztahy a závody
jsou často jedinou možností, jak se s našimi
přáteli ze všech koutů republiky vidět. Pár týdnů po skončení sezóny se často stává, že nám
to začne chybět, a těšíme se na další ročník
a nové zážitky.
Co říkají přítelkyně na to, že tolik času obětujete závodům?
Ti z nás, kteří jsou zadaní, mají přítelkyně, které se také věnují požárnímu sportu. Jinak by
bylo velmi náročné skloubit vztah a závodní sezónu. Takto můžeme společně trávit čas
na soutěžích.
Marie Majdičová
(Pokračování na str. 20)

Nezaměstnanost v říjnu
ČR
říjen 3,7 %, září 3,8 %
(srpen 3,8 %, červenec 3,8 %, červen 3,7 %)
Kraj Vysočina
říjen 2,9 %, září 3,0 %
(srpen 3,1 %, červenec 3,2 %, červen 3,0 %)
Správní obvod Telče
říjen 3,2 %, září 3,3 %
(srpen 3,4 %, červenec 3,4 %, červen 3,4 %)
Telč
říjen 3,5 % září 3,5 %
(srpen 3,6 %, červenec 3,6 %, červen 3,4 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci října: Lhotka (6,2), Mysliboř (6,2),
Ořechov (6,7), Řídelov (5,4), Sedlatice (5,6),
Vanov (5,3), Vápovice (19,2), Volevčice (7,3),
Vystrčenovice (5,8), Zadní Vydří (10,0)
Zdroj: Statistiky ÚP
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HASIČSKÝ SERIÁL
Sebranec:
Cílem je udržet fajn kolektiv, úspěch považujeme za bonus navíc
Obec na závodech nereprezentují pouze muži, svůj tým mají také ženy, které se rovněž snaží navázat na úspěchy
svých předchůdkyň. Ačkoliv dívky běhají za SDH Nevcehle, z vesnice pochází
pouze pravá proudařka, zbytek sestavy
na tréninky dojíždí z různých koutů Vysočiny, i proto si říkají Sebranec. „Všechny
nás spojila především láska k tomuto sportu
a podobná povaha, jsme zkrátka dříči,“ říká Eliška Nikodýmová z Nové Vsi, která
za tým odpovídala na otázky.
V letošní netradiční sezóně se hasičky účastnily osmnácti závodů, a to především extraligových či soutěží v Třebíčské okresní lize.
Navštívily také dvě pohárová klání. „Letošní sezóna pro nás nebyla tak úspěšná jako
minulá. Bohužel se nám nepodařilo navázat
na loňské úspěchy, které pro nás ale byly velkým překvapením, protože jsme v této sestavě
startovaly poprvé,“ prozradila Nikodýmová
s tím, že za největší letošní úspěch považují fakt, že navzdory koronavirové pandemii
vůbec mohly závodit a při útocích se nikomu
nic nestalo.
Závodění ale hasičkám nezkomplikoval pouze koronavirus, kvůli kterému nemohly trénovat. „Velkým zádrhelem v přípravě pro nás
byla i situace v soukromí. Tři členky skládaly státní zkoušky na vysokých školách, jedna
maturovala a další měnila zaměstnání,“ popsala překážky Nikodýmová. Přestože podmínky nebyly ideální, dívkám se i tak dařilo
a padl osobní rekord. V Čechtíně na Třebíčsku časomíra ukázala 16:96 sekund.
Jak se hasičkám podařilo „sebrat“ ostatní po-

sily a sladit všechno dohromady tak, aby to
fungovalo? „Na jednotlivé pozice jsme oslovovaly holky, které jsme ve většině případů znaly. Šlo hlavně o to, aby byly snaživé,
ochotně věnovaly požárnímu sportu většinu volného času a zároveň byly pro každou
srandu,“ vyjmenovala týmová kritéria Nikodýmová.
Extraligová kola jsou dvoudenní a závody se
konají po celé republice. Kdekdo by si tak
mohl myslet, že dívky musí trápit „ponorková nemoc“, když spolu tráví tolik času. „Někdy to je náročné, asi jako v každém kolektivu. Díky tomuto sportu ale můžeme navázat
nová přátelství s lidmi z různých koutů Česka,“ podotkla Eliška Nikodýmová, podle ní
je cílem týmu právě udržet kolektiv a případný úspěch považují dívky za bonus navíc.
„Na druhou stranu, nějakému většímu extraligovému úspěchu bychom se v budoucnu určitě nebránily,“ dodala s úsměvem.
Marie Majdičová

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

HAHN, Hanuš Henry

* 5. 2. 1928 Brno
 7. 6. 2007 Fairfax, Virginia (USA)
metalurg, filatelista, čestný občan Telče
Rodiště Brno má H. H. Hahn jen díky pobytu matky v tamní porodnici. Do svých dvanácti let žil v Telči, kde byl jeho otec spolumajitelem velkoobchodu s obilím a osivy
Herman Hahn a synové. V Telči, kterou považoval za rodné město, začal v roce 1939
studovat na gymnáziu. V lednu 1940 se jeho

Přehled počasí v Telči

rodině podařilo emigrovat před holocaustem
přes Itálii, Španělsko a Kubu do USA (1941).
Zde absolvoval střední školu a poté Massachusettský technologický institut (MIT), kde
studoval metalurgii. V roce 1956 dokončil
studia a dosáhl titulu doktora věd. V oboru pracoval postupně ve firmě Curtis Wright
a ve známém výzkumném ústavu Melpar
ve Washingtonu, který se mimo jiné podílel
na kosmickém výzkumu. H. H. Hahn se především věnoval plazmovým nástřikům titanu
na kovy a další materiály. Jeho práce získaly
několik patentů a umožnily vznik nové generace zubních a kloubních implantátů. V závěru pracovní kariéry založil vlastní výzkumný
ústav. H .H. Hahn byl znám nejen jako vědec, ale také jako velký filatelista světového významu. Ve své době shromáždil jednu
z nejlepších sbírek československých známek. Jako znalec a komisař za USA se pravidelně zúčastňoval světových filatelistických
výstav. Řadu let byl předsedou Society for
Czechoslovak Philately a vedl redakci filatelistického časopisu The Czechoslovak Specialist, ve kterém také často publikoval. Současně byl také aktivním členem Společnosti
pro vědu a umění. V roce 1993 byl městským
zastupitelstvem jmenován čestným občanem
Telče za aktivní pomoc při obnově památkových objektů, především věže sv. Ducha a židovského hřbitova na Oslednicích, a podporu
města u zahraničních organizací. Do historie
města se nesmazatelně zapsal zpracováním
práce Historie poštovnictví v Telči a okolí,
kterou prvně vydal v USA v angličtině, v roce 2003 pak vlastním nákladem česky. Na židovském hřbitově na Oslednicích v Telči jej
na rodinném hrobě připomíná pamětní deska.
D: Historie poštovnictví v Telči a okolí, 1983
(angl.), 2003
L: Vlastní vzpomínky H. H. Hahna, nevydaný
tisk; Telčské listy 7/2007 (oz)
P: Archiv rodiny
/z/

Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 10. do 18. 11. 2020.

Říjen v číslech

Průměrná teplota: 8,4 °C
Průměrný tlak:
1014,3 hPa
Srážky: 		
58 mm
Max. teplota:
21,7 °C, 3. 10. v 14.23
Min. teplota:
-0,4 °C, 28. 10. v 7.05
Max. rychlost větru:33,6 km/h, 29. 10.

Počasí v Telči

www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Kulturní kalendář
Kulturní akce v prosinci a v lednu

Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření Vládou ČR a vzhledem ke covidovým
omezením sledujte aktuálně kalendář akcí na www.telc.eu. Některé akce se mohou
uskutečnit po možném uvolnění. Děkuji
za pochopení.
Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Novinka adventu
Záznamy adventních a vánočních koncertů
Novinkou letošního adventu bude uvedení
záznamů některých adventních a vánočních
koncertů pěveckých sborů Santini a Smetana Telč, dětského pěveckého sboru Srdíčko,
ZUŠ a Triodam a záznam z živého betlému
folklorního souboru Podjavořičan z minulých let. Aktuálně sledujte na www.telc.eu.
7. 12. 19.00
sokolovna
Hana Zagorová a Petr Rezek a Boom!
Band Jiřího Dvořáka
Jedna z největších hvězd české populární
hudby vystoupí s Petrem Rezkem, s nímž
natočila řadu duetů. Doprovází skupina
Boom! Band Jiřího Dvořáka. https://www.
ticketlive.cz/cs/event/hana-zagorova-petr-rezek-boom-band-jiriho-dvoraka-7-12-telc
18. – 20. 12.
Dům zahrádkářů
Vánoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00–17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00–17.00 hod.
Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo). Výstava se uskuteční pouze
v případě uvolnění covidových omezení.
26. 12., 28. – 31. 12.
14.30–15.00
Varhany nad Betlémem kostel Jména Ježíš
Prohlídka kostelního betlému s doprovodem
vánoční varhanní hudby v podání mladých
varhaníků z Telče a okolí.
27. 12. 16.00
orlovna
Srdíčko pro Afriku
Benefiční koncert pro Sirotčinec v Loumbile (Burkina Faso). Účinkuje Dětský pěvecký
sbor Srdíčko. Dle situace koncert proběhne
v orlovně, nebo online formou.
27. – 30. 12.
v Konírně státního zámku
Vánoční prázdniny
27. 12. 18.00 Nezmaři
28. 12 18.00 Epydemye
29. 12. 18.00 Žalman a spol.
30. 12. 18.00 Jarret
www.prazdninyvtelci.cz
TL 12/2020

31. 12.
Silvestrovský výstup na Javořici
pořádá Klub českých turistů Telč,
www.kcttelc.cz
Hlavní výchozí místa: Mrákotín, Studená,
Horní Bolíkov. Místo a čas startu: Studená,
nám. sv. Jana Nepomuckého č. 25 v 10.00
hod. U ostatních tras je čas startu libovolný.
Cíl na vrcholu Javořice, novoroční přípitek
ve 12.30 hod.
Pochod se uskuteční pouze v případě uvolnění covidových omezení. Sledujte www.
kcttelc.cz

Krteček

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

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek
ručních prací ● Biblický kroužek ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko – dramatický kroužek ● Více informací v klubu
23. 12. 17.00
Společné zpívání koled u vánočního
stromku na náměstí
Zve klub důchodců a Vladimír Brtník
Setkání se uskuteční pouze v případě uvolnění covidových omezení.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Rozálie Vondráková, Staré Město

Opustili nás

Marie Makovičková
Květoslava Lupačová, Radkov
Miroslav Nosek, Staré Město
Dobroslav Marek, Podolí
Anna Marečková, Studnice
Františka Machová, Štěpnice
Marie Horálková, Volevčice
Božena Kudláčková, Štěpnice
Luděk Lupač, Staré Město
Michal Prokop, Radkov		
Zdeněk Hauzar, Štěpnice
Stanislav Novotný, Podolí
František Lojda, Štěpnice
Tomáš Tušer, Doupě		
Anežka Florianová, Stará Říše
Alena Kolářová, Řásná		
Václav Kadlec, Řásná		
Božena Tartálová, Telč		
Miloš Novák, Telč		

93 let
80 let
88 let
68 let
85 let
81 let
81 let
81 let
51 let
38 let
90 let
81 let
76 let
94 let
91 let
77 let
74 let
74 let
71 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí
na základě písemného souhlasu obou rodičů a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou
(vypravitelem pohřbu).

Výměnné trhy jsou zrušeny

Výměnné trhy drobného zvířectva ZO Českého svazu chovatelů v Telči jsou do odvolání zrušeny – COVID-19.

Zimní stadion

Z důvodu nařízení vlády ČR ohledně epidemie COVID-19 je zimní stadion do odvolání uzavřen.

Panský dvůr

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

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387, Klub: po–pá 13.00–17.00 hod.

Bohoslužby
Římskokatolické

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude počet účastníků bohoslužeb omezen dle platných pravidel. K účasti
na následující nedělní bohoslužbě je možné se přihlásit, buď předchozí neděli písemně v kostele v době, kdy je otevřen k osobní
modlitbě, nebo v následujících dnech na internetových stránkách farnosti.
5. 12. so
17.00 Jména Ježíš
6. 12. ne
7.30
Jména Ježíš
		9.00
Jména Ježíš
		10.30 Matka Boží
12. 12. so
17.00 Jména Ježíš
13. 12. ne
7.30
Jména Ježíš
		9.00
Jména Ježíš
		10.30 Matka Boží
19. 12. so
17.00 Jména Ježíš
20. 12. ne
7.30
Jména Ježíš
		9.00
Jména Ježíš
		10.30 Matka Boží
24. 12.		
23.00 Jména Ježíš
25. 12. 		
7.30
Jména Ježíš
		9.00
Jména Ježíš
		10.30 Matka Boží
26. 12. so
9.00
Jména Ježíš
		17.00 Jména Ježíš
27. 12. ne
7.30
Jména Ježíš
		9.00
Jména Ježíš
		10.30 Matka Boží

Evangelické

6. 12. v 8.30 hod. sborový dům
13. 12. v 8.30 hod sborový dům
20. 12. v 8.30 hod. kostel sv. Ducha
25. 12. v 8.30 hod. kostel sv. Ducha
27. 12. v 8.30 hod. sborový dům
V případě, že bude trvat omezení v rámci nouzového stavu, nebudou se bohoslužby konat; sledujte naši sborovou vývěsku
na náměstí.
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České dědictví UNESCO a Česká inspirace nabízí stolní i nástěnný kalendář 2021

Stolní kalendář

Nástěnný kalendář
Telčské listy 12/2020 – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411,
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu.
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: P. Mach,
M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Holcová.
MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Uzávěrka příštího čísla
pátek 15. ledna

Nástìnný kalendáø TELÈ 2021
je již v prodeji
Vybudování jezuitského areálu v 17. století bylo významným stavebním poèinem v našem mìstì. Komplex budov
stojících naproti zámeckému areálu v podstatì dotvoøil
architektonickou podobu centra mìsta tak, jak ji známe
v souèasnosti. Druhým, neménì dùležitým poèinem bylo,
že se jezuitský areál stal centrem vzdìlanosti pro široký
region. A já si velice vážím toho, že i vzdìlávání zùstalo
v areálu do dnešních dnù. Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Brno a Výukové støedisko Fakulty stavební
Èeského vysokého uèení technického v Praze jsou tak
v podstatì pokraèovateli jezuitské tradice.
Fakulta stavební ÈVUT pak zaèala v roce 2006 tvoøit tradici novou. V tom roce se totiž poprvé uskuteènil v Telèi
plenér studentù katedry architektury této fakulty. A díky
výstavì ve vstupní síni radnice máme od té doby každoroènì možnost vidìt vybrané práce studentù.
Mnohdy jsme pøekvapeni, jak mohou místa, o kterých si
myslíme, že je dùvìrnì známe, vypadat pohledem mladých architektù. A nìkdy jsou to i pohledy na detaily
nám tøeba skryté. I proto vznikla myšlenka dát z tìch
nejzajímavìjších prací dohromady nástìnný kalendáø pro
rok 2021, který ukazuje Telè zase v trochu jiné podobì.
Mgr. Roman Fabeš, starosta mìsta Telèe
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