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„Střídání stráží“ proběhlo bez problémů  Foto: Petr Mach

15. února byl zvolen nový telčský starosta – 
Mgr. Vladimír Brtník (ODS). Telčské lis-
ty pro něj při této příležitosti připravily ma-
lý „nástupní“ rozhovor. Ve funkci nahrazuje 
dlouholetého starostu, pana Romana Fabeše, 
který byl zvolen členem rady Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové péče, cestovní-
ho ruchu a mezinárodních vztahů.
Nejdříve se nám prosím krátce představte.
Ze všeho nejdříve bych si dovolil znovu podě-
kovat kolegům a kolegyním ze zastupitelstva 
za důvěru, kterou ve mne vložili. Post staros-
ty přijímám s pokorou a pocitem velkého zá-
vazku. Zároveň bych alespoň tímto způsobem 
chtěl poděkovat svému předchůdci, Romanu 
Fabešovi, za jeho dlouholetou práci, kterou 
pro město vykonal. Poznal jsem jeho způsob 
práce, mnoho jsem se od něho naučil a dou-
fám, že ještě naučím. Romane, vřelé díky!
Jsem rodilý Telčan (pokud pominu fakt, že 
jsem se narodil v nemocnici v Dačicích), je 
mi 44 let, v Telči jsem chodil jak na základ-
ní školu, tak na gymnázium. Po studiích na Ji-
hočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 
kde jsem vystudoval obor učitelství pro 1. stu-
peň, jsem více než 3 roky pracoval jako uči-
tel na ZŠ Hradecké v Telči. Poté jsem se vy-
dal do světa „na zkušenou“. Rok a půl jsem 
pracoval s mentálně a tělesně postiženými lid-
mi v neziskové organizaci v USA nedaleko 
Bostonu. Po návratu do Evropy jsem strávil 
3 roky v Lucemburku, kde jsem učil na české 

sekci v Evropské škole, a 10 let v Belgii ja-
ko zástupce ředitele na Evropské škole v Bru-
selu. Do Telče jsem se vrátil před 4 lety a až 
do svého zvolení starostou města jsem pra-
coval jako vedoucí mezinárodního odděle-
ní na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. 
Jsem ženatý a mám 3 syny.
S jakými předsevzetími jste vstoupil do té-
to funkce, jaké chystáte změny?
Nastoupit po úspěšném Romanu Fabešovi 
uprostřed volebního období je opravdu výzva. 
Stále však opakuji fakt, že voliči si ve volbách 
pro správu a rozvoj města zvolili určitý tým 
lidí (zastupitelstvo) a tento tým si zvolil svůj 
„podtým“ (radu města). No a starosta je „pou-
ze“ jedním z hráčů těchto týmů.
Velmi si uvědomuji, že česká společnost je 
v dnešní době rozdělena na mnoha frontách. 
Osobně bych se chtěl pokoušet o sbližování li-
dí alespoň na obecní úrovni. Není vůbec nutné 
spolu vždy souhlasit, ale měli bychom své ná-
zory vyjadřovat slušně a měli bychom respek-
tovat názory druhých. Vždyť nám jde všem 
o jedno – o spokojený život v našem městě.
Vím, že dnešní „kovidová“ doba tomu vůbec 
nepřeje, ale chtěl bych se co nejvíce stýkat 
s obyvateli města, dát jim možnost svěřit se 
přímo starostovi se svými starostmi, ale i ra-
dostmi. Jako radní města jsem byl občas kon-
taktován a věřím, že jako starosta budu ještě 
častěji. 
Velmi rád bych pravidelně navštěvoval místní 
školy i gymnázium a dal možnost našim dě-
tem seznámit se s principem chodu obecních 

úřadů i zastupitelské demokracie. Tito žá-
ci/studenti by si měli uvědomit, že jejich ná-
zor na správu města je důležitý a je brán námi 
dospělými/politiky vážně. Pokud zjistí, že se 
na některých rozhodnutích svojí určitou čás-
tí podíleli, získají větší pocit sounáležitosti 
s městem.
Jak vaši novou roli přijala rodina?
Moje rodina mě vždy podporovala ve všem, 
co jsem dělal, a já jsem jí za to samozřejmě 
moc vděčný. Jsou smířeni s tím, že mě holt už 
zase tolik doma neuvidí.
Co hodnotíte ve městě jako pozitivní?
V Telči se dlouhodobě daří realizovat ohrom-
né množství projektů spolufinancovaných 
z dotací. Chtěl bych zdůraznit, že ani já jsem 
si do určité doby neuvědomoval, že toto není 
samozřejmost. Za každým úspěšným projek-
tem je ale mnoho práce radních, zastupitelů 
a stejně tak i šikovných úředníků. Je důleži-
té, abychom v tomto trendu ve městě pokra-
čovali a vždy se byli schopni pokud možno se 
všemi kolegy a kolegyněmi na dalším rozvo-
ji města dohodnout. Stejně tak musíme obča-
nům naše kroky trpělivě vysvětlovat.
A co vnímáte jako negativní?
Byl bych strašně rád, kdyby se Telč znovu 
začala populačně rozvíjet. Toto je ale vel-
mi komplikované téma zahrnující mimo jiné 
možnosti zaměstnání, bydlení a hlášení k trva-
lému pobytu. Velmi rád se mu budu věnovat 
v některém ze svých příštích článků. Nicméně 
mě těší, že se v minulém roce po mnoha le-
tech do Telče přistěhovalo více lidí, než se z ní 
odstěhovalo.
Závěrem bych chtěl všechny obyvatele města 
znovu požádat, ať se neostýchají mne oslovit/
oslovovat, pokud budou cokoliv potřebovat. 
Zřejmě nebudu moci vždy se vším pomoci, 
ale opravdu se vynasnažím 
(vladimir.brtnik@telc.eu, tel. č. 731955738).
Všem našim spoluobčanům přeji v této neleh-
ké době především pevné zdraví – to fyzické, 
ale i to psychické. Moc se těším na naše spo-
lečná setkávání a výměny názorů.

pm
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54. schůze – 13. ledna
 - Rada města (dále RM) schválila střednědo-
bé výhledy rozpočtu příspěvkových organi-
zací na období 2022–2024.
 - RM schválila rozpočet sociálního fondu 
na rok 2021.
 - RM schválila vnitřní předpis č. 1/2021, kte-
rým se mění vnitřní předpis č. 1/2012 Směr-
nice o cestovních náhradách při pracovních 
cestách.
 - RM schválila uzavření smlouvy o společ-
ném postupu zadavatelů mezi Městem Telč 
a Krajem Vysočina v souvislosti se spo-
lečným zadáním veřejné zakázky „II/406 
Dvorce–Telč“, která řeší rekonstrukci silni-
ce v Telči v úseku od křižovatky ulic Jih-
lavská a Batelovská po křižovatku se silni-
cí I/19.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na stavbu „III/40618 Telč, ul. Radkov-
ská, PD“, která je realizovaná ve spolupráci 
s Krajem Vysočina dle přílohy podání. RM 
schvaluje zástupce Města Telče v komisi 
pro otevírání a hodnocení nabídek.
 - RM schválila Výroční zprávu za rok 2020 
v souladu s ustanovením § 18 zákona 
č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, v platném znění.
 - RM schválila zprávu o vyřizování stížností 
a petic za rok 2020 a vzala na vědomí infor-
maci, že v roce 2020 Městu Telč, resp. Měst-
skému úřadu Telč, nebylo doručeno podání, 
které by splňovalo náležitosti petice.
 - RM schválila uzavření dohody s Poliklini-
kou Telč, spol. s r. o., o dočasném užívání 
hygienického zázemí v budově polikliniky 
pro obsluhu pracoviště antigenního testová-
ní na onemocnění COVID-19.

55. schůze – 27. ledna
 - RM schválila do školských rad na funkční 
období 2020–2023 za zřizovatele tyto čle-
ny: ZŠ Hradecká Telč: RNDr. Eva Janouš-
ková, Ph.D., Bc. Jaroslava Pavlů; ZŠ Ma-
sarykova Telč: Jaroslav Švec, Bc. Jaroslava 
Pavlů. 
 - RM schválila příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Telč, Masarykova 141 přije-
tí sponzorského daru ve výši 90 000,- Kč, 
který je určen na podporu kolegiální výuky 
a k nákupu knih v rámci projektu Pomáhá-
me školám k úspěchu, o. p. s.
 - RM schválila zveřejnění záměru směny 
části pozemku parc. č. 2337/3 o výměře 86 
m2 za část pozemku parc. č. 2337/4 o stejné 
výměře, vše v obci a k. ú. Telč dle geomet-
rického plánu č. 2508-7/2021.
 - RM schválila zveřejnění záměru směny 
části pozemku parc. č. 2328/30 o výměře 
761 m2 za pozemek parc. č. 2285/3 o výmě-
ře 327 m2 a část pozemku parc. č. 2285/1 

Z jednání rady města

Tříkrálová sbírka Telč
Výsledky jsou řazeny abecedně 
Pokladnička Částka v Kč
COOP HB 10 286 
DPS 1 462 
Kostel Matky Boží 9 124 
Lékárna u sv. Anny 9 679 
Městský úřad 4 598 
Pekařství Marek 6 057 
SeneCura 996 
Svoboda Parts 1 976 
TESCO 11 059 
Železářství Karel 2 928 
Celkem 68 201 Kč

Obec Částka v Kč
Telč 68 201
Stará Říše 25 465
Nová Říše 21 955
Mrákotín 16 078
Vystrčenovice 9 710
Krasonice 9 650
Rozseč 7 141
Mysliboř 7 040
Radkov 5 541
Olší  5 300
Sedlejov 5 200
Žatec 4 770
Černíč 4 740
Dolní Vilímeč 4 640
Krahulčí 4 512
Myslůvka 4 500
Zadní Vydří 4 480
Ořechov 4 350
Zdeňkov 4 165
Nevcehle 3 700
Studnice 3 100
Dyjice 2 970
Řásná 2 757
Mysletice 2 030
Slaviboř 1 800
Borovná 1 710
Bohuslavice 1 000
Volevčice 900
Strachoňovice 740
Celkem 154 419 Kč

o výměře 434 m2, vše v obci a k. ú. Telč 
dle geometrického plánu č. 2508-7/2021. 
RM schválila zveřejnění záměru směny 
části pozemku parc. č. 2317/2 o výměře 565 
m2 za část pozemku parc. č. 2316/3 o stejné 
výměře, vše v obci a k. ú. Telč dle geomet-
rického plánu č. 2508-7/2021. RM schváli-
la zveřejnění záměru směny části pozemku 
parc. č. 2300/2 o výměře 632 m2 za poze-
mek parc. č. 2310/5 o výměře 212 m2 a část 
pozemku parc. č. 2310/4 o výměře 420 m2, 
vše v obci a k. ú. Telč dle geometrického 
plánu č. 2508-7/2021. RM schválila zveřej-
nění záměru směny části pozemku parc. č. 
2373/3 o výměře 409 m2 za část pozemku 
parc. č. 2373/2 o stejné výměře, vše v ob-
ci a k. ú. Telč dle geometrického plánu č. 
2508-7/2021.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 1/2021. 
 - RM schválila uzavření smlouvy s obcí Vo-
levčice o společném postupu za účelem re-
alizace projektu „Cyklostezka Telč – Vo-
levčice“.
 - RM schválila podání žádostí do dotačních 
programů Státního fondu dopravní infra-
struktury.
 - RM schválila zvýšení nájemného o 3,2 % 
ve všech městských bytech s účinností od 1. 
července 2021 dle odst. 1 § 2249 zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou 
v Telči, Špitální 611.

Zdroj: Charita Jihlava

Tříkrálová sbírka 2021

Letošní „covidová“ TKS byla již od začátku 
jiná než v minulých letech. Z možností, jak 
sbírka proběhne (jako vždy/nebude/jinak), 
se uskutečnilo on-line koledování s mož-
ností přispět formou DMS, poslat příspě-
vek na účet nebo ho dát přímo do pokladni-
ček rozmístěných po Telči. Díky vstřícnému 
přístupu všech, které jsem požádal o pomoc 
(viz níže), se koledování podařilo a za to jim 
a všem dárcům patří velké díky!
Mnozí z nás si na koledníky a jejich zpěv 
zvykli a letos jim opravdu chybělo radost-
né povzbuzení. Přes všechna omezení se ale 

celá akce podařila a v pokladničkách jsme 
v Telči napočítali 68 201 Kč, což je více než 
polovina loňské sbírky.
Úspěšně se také zapojily okolní obce a hle-
daly různé způsoby, jak sbírku uskutečnit. 
Zaslouží obdiv a poděkování. Darované 
částky byly v některých obcích vyšší než lo-
ni.  Někde ale umístění pokladničky z růz-
ných důvodů nebylo možné.  I jim děkuji 
za ochotu se sbírky zúčastnit.
Celkově Tříkrálová sbírka vzhledem k dané 
situaci dopadla dobře a i poloviční výtěžek 
v těchto podmínkách je velký úspěch.
Děkuji všem dárcům i těm, kdo věnovali 
svůj čas a pomohli s organizací!
Přeji vám všem zdraví a radostnou mysl 
v této zvláštní době.

Jaroslav Kadlec, místní koordinátor TKS
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Poděkování
Každý měsíc v posledních více než osm-
nácti letech jste se na tomto místě Telč- 
ských listů setkávali s mými radostmi 
a starostmi, které mi přinášelo starostová-
ní v našem městě. Snažil jsem se vás se-
znamovat s chodem města, se stavbami 
i s aktuálními událostmi veřejného života. 
A přestože jsem své příspěvky psal větši-
nou v časové tísni, psal jsem je rád. Takže 
nyní svůj poslední starostenský příspěvek 
píši s trochou nostalgie.

Dnes se hodně nosí sebehodnocení. Ale 
do toho se pouštět nechci. Snažil jsem se 
pro město pracovat ze všech sil, snažil 
jsem se problémy řešit a ne je vytvářet, 
mým cílem bylo lidi spojovat, ne rozdělo-
vat, řešil jsem aktuální potřeby města, ale 
snažil jsem se i vytvářet vize pro budouc-
nost. Někdy jsem měl z práce radost, ně-
kdy to bylo složité a někdy jsem měl i chuť 
s tím praštit. To poslední ale nikdy nebylo 
kvůli městu, ale kvůli nesmyslnostem, kte-
ré shora omezují samosprávu. Jinými slo-
vy, starostování mě bavilo i naplňovalo. 
To, jak bylo prospěšné pro Telč, si prosím 
vyhodnoťte sami.
Možná se nyní ptáte, proč jsem tedy skon-
čil. Věřte, že to nebylo jednoduché roz-
hodování. Hlavním důvodem bylo samo-
zřejmě zvolení radním Kraje Vysočina. 
A vzhledem k našim koaličním dohodám 
na kraji jsem už jako uvolněný starosta ne-
mohl pokračovat. Už dříve jsem byl ale 
rozhodnut, že po pěti volebních obdobích 
již na starostu znovu kandidovat nebudu. 
Takže krajské volby to mé rozhodování jen 
urychlily. 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat vám 
všem, obyvatelům Telče, kteří jste mi opa-
kovaně dávali důvěru stát v čele našeho 
města. Moc si vážím spolupráce se vše-

Radosti a starosti telčského starosty
mi zastupiteli, kteří mě na radnici po těch 
pět období provázeli. A zvláště bych chtěl 
poděkovat bývalé místostarostce Haně 
Müllerové a nynějšímu místostarostovi 
Pavlu Komínovi, se kterými jsme se o péči 
o město dělili. 
Naše práce by ale nebyla možná bez úzké 
součinnosti s městským úřadem. Společně 
jsme vstoupili do zcela nového systému ří-
zení státní správy a v začátcích to nebylo 
vůbec jednoduché. Tehdejší tajemník úřa-
du Oldřich Zadražil ale pomohl jak začí-
najícímu úřadu, tak i začínajícímu staros-
tovi vše zvládnout. A moc si vážím toho, 
že ze spolupracovníků jsme se následně 
stali přáteli. Dnes máme na radnici fungu-
jící tým a od jednotlivých referentů přes 
vedoucí odborů spolu s nynějším tajem-
níkem Pavlem Soukopem se snažíme po-
skytovat kvalitní služby jak obyvatelům 
města, tak i regionu. Oceňuji práci všech 
kolegyň a kolegů, ale přesto bych chtěl po-
děkovat jmenovitě svým nejbližším spo-
lupracovníkům. Vedle pana tajemníka ta-
ké Věře Peichlové, bez které si nedokážu 
představit žádnou městskou kulturní akci, 
Vláďovi Švecovi, díky němuž patříme me-
zi nejúspěšnější města v čerpání investič-
ních dotací, a Lence Komůrkové, která hlí-
dá městské finance. 
Když jsem přebíral po svých předchůd-
cích Miloši Vystrčilovi a Václavu Jehlič-
kovi starostenské žezlo, řekli mi, že jméno 
Telč otvírá mnohé dveře a že starosta Tel-
če je vnímán jako významná osoba. Moc 
jsem tomu tehdy nevěřil. Ale časem jsem 
se přesvědčil, že je tomu skutečně tak. 
Moc si vážím jejich pomoci a hlavně toho, 
že i přes různé politické příslušnosti jsme 
vždy společně hájili zájmy našeho města. 
Věřte, že mi tuto kontinuitu řada mých sta-
rostenských kolegů záviděla. 
Od 16. února má Telč nově zvoleného sta-
rostu. Je jím Vladimír Brtník. Chtěl bych 
mu ve funkci popřát mnoho úspěchů. 
A jsem přesvědčen, že to je správná volba. 
Vedou mě k tomu nejenom jeho zkušenos-
ti, kterými profesně i životně v minulosti 
prošel, ale i zodpovědná práce v nynější 
radě města. A tak, jak jsem to měl u svých 
předchůdců, chtěl bych mu i já z nynější 
pozice radního kraje pomoci alespoň na té-
to úrovni „otvírat dveře“. A věřím, že po-
dobnou pomoc najde i ve vyšších politic-
kých patrech… 
Vzhledem k tomu, že mi zastupitelé svou 
volbou umožnili pokračovat v práci pro 
město na postu radního, chtěl bych i na-
dále pomáhat s některými rozpracovaný-
mi projekty a i na novém postu vám být 
k dispozici.

Roman Fabeš uzavírá 
svou práci starosty Telče 
Neuvěřitelných osmnáct let byl pan Ro-
man Fabeš starostou Telče. To je nejdéle 
v historii 21. století. Mohl jsem ho v této 
funkci sledovat zdálky jako běžný občan 
našeho města i více zblízka v roli jeho fik-
tivního předchůdce Zachariáše z Hradce. 
Myslím si, že nelehkou a ne vždy vděčnou 
funkci starosty zvládal s nadhledem a vel-
mi dobře, přestože řídit takové město se 
spoustou různých zájmů a mnohdy proti-
chůdných postojů není snadné. Ne všem se 
pokaždé zavděčil, ale jeho opakovaná ví-
tězství ve volbách jsou dokladem spoko-
jenosti občanů. Nyní ze svého rozhodnutí 
jako starosta končí. Byl zvolen zastupite-
lem Kraje Vysočina, na krajském úřadě bu-
de působit jako radní pro kulturu, památ-
kovou péči, cestovní ruch a mezinárodní 
vztahy. Nepochybuji o tom, že i v této no-
vé práci vykoná nemálo užitečného pro 
náš kraj i město. Přejme mu k tomuto hod-
ně zdraví, sil a dobrých pocitů.

Jan Kaleta

Město pomůže podnikatelům
Prožíváme hodně složité období, které má 
dopad jak na naše osobní, tak i profesní 
životy. Všichni si asi uvědomujeme, jak 
jsou nyní důležité veškeré zdravotnické, 
sociální a jiné veřejné služby. A jak nám 
na druhé straně chybí řada uzavřených ob-
chodů a provozoven. A snad bychom to 
byli i ochotni chápat, pokud by nám odpo-
vědní lidé dokázali srozumitelně vysvětlit, 
proč jsou jednotlivá opatření takto nasta-
vena. Bohužel se toto neděje a zodpověd-
nost se přehazuje z koalice na opozici, 
hejtmany a starosty. A tak není divu, že 
se víc a víc lidí obrací o pomoc na samo-
správy. Bohužel ale města mají jen mini-
mální ekonomickou sílu a pravomoci toto 
řešit. Už loni jsme tak alespoň zčásti po-
mohli odpuštěním nájmů či poplatků pod-
nikatelům, kteří je městu v předchozích 
letech odváděli. A jsem rád, že v této vě-
ci došli zastupitelé ke shodě i pro letošní 
rok. Rada města tak rozhodla prominout 
poplatek restauračním zařízením za umís-
tění předzahrádek a hotelům a penzionům 
pak poplatek z ubytování. I nadále bude 
pro místní podnikatele platit inzerce zdar-
ma v Telčských listech. Také se bude vra-
cet školné žáků Domu dětí a mládeže Telč 
za neodučené hodiny. Přesné znění roz-
hodnutí najdete na webu města.

Roman Fabeš

Roman Fabeš a Jan Kaleta alias Zachariáš 
z Hradce                              Foto: Ilona Jeníčková
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JAK TO VIDÍME MY 
I přes stále nepříznivou situaci jsme si ale-
spoň v únoru mohli spravit náladu pravou la-
dovskou zimou, jakou jsme už dlouho neza-
žili. Bruslilo se na všech telčských rybnících, 
do běžkařské stopy jsme mohli nastoupit upro-
střed města a vydat se mrazivou krajinou ja-
kýmkoliv směrem. I telčská radnice zažila 
změnu posledních 18 let nevídanou, kdy Ro-
mana Fabeše vystřídal na postu starosty Vla-
dimír Brtník. Jedním z nejsledovanějších za-
stupitelstev tohoto volebního období bude jistě 
to z 15. února 2021. Přece jen výměna starosty 
se neodehrává každý den. O tento post se na-
konec ucházeli dva kandidáti – Vladimír Brt-
ník, který byl navržen dosavadním starostou, 
a Jiří Pykal, jehož navrhla naše zastupitelka 
Hana Hajnová. Oba kandidáti se představili 
a promluvili o své dosavadní práci pro měs-
to. Po dotazech zastupitelů se přistoupilo k sa-
motné volbě. Jiří Pykal v ní obdržel 6 hlasů, 
jeho protikandidát Vladimír Brtník hlasů 15, 
a stal se tak novým starostou města Telče. Po-
té poděkoval za férový politický souboj Jiřímu 
Pykalovi a ten poblahopřál novému starostovi 
k úspěchu a řekl, že se těší na spolupráci.
Zprávy ze zastupitelstva
Na jednání zastupitelstva jsem se ptal na „Ná-
vrh opatření ke zmírnění dopadů nouzového 
stavu na podnikatele a obyvatele v Telči v ro-
ce 2021“, který projednávala rada města. To-
mu předcházela emailová diskuse, kdy jsme 
za naše sdružení návrh na prominutí poplatků 
za předzahrádky a za ubytování a také inzerci 
zdarma v TL pro podnikatele opět podpořili. 
Starosta Roman Fabeš potvrdil, že návrh byl 
radou schválen. Zastupitelstvo poté schválilo 
směnu pozemků v obytné zóně Dačická me-
zi městem a pěti vlastníky, která umožní lepší 
parcelaci. Bude zbývat ještě jedna směna, jež 
by měla brzy následovat.
Pak se projednávalo zahájení nové Změny 
Územního plánu Telč. Krajský odbor životní-
ho prostředí předem upozornil, že u prvních tří 
návrhů pravděpodobně nevydá kladné stano-
visko, a to z důvodu nutnosti vynětí ze země-
dělského půdního fondu a kvůli nevyčerpání 
stávajících ploch pro zástavbu ve městě. U ža-
datele, který chtěl nově vytvořit zastavěnou 
plochu na svém pozemku na konci Dačické, 
jsme navrhli pozdější projednání znovu – po-
té, co by se vytvořila územní studie v celé loka-
litě a byla hotová i vyhledávací studie pro no-
vé rozvojové plochy bydlení. Návrh na stavbu 
rodinného domu v nezastavěné ploše u rybníka 
Roštejn jsme nedoporučili – souhlasíme s tím, 
aby zde měla jednoznačnou prioritu rekreace. 
Třetí návrh, který by umožnil stavbu několika 
dřevěných polozemnic raně středověké slovan-

ské osady, považujeme za velmi zajímavý a vě-
říme, že po diskusi s krajským úřadem a měs-
tem bude možné najít cestu, jak ho realizovat.
Společnost Telč Property Development, a. s., 
požadovala pro svůj záměr v bývalých uhel-
ných skladech větší prodejní plochu než 
1000 m2 bez nutnosti dodržet požadavek 
na 50% parkování v objektu a formu vícepod-
lažního polyfunkčního objektu. Podle našeho 
názoru se nemá ÚP účelově prolamovat, ne-
boť byl vypracován s určitým záměrem a ne-
bylo by to ani fér vůči ostatním, kteří mají po-
dobný záměr. Naopak jsme podpořili podnět 
města na Radkovské, kde bychom uvítali ze-
jména možnost budoucí výstavby městského 
bytového domu.

Jiří Pykal
Co po nás zůstane?
Když na začátku letošního roku vyšel druhý 
díl Šikmého kostela od Karin Lednické, byla 
to po dlouhé době kniha, kterou jsem si mu-
sela hned koupit, abych se dozvěděla, co se 
událo se starou Karwinou po konci první svě-
tové války. Šikmý kostel je zde jakýmsi me-
mentem mori města, které zcela zaniklo kvůli 
těžbě uhlí. Podobně jsem byla uchvácena pří-
během brněnských textilek, jejichž příběh za-
chytila Kateřina Tučková, a dnes po jejich po-
zůstatcích provádí turisty z celého světa.
Možná nám to jako obyvatelům krásného re-
nesančního města nepřijde, ale historie psa-
la zajímavé příběhy i v pozdější době než jen 
v renesanci nebo baroku. I rozmach průmys-
lu v 19. století s sebou přinášel mnoho zají-
mavých osudů. Lidských i těch „městských“. 
Věděli jste například, že prvním nájemním 
domem v Telči byl dům v ulici 9. května čp. 
120? To je ten dům s dvouramenným kamen-
ným schodištěm, po kterém jsme se jako děti 
museli proběhnout, kdykoliv jsme šli okolo. 
Byl vybudován pro vedoucí pracovníky Lan-
nerovy fabriky na sukno v 19. století. Kdo ví, 
jaké příběhy by nám prozradily jeho zdi, kdy-
by uměly mluvit?
A jako nám dnes přijde nemyslitelné uvažo-
vat o bourání domů na náměstí (a že se tako-
vé nápady na počátku 20. století objevovaly), 
mně přijde nemyslitelné uvažovat o demo-
lici domu na ulici 9. května. Obzvláště když 
je v majetku města. Odborný posudek na něj 
nevyšel úplně špatně, je potřeba hodně větrat, 
bude potřebovat nové stropy a izolaci od vlh-
kosti, ale zachránit se dá. A využít jistě také. 
A i když na sobě nemá cedulku s památkovou 
ochranou, patří neoddělitelně k tváři našeho 
města. Tak ji prosím nezhyzděme další jizvou, 
jak se tomu stalo v případě hotelu Na Růžku.

Hana Hajnová

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

Jako zvon s novým 
srdcem
Je jen málo domů, mimo domova, které člo-
věk navštěvuje po celý život. Jedním tako-
vým je škola. A jedna taková škola je ny-
ní připravena vítat další a další návštěvníky. 
Malé i velké. Bez ohledu na to, v které čás-
ti Telče bydlíte, jistě jste ji aspoň jednou na-
vštívili všichni. Ať už při výuce v dětském 
věku či jako rodič při doprovázení vlastních 
dětí na jejich vystoupení. Řeč je o Domu dě-
tí a mládeže Telč na náměstí. Za opravenou 
fasádou, pevně spjatou s vedutou náměstí, 
došlo při rekonstrukci k rozšíření užívaných 
prostorů ve sklepě i nově vybudovaném pod-
kroví. To vše při zachování a obnovení hod-
notných stavebních konstrukcí z minulosti 
z období renesance a baroka. Celkové nákla-
dy na obnovu památky dosáhly bezmála 36 
mil. Kč. Získaná dotace z Integrovaného re-
gionálního operačního programu (IROP) činí 
90 %. Obnovy se zhostila firma STARKON 
a rekonstrukce probíhala od září 2019 do srp-
na 2020. Tuto událost jsme si samozřejmě ne-
mohli nechat pro sebe, a tak jsme dům poslali 
do světa. Přihlásili jsme ho do krajského kola 
soutěže Památka roku 2020 ve 2. kategorii, 
kde jsme za vítěznou Třebíčí získali 2. místo.
Vedle této velké akce probíhaly také drob-
nější rekonstrukce a obnovy objektů v měst-
ské památkové rezervaci a městské památko-
vé zóně. Jedná se o drobné úpravy, jako jsou 
opravy oken, výměny krovů a střešních kry-
tin, obnovy fasády. Mezi zrealizované akce 
obnovy v městské památkové rezervaci patří 
hotel U Černého orla, dům čp. 120 v Semi-
nářské ul., kostel sv. Anny, Dům dětí a mlá-
deže čp. 66 a Městský úřad čp. 70. V městské 
památkové zóně pokračovala oprava krovu 
a střechy na venkovské usedlosti čp. 53 v ul. 
Zachariášova.
S těmito drobnými zásahy jsme se jako každý 
rok zúčastnili soutěže o Cenu za nejlepší pří-
pravu a realizaci Programu regenerace MPR 
a MPZ za rok 2020.
Telč obsadila pěkné 2. místo krajského kola, 
na 1. místě zvítězil v krajském kole soutěže 
Havlíčkův Brod. Ten si cenu zaslouží za kon-
cepční přístup při regeneraci historického já-
dra, naposledy se do soutěže přihlásil v roce 
2011 a od té doby město doznalo progresivních 
změn. Součástí kultivace prostředí byla nejen 
rekonstrukce hlavního náměstí, ale také roz-
hodnutí odstranění panelového domu v blíz-
kosti historického jádra. Nejen za toto roz-
hodnutí si Havlíčkův Brod prvenství zaslouží 
a držím mu palce v celorepublikovém kole. 

Pavel Komín
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Policie ČR Telč informuje
Podvod při nakupování na internetu
Obětí podvodníka se stal muž z Telčska, kte-
rý si objednal na internetu zboží, ale po za-
placení jej neobdržel. Na začátku ledna zare-
agoval na inzerát nabízející na internetovém 
portálu k prodeji playstation za částku přes 
šest tisíc korun. Muž se s prodávajícím do-
hodl a zaslal na jeho účet peníze. Zboží ale 
přes opakované výzvy neobdržel, prodáva-
jící s ním přestal komunikovat a nebyly mu 
vráceny ani již zaplacené peníze. Policisté 
případ šetří. 
Mobilního telefonu se muž nedočkal
Policisté prošetřují také případ dalšího pod-
vedeného muže z Telčska, který přišel o ne-
celé čtyři tisíce korun. V druhé polovině led-
na si na internetovém portálu vybral mobilní 
telefon. Muž zaslal na účet prodávajícího 
požadované peníze, telefon ale ani přes opa-
kované výzvy neobdržel. Policisté opětovně 
apelují na občany, aby byli při nakupování 
na internetu obezřetnější, obzvláště pokud 
se jedná o placení předem.
Řidič je podezřelý z přestupku
V neděli 24. ledna odhalili policisté v Tel-
či řidiče, u kterého ukázal provedený test 
přítomnost drog. Po poledni jel muž s vozi-
dlem Škoda Octavia ve směru od ulice Kvě-
tinová k ulici Na Posvátné. Automobil zasta-
vili policisté a provedli kontrolu. Dechová 
zkouška byla u řidiče negativní, test na zjiš-
tění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test 
u něho ukázal přítomnost amfetaminu. Lé-
kařskému vyšetření se odmítl bezdůvodně 
podrobit. Policisté řidiči další jízdu zakázali 
a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž 
je podezřelý ze spáchání přestupků na úse-
ku dopravy. 
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý třia-
čtyřicetiletý muž z Jihlavska, který řídil vozi-
dlo, i když to má zakázáno. V pátek 29. ledna 
jel muž před pátou hodinou odpoledne s au-
tomobilem BMW v Telči po silnici ve směru 
od ulice Špitální na ulici Zachariášova. Auto-
mobil policisté zastavili a provedli kontrolu. 
Zjistili, že řidičem je muž, který má od začát-
ku loňského roku soudem uložený trest záka-
zu činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel na dobu necelých dvou 
let. Dechová zkouška u něho byla negativní, 
testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
i lékařskému vyšetření se řidič odmítl bezdů-
vodně podrobit, a dopustil se tak přestupku. 
Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí, případ poli-
cisté prověřují. Přestupkové jednání policisté 
oznámili k projednání.
Muž napadl svoji partnerku
Policisté řeší případ fyzického napadení, 
ke kterému došlo v neděli 31. ledna v Tel-

či. Muž v noci v bytě zaútočil na svoji pří-
telkyni. Ženu opakovaně udeřil pěstí do ob-
lasti hlavy, kopal ji a ohrožoval. Napadená 
žena utrpěla zranění, které si vyžádalo lékař-
ské ošetření. Zdravotnická záchranná služba 
ji odvezla do jihlavské nemocnice. Po přijetí 
oznámení začali policisté případ prověřovat. 
Provedli šetření a zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání trestného 
činu ublížení na zdraví. Dále policisté roz-
hodli o vykázání třiapadesátiletého muže ze 
společného obydlí. Případ prověřují. 
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Jednatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchá-
ní trestného činu a přestupků. V pátek 5. úno-
ra jel po šesté hodině večer s vozidlem Seat 
Toledo v Telči po ulici Radkovská, kde ho 
zastavila hlídka. Policisté provedli kontrolu 
a zjistili, že má řidič od loňského léta na zá-
kladě rozhodnutí městského úřadu na jeden 
a půl roku uložen trest zákazu činnosti spo-
čívající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel. Dále policisté provedli u řidiče test 
na zjištění ovlivnění návykovou látkou, kte-
rý byl pozitivní na marihuanu. Lékařskému 
vyšetření se odmítl bezdůvodně podrobit, 
a dopustil se tak dalšího přestupku. Dechová 
zkouška u něho byla negativní. Muž je po-
dezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, případ policisté prově-
řují. Řidič se dále dopustil přestupků na úse-
ku dopravy.   

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Aktuální informace z radnice
Dražební vyhlášky ● Oznámení o ulo-
žení písemností ● Ztráty a nálezy ● Zá-
měry pronájmů a prodeje pozemků ● 

Sdělení orgánů státní správy ● 
www.telc.eu/uredni_deska

Kromě zámku mají 
turisté ve městě 
nejraději vyhlídky
Na čem se jednoznačně shodnou kasteláni, 
průvodci a správci nejrůznějších kulturních 
objektů? Loňská sezóna byla jednou z nej-
zvláštnějších. Vyznačovala se poměrně krát-
kým trváním, intenzitou a absencí zahranič-
ních turistů. Návštěvníci mohli na většinu 
památek zavítat o více než padesát dní poz-
ději než obvykle a na podzim jim opatření 
proti pandemii ukrojila přibližně tři týdny.
Nejvýraznější propad letos zaznamenal telč-
ský zámek. Na vině v tomto případě nebyla 
pouze neobvyklá sezóna, ale i probíhající sta-
vební práce, kvůli kterým si příchozí mohli 
prohlédnout pouze trasu B. Tradičně nejvy-
hledávanější památce ve městě tak vloni ná-
vštěvnost klesla až o tři čtvrtiny v porovnání 
s rokem 2018, kdy počet lidí překročil sto ti-
síc. Tuto hranici se předtím podařilo překonat 
už dvakrát, a to v letech 2015 a 2017, kdy by-

lo zájemců o prohlídky historických interiérů 
rekordně nejvíce – 107 764. Výraznější pro-
pad čísel se projevil ale už v roce 2019, kdy 
si někdejší sídlo Zachariáše z Hradce přijelo 
prohlédnout 72 949 lidí. 
Tyto okolnosti na druhou stranu nahrály ji-
nému prvenství. V minulém roce se poprvé 
stalo, že co do počtu návštěvníků překonal 
zámek nedaleký hrad Roštejn s rekordním 
počtem 47 358 příchozích, což bylo téměř 
o deset tisíc lidí více než v roce 2019. O ná-
ročné sezóně, při které se hrad několikrát 
dostal až na pokraj své kapacity, pohovořila 
v samostatném článku kastelánka Kateřina 
Rozinková. 
O poznání méně tipů, kam v Telči a okolí 
zavítat či jaké kulturní akce navštívit, roz-
dali pracovníci Informačního centra. Ti by-
li již několik let zvyklí na odbavení šedesáti 
až sedmdesáti tisíc příchozích za rok. Vloni 
centrum vyhledalo pouze 33 982 turistů. 
Co ve městě láká nejvíce? Statistiky uka-
zují na již zmíněný zámek, na druhém mís-
tě pak jednoznačně vévodí vyhlídky různé-
ho typu. Panorama Telče z výšky dvou věží 
a rozhledny vloni obdivovalo téměř třicet ti-
síc lidí. Nejvíce z nich, 17 256, se rozhod-
lo vyšlápnout celkem 162 schodů vedou-
cích k ochozu Věže sv. Jakuba. V porovnání 
s předchozí sezónou, kdy tam zavítalo při-
bližně o dva tisíce příchozích více, není 
úbytek milovníků výšek tak výrazný. Ne-
zájmem vloni netrpěla ani Oslednice, kam 
v posledních letech vyráží na procházku od 
šesti do sedmi tisíc lidí. Nárůst návštěvnosti 
naopak zaznamenala oproti minulým rokům 
věž sv. Ducha. V porovnání s rokem 2019 
se zvýšila o téměř dva tisíce návštěvníků na 
konečnou sumu 7 526 turistů.
Klesající trend se odrazil také na množství 
vstupenek, které prodali pracovníci Telčské-
ho podzemí, to přilákalo téměř o dva tisíce 
lidí méně než v roce 2019. Opačné tenden-
ce ale zaznamenali novoříšští premonstráti. 
Pravděpodobně díky upraveným prohlídko-
vým okruhům s novými exponáty do kláš-
terního komplexu zavítalo nejvíce návštěv-
níků za posledních pět let, a to 1 858. 
V Expozici historie železniční dopravy si 
mohou do statistik za minulý rok zapsat 
pěkně kulaté číslo, a to rovný tisíc přícho-
zích. Podobně tomu bylo i v Městské gale-
rii Hasičský dům, kam si přišlo prohlédnout 
umění 1 100 návštěvníků.  

Marie Majdičová
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Sobotní oběd 
s Milošem Vystrčilem
U Vystrčilů se v sobotu 23. ledna 2021 za-
čal servírovat oběd přesně po odbití poledne 
a ke stolu mohl společně s Milošem Vystrči-
lem a jeho ženou Ivanou usednout každý, kdo 
měl chuť, čas a internetové připojení. Jednalo 
se totiž o oběd virtuální, jenž měl být pro Mi-
loše Vystrčila jakousi symbolickou náhradou 
za oběd tak jaksi z trucu zrušený panem prezi-
dentem. Záskok však nabídly stovky strávní-
ků z celé republiky, kteří se k online stolování 
během polední hodinky připojili. 
Pokud by vás zajímalo, co se u Vystrčilů po-
dávalo, byla to dýňová polévka se smeta-
nou a slunečnicovými semínky a jako hlavní 
chod pak následovaly žampióny plněné krů-
tím masem a sypané parmezánem, s brambo-
rami na cibulce, domácí jogurtovou majoné-
zou a zelným salátem kimchi. Pan předseda 
Senátu se hned v úvodu bez mučení přiznal, 
že kromě porcování dýně s přípravami moc 
nepomáhal. Kulinářské umění své ženy však 
v průběhu oběda několikrát ocenil, byť měl 
s ohledem na množství dotazů, které chodi-
ly do chatu, i na svou upovídanost poměrně 
problém dojíst to, co měl na talíři. Každopád-
ně o jídle se celkově mluvilo opravdu hodně 
a padla i nějaká ta doporučení, kam zajít a co 
kde ochutnat. Takže pokud máte chuťové po-
hárky naladěné na stejnou notu jako Miloš 
Vystrčil, dejte na jeho doporučení a zavítej-
te například do francouzského Bistra de pa-
pa v Horních Dubenkách, vyzkoušejte naše 
telčská piva od Trojana či z Panského dvora, 
„cinkněte se“ se bílým suchým vínem ve vi-
nárně U Vlastičky nebo zajeďte do Pacova 
na klobásy pana Václava Klátila. V přípa-
dě, že dáváte přednost něčemu lidovějšímu, 
upečte si doma na kamnech vopelky (placky 

Vzpomínka

23. 1. 2021 zemřel profesor akademický so-
chař Václav Šerák.. Spoluautor pamětní des-
ky obětem druhé světové války v Telči. Narodil 
se v roce 1931 a jako kluk prožil poslední dny 
války. Neuvěřitelně zajímavě o nich vyprávěl.
Po válce se jeho život začal keramickému ře-
meslu přibližovat. Díky jeho píli a projevené-
mu talentu byl přijat na UMPRUM v Praze, 
do Speciálního ateliéru užité keramiky a por-

Zdroj: DENÍK, Libor Plíhal

Vzpomínka na prvního 
porevolučního
starostu – pana Ing.
Jaroslava Roubínka

Se smutkem oznamujeme, že na začátku 
roku nás nečekaně opustil náš první sta-
rosta po roce 1989 – tenkrát ještě předse-
da Městského národního výboru (MěNV) 
– jímž byl od 20. 2. do 24. 11. 1990. Přispěl 
tak k obnově městské samosprávy po listo-
padu 1989. Jako městský zastupitel pak ještě 
působil v letech 1994 až 1998. Jeho nástup-
cem byl pan Václav Jehlička.
Více Kronika města Telč:
Ing. Jaroslav Roubínek se narodil v roce 1936 
v Jihlavě. Absolvoval vyšší průmyslovou ško-
lu a elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. 
Ve svých postojích vůči dřívějšímu režimu byl 
nekompromisní a zásadový. V roce 1968 or-
ganizoval jako vedoucí vysílače na Javořici 
ilegální vysílání Československé televize až 
do násilného obsazení vysílače. V době nor-
malizace musel odstoupit z funkce vedoucího 
a od roku 1972 pracoval jako vedoucí směny 
na vysílači. Nikdy nezapomeneme!

Redakce TL

Foto: Jiří Benák

celánu, vedeného profesorem Otto Eckertem. 
Byla to skvělá škola uznávaného umělce. Ke-
ramika a její tvůrčí studium již principiálně 
nemohly plně ovládnout tematické nátlaky té 
doby. Ateliér se účastnil řady celoškolských 
programů a vytvářel návrhy předmětů přede-
vším pro život a jeho komfort.  
Václav Šerák již vystavoval své dílo v řadě 
expozic. Díky své jazykové vybavenosti vedl 
řadu kurzů i za hranicemi. Stal se cílem zá-
jmu Mezinárodní akademie keramiky se síd-
lem v Ženevě. Pozvala jej do svých řad, vysí-
lala jej do porot prestižních soutěží, pokud je 
on sám neobsadil. V přelomu tisíciletí neušel 
místu v jejím výboru. 
Pro všechny zůstal váženou osobností… Ne-
zapomněl na svůj tichý, nesmělý a doslova 
příjemný humor. 

Výtah ze smuteční řeči 
Doc. ak. arch. Bohumila Chalupníčka

z bramborového těsta) a potřete si je buď po-
vidly, nebo sádlem. Boule za ušima jsou za-
ručeny!
Samozřejmě se kromě potravy pro tělo hodně 
řešila i potrava duševní či morální. Podle Mi-
loše Vystrčila je člověk duchovně sytý, „po-
kud hodně pracuje, protože pokud jste zdra-
vý a můžete pracovat, tak to je štěstí! No ale 
mělo by se také trochu odpočívat, sportovat 
a pak si užít třeba to víno či pivo.“ Velmi ob-
sáhle a z vlastních zkušeností se náš „hostitel“ 
rozpovídal o paralele mezi povoláním učitele 
a povoláním politika. Oba totiž mají na výběr 
dvě cesty. Buď se mohou vydat cestou líbivou 
a populární, na níž budou dávat samé jednič-
ky, nebo propagovat laciné, avšak nereálné 
předvolební sliby. Výsledkem pak bude stu-
dent, který toho moc neumí, a zklamaný a na-
štvaný volič. Druhá cesta je mnohem trnitější 
a náročnější, vyžaduje opravdu velkou dávku 
trpělivosti a neústupnosti – „oba by měli vytr-
vat, byť je to mnohdy velmi těžké, a dělat věci 
tak, jak jsou správně, a ne tak, aby se za kaž-
dou cenu zalíbili“ – její výsledky jsou často 
patrné až po letech, ale uvědomělý žák i vo-
lič to nakonec ocení! A jako takovou pomysl-
nou třešničku na dortu by stálo za to uvést tuto 
Milošovu nadčasovou myšlenku: „Člověk by 
neměl dělat věci proto, že něčím/někým chce 
být, ale měl by je dělat proto, aby se staly, měl 
by je dělat dobře a v souladu s vlastním pře-
svědčením!“ 
No a protože jsme jen lidi a tak nějak přiro-
zeně nás zajímají i zákulisní informace zvané 
klepy či drby, pár si jich dáme jako malý ná-
šup: Má-li manželka Iva pocit, že Miloš začí-
ná z politiky blbnout, dá mu do ruky vysavač! 
Domácí mazlíčci Papillon a Vilda jsou pejs-
ci, kteří mají raději Ivu než Miloše, a tak se 
také občas stane, že ho nechtějí pustit do je-
ho vlastní postele. Miloš Vystrčil miluje fot-
bal a rád běhá – více v létě, méně v zimě, kdy 
si jeho tělo potřebuje odpočinout. Jako malý 
kluk chtěl být fotbalistou, a to hlavně proto, že 
ti vydělávají hodně peněž, dávají góly a všich-
ni je milují. Dýni, z níž byla připravená polév-
ka, vypěstovala Milošova maminka. Každé 
léto jezdí Vystrčilovi na dovolenou do maďar-
ského Hévízu, ale těmi nejlepšími dovolenko-
vými dny jsou každoročně Prázdniny v Telči! 
Menu probraných témat jsme tímto přehle-
dem zdaleka nevyčerpali, ale je přeci potře-
ba trochu myslet na linii! Těm z vás, kterým 
i přes tu velkou porci ještě kručí v břiše, dopo-
ručuji poslechnout si celý hodinový videozá-
znam na facebooku Miloše Vystrčila.
Pokud Miloš Vystrčil splní, co během oběda 
nakousl, můžeme se v blízké či vzdálenější 
budoucnosti těšit na jeho pozvání na společ-
nou online snídani či skutečný gurmánský zá-
žitek v Bistrot de papa. Už se vám také sbí-
hají sliny?

Milena Kopečná
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Mrzí mě, že většina mých vrstevníků s internetem nepracuje, říká Jiří Albrecht
Facebooková skupina Telč a okolí v současnos-
ti žije. Svými příspěvky v podobě obrázků či do-
bových fotografií rozproudil malíř Jiří Albrecht 
na sociální síti živou diskuzi. Pamětníci v komen-
tářích vzpomínají, poznávají své blízké, zobrazená 
místa a často sami vkládají fotky ze svého archivu. 
„Takový ohlas jsem opravdu nečekal,“ sdělil pře-
kvapený Albrecht, který je autorem tří knih. Pub-
likace mapující široké okolí Telče spojují autoro-
vu zálibu v lokální historii, příbězích či železnici 
s různými ztvárněními blízké krajiny. Spisovatel 
také zavzpomínal na dětství strávené v podloubí 
telčského náměstí. 
Na svých obrázcích často zachycujete krajinu 
a sakrální či železniční stavby z okolních vesnic. 
Jaké místo v současnosti malujete nejraději?
V poslední době to byla zejména volná kraji-
na v okolí Nové Říše a Červeného Hrádku. A to 
snad kvůli tomu, že zde žije jeden z mých synů, 
a všechna ta zajímavá místa s uzavřenými či da-
lekými výhledy jsou mi tak přístupnější. Volím 
techniku suchého pastelu a křídy. Lze tak akč-
ně pracovat s možností rychlého zachycení vní-
maného. Nejraději mám však práci v meandrech 
Moravské Dyje. V Janovském údolí pod Starým 
Hobzím, u Toužína, Velkého Pěčína nebo přímo 
v Dačicích vzniklo snad nejvíce kreseb a maleb. 
Nemám z nich nic, všechny se rozběhly do „svě-
ta“. Nesmím však zapomenout na nádherné ryb-
níky v Budči, Černíči a u Olší. Menší či větší sa-
krální stavby, zámky, tvrze, hrady a jiné význačné 
stavby regionu jsem kreslil zejména pro potřebu 
mých knížek. Nadchnout mě však dokázal třeba 
i obyčejný kamenný most, zajímavé hasičárny, ja-
ko jsou například v Mysliboři a Rozseči, nebo do-
cela obyčejná stodola. A železniční stavby se sa-
motnou dráhou? Ty se tak dokonale sžily s naší 
krajinou horního Podyjí, že se nedají odmyslet. 
Jaká telčská zákoutí máte nejraději? 
Je jich více. Rozhodně nádraží, když pominu 
současný stav jeho okolí. Zcela určitě sokolovnu 
s nádherným sgrafitem od malíře Antonína Václa-
va Slavíčka z Rozseče, až bude život zase normál-
ní, přivezu vlakem speciálně k tomuto dílu zby-
tek vnoučat, která ho ještě neviděla. Dále musím 
jmenovat uličku Na Parkaně s mostem přes bývalý 
vodní příkop. A potom roh náměstí, kde na konci 
velkého loubí bývalo papírnictví. A ještě přiřadím 
zámecký park.
Dětství jste trávil mimo jiné na telčském ná-
městí, jak na tu dobu vzpomínáte?
To by bylo na velmi dlouhé vyprávění. Ale zkusím 
to hodně zkrátit. Moje maminka za protektorátu 
jezdila za prací z Dačic do telčské mlékárny, v pa-
desátých letech byla zaměstnaná u n. p. NARPA. 
V té době jí bylo přiděleno papírnictví ve velkém 
loubí. V Telči tak byla velmi známá a většina lidí 
ji oslovovala křestním jménem, tedy Marto. A tak 
jsem se ve městě ocitl i já. Měl jsem tady spous-

tu kamarádů z okolních domů, se kterými jsem si 
hrál nejen v podloubí, ale třeba i na zahradě Fi-
šerových, která sousedí se Štěpnickým rybníkem. 
Z prkének jsme vyráběli plachetnice a pouštěli je 
po tom malém štěpnickém moři s ostrůvkem. Pan 
kavárník odnaproti si mě vyškolil ke sběru vodních 
blech pro jeho akvarijní rybičky a já jsem ochotně 
s punčochou a sklenicí chodil na jejich lov do zá-
meckého parku. A zadarmo to nebylo, za každou 
dodávku jsem dostal modrou papírovou tříkoru-
nu. Zážitkem byl tmavě modrý poštovní vůz ta-
žený párem koní, když objížděl náměstí a rozvá-
žel poštu. A pan poštmistr? Ten byl jak vystřižený 
z pohádky. Podobně náměstí objížděl vůz s nízký-
mi postranicemi tažený také koňmi. Ten svážel po-
pel a odpadky, které na vůz vysypávali dva pope-
láři ze kbelíků a nádob podobných velkým hrncům 
na vyvařování prádla s poklicí. Do papírnictví cho-
dily i velmi známé osobnosti. A nebyli to pouze 
herci. Jednou přišel Nikolaj Žukov – ilustrátor kni-
hy Borise Polevého s názvem Příběh opravdového 
člověka. Byla to tehdy povinná četba a prodávala 
se i v papírnictví. Když Žukov knihu uviděl, vi-
ditelně ožil, hned ji koupil, vepsal do ní věnování 
a daroval ji mamince. A k tomu jí ještě na pracov-
ní plášť připnul odznak Moskvy ve tvaru medai-
le. Pravidelně chodil do obchodu pro olejové bar-
vy i významný malíř Bohumil Krátký. Když viděl, 
jak zápasím s perspektivou a zbytečnými detaily 
v kresbě, ujal se mě a stal se tak mým prvním uči-
telem. Tehdy jsem se mohl seznámit i s některý-
mi jeho díly, byly to olejomalby s telčskými námě-
ty. Naposledy jsem se s ním setkal v devadesátých 
letech na jeho výstavě v dačické městské gale-
rii. A světe, div se, on si na mě pamatoval. Nikdy 
na něho nezapomenu. Vzpomínek mám daleko ví-
ce, bylo to celé jako život v pohádce. Vlastně ne, 
pro mě to pohádka skutečně byla.
Kde se zrodila Vaše láska k železnici? 
Moji prarodiče si nechali postavit v Dačicích svůj 
domek nad říčním údolím Moravské Dyje s nád-
herným výhledem do údolí, ale i na protější svah, 
zvolna se táhnoucí až pod hřebeny Starohobezské 
vrchoviny s dominantním kopcem Bábou. Tam do-
le, po levém břehu Moravské Dyje, si roku 1902 
našla svou cestu i železnice. A když se vlak blíží 
od Telče nebo od Slavonic, dodnes už z dálky hlá-
sí svůj příjezd. Navíc z nádraží až k domku dolé-
halo oddychování parní lokomotivy, třesk náraz-
níků i libozvučné pískání posunovačů. Když pak 
přišla, pro mě tolik zásadní, listopadová noc roku 
1948 a já se narodil, lokomotiva od nočního „ma-
nipuláku“ mě musela svým hvizdem zdola od řeky 
vítat na tomto světě velmi důrazně. Jiné vysvětle-
ní nemám. To, že byl můj život v dětství pozna-
menán dráhou, poklá-
dám za normální. Vždyť 
Mikuláš k nám přijížděl 
od Telče vlakem, stejně 

tak Ježíšek, ale i milá teta Lidka z Tišnova. A čas? 
Ten se měřil od vlaku k vlaku. A potom to byly sa-
mozřejmě mé časté cesty červeným motoráčkem 
za maminkou do Telče. Moje drahá babička jednou 
prohlásila: „Jiří, ta dráha bude jednou tvoje smrt!“
Facebooková skupina s názvem Telč a okolí dí-
ky vašim příspěvkům v poslední době opravdu 
žije, pod historickými fotografiemi či malbami 
z okolí města je často i několik desítek komen-
tářů. Čekal jste takové ohlasy?
Členem facebookové skupiny jsem se stal náho-
dou, na pozvání. Symbolicky, jako vstup do Tel-
če, jsem vložil mou kresbu Dolní brány. Opravdu 
jsem nečekal, že vzbudí nějakou zvláštní pozor-
nost, ale opak byl pravdou. Potěšily mě pěkné ko-
mentáře a zájem o další obrázky. A tak jsem vklá-

dal další, a pokud zájem přetrvá, budu v tom ještě 
nějakou dobu pokračovat. Na této skupině telč-
ských patriotů mě těší, že se k ní hlásí lidé z růz-
ných koutů republiky, ale i to, že se zde neobjevují 
přihlouplé komentáře jedinců, kteří se bez překle-
pů a hrubých chyb nedokáží ani podepsat. Jako 
sběratel starých fotografií a pohlednic jsem přidal 
i několik historických snímků a i ty měly úspěch. 
Ne, takový ohlas jsem opravdu nečekal.
Stalo se někdy, že jste si díky diskuzi pamětní-
ků doplnil kousek místní historické mozaiky?
Moc se mi líbilo, když členové skupiny dokázali 
pojmenovat lidi zvěčněné na snímcích z mladší his-
torie a přidávali k tomu další fotografie. A některé 
z nich byly opravdu vzácné. Vidět třeba přednádraž-
ní prostor v Telči ve stavu z konce devatenáctého 
století, to je prostě zážitek. Prosím jejich majitele, 
ať je chrání jako oko v hlavě! Trochu mě mrzí, že 
většina mých vrstevníků s internetem a Faceboo-
kem nepracuje. Díky sociální síti se ke mně přihlásil 
kronikář obce Nevcehle, pan Milan Pařil. Nechal si 
podepsat všechny tři knížky a věnoval mi brožurku, 
kterou vydal obecní úřad v Nevcehli. Moc mě to po-
těšilo. Uvidíme, jak to bude dál.

Marie Majdičová

Foto: Archiv Jiřího Albrechta
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Svatby 2020

Přehled svateb v Telči
Pravidelně přinášíme souhrn informací tý-
kajících se svateb v Telči za minulý rok. Da-
ta nám poskytly matrikářky telčské radnice 
Renáta Koníčková a Marie Němečková.
Celkový počet svatebních obřadů za rok 
2020, které naše pracovnice „odbavily“, 
je 84. Oproti loňskému roku se 104 sňat-
ky se vzhledem ke koronavirové epidemii 
jedná o mírný, ale zcela pochopitelný po-
kles. V roce 2020 se konaly svatby v Tel-
či na 24 místech, mezi kterými vládla ob-
řadní síň radnice a hrad Roštejn s 15 sňatky. 
Mezi nejoblíbenější místo pro konání obřa-
dů patřil vždy i telčský zámek, ale z důvo-
du probíhající rekonstrukce se loni v jeho 
prostorách uskutečnilo pouze 7 obřadů. Sta-
vební práce od konce roku probíhají i v bu-
dově radnice, a proto po dobu rekonstruk-
ce jako úředně stanovené místo pro konání 
obřadů je radou města stanovena výstavní 
síň Městské galerie Hasičský dům, kde se 
v závěru roku uskutečnily 3 obřady.  Kromě 
telčského hotelu Antoň či Panského dvora 
Telč nebo Vanůveckého dvora, si snoubenci 
pro svůj obřad zvolili i další zajímavá mís-
ta. Z telčských jmenujme například Pivovar 
Trojan, Univerzitní centrum nebo Muzeum 
techniky. Své „ano“ si snoubenci řekli také 
na netradičních místech v okolí. Jednalo se 
o louku na kopci nad obcí Borovná, louku 
u mlýna v Černíči, louku U Loužku v Dyji-
ci, louku u koupaliště v Mysleticích, louku 
u rybníka Nadymák v Urbanově nebo u oře-
chovského lomu. Svůj sňatek v matričním 
obvodu Telče v loňském roce uzavřeli i čtyři 
cizí státní příslušníci, a to z Ruska, Ukraji-
ny, Kazachstánu a Slovenska. Ze statistiky 
můžeme vyčíst, že nejmladší nevěstě by-
lo 17 let, ženichovi 22 let a naopak nejstar-
ší nevěstě 67 let a ženichovi 75 let. Největ-
ší věkový rozdíl mezi novomanželi byl 17 
let. Zajímavý je i údaj týkající se průměrné-
ho věku v době uzavření svazku – u ženichů 
je průměrný věk 34,47 let, u nevěst 32,28 let 
a nejčastějším věkem, ve kterém se rozhod-
li vstoupit do manželství, byl u mužů shod-
ně 31, 33 a 34 a u žen 30 let. Vedle 70 ob-
čanských obřadů se konalo i 14 církevních, 
z toho 13 před duchovním církve římskoka-
tolické a jeden před Bratrskou jednotou bap-
tistů. Pro římskokatolické církevní obřady 
si novomanželé nejčastěji zvolili kostel sv. 
Jana Nepomuckého u Krahulčí. Dále „ano“ 
zaznělo v kostele sv. Jana Křtitele v Urbano-
vě a ve třech kostelích v Telči. 
Matričnímu úřadu jsou doručována ozná-
mení okresních soudů o rozvodech manžel-
ství, které byly v předchozích letech uzavře-
ny u zdejšího matričního úřadu. V roce 2020 

SHM pro letošek pře-
souvá svůj ples z kul-
turáku do virtuálního 
prostředí
Telčský klub Salesiánského hnutí mládeže 
každý rok na začátku února pořádal v Sedle-
jově ples a z peněz, které se tam vydělaly, po-
máhal financovat aktivity během roku: letní 
tábory, tvořivé dílny pro děti, pálení vysvěd-
čení a podobně. Letos se ples ze zřejmých dů-
vodů neuskutečnil, ale pořád věříme, že v létě 
a v druhé půli roku aspoň nějaké akce pro děti 
a mládež uspořádat zvládneme.
Abychom ten neuskutečněný ples nějak na-
hradili, dali jsme hlavy dohromady a rozhod-
li jsme se nabídnout své jedinečné schopnosti 
a dovednosti. V e-shopu na adrese ples.mla-
deznici.cz si tak můžete koupit různé zážitky, 
jako třeba kurz historického šermu nebo cho-
zení na slackline, stopovačku po Telči nebo 
výlet do Brna s večeří v ceně. Pokud raději 
máte své nákupy takříkajíc pevně v rukách, 
můžete si pořídit pletené ponožky od babič-
ky, razítka na sušenky podle dětských kres-
biček nebo si nechat připravit a doručit až 
ke dveřím řízek s bramborovým salátem – 

Nezaměstnanost v lednu
ČR
leden 4,3 %, prosinec 4,0 %
(listopad 3,8 %, říjen 3,7 %, září 3,8 %)
Kraj Vysočina
leden 3,6 %, prosinec 3,3 %
(listopad 2,9 %, říjen 2,9 %, září 3,0 %)
Správní obvod Telče
leden 5,6 %, prosinec 5,1 %
(listopad 3,4 %, říjen 3,2 %, září 3,3 %)
Telč
leden 5,0 %, prosinec 4,8 %
(listopad 3,5 %, říjen 3,5 %, září 3,5 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci ledna: 
Bohuslavice (5,3), Klatovec (7,3), Kostelní 
Myslová (7,0), Krahulčí (6,7), Lhotka (12,3), 
Mrákotín (10,9), Mysletice (7,1), Mysliboř 
(6,2), Nevcehle (5,6), Nová Říše (5,5), Ol-
ší (6,3), Ořechov (11,1), Rozseč (5,8), Řásná 
(5,9), Řídelov (12,5), Sedlatice (11,1), Urba-
nov (6,7), Vanov (5,3), Vápovice (15,4), Vo-
levčice (7,3), Vystrčenovice (5,8), Zadní Vy-
dří (10,0), Zdeňkov (5,4), Žatec (6,3)

Zdroj: Statistiky ÚP

skoro jako na opravdovém plese! Případně 
nás můžete podpořit jen tak, bez závazků, 
adopcí jedné židle u stolu na táboře či koupí 
písničky v jukeboxu.
Všechny peníze, které u nás utratíte, půjdou 
na činnost klubu. Opravdu celých 100 %. 
Žádný háčky. Využijeme je na nákupy pomů-
cek a vybavení, jako příspěvky na letní tábo-
ry, na pronájem šermírny a tak dále a tak po-
dobně…
Jen pro představu: ples jsme spustili 1. úno-
ra a během prvních dvou týdnů do uzávěr-
ky Telčských listů se „vypilo“ 73 virtuál-
ních drinků, v jukeboxu přibylo 17 písniček 
a prodalo se mimo jiné 20 nevýherních lístků 
do tomboly.
Takže ještě jednou: naši nabídku najde-
te na webu ples.mladeznici.cz. Děkujeme 
za každý, i ten sebemenší příspěvek!

Ondřej Horník

přišlo 68 takových oznámení. Z toho byly 4 
rozvody, kdy měl jeden z rozvádějících se tr-
valý pobyt v Telči.

red

Zimu jsme si užili
Zima 2020–2021 připravila milovníkům 
zimních sportů po delší odmlce příznivé 
podmínky. Oproti předchozím zimním ob-
dobím si na své přišli milovníci bílé stopy 
a okolí Telče bylo doslova protkáno běžkař-
skými trasami všemi směry.
Mrazivé teploty umožnily využít naše telč-
ské rybníky pro bruslení. Malí i velcí brus-
laři v hojné míře této možnosti využili. Vel-
mi vítanou sportovní aktivitou byla 1100 m 
dlouhá bruslařská dráha na Štěpnickém ryb-
níku, kterou ve svém volném čase pro ob-
čany Telče a okolí připravili Mgr. Jiří Re-
meš a Ing. Tomáš Jirásek (oba zastupitelé 
za KDU-ČSL) a s využitím sněžných fréz, 
které zapůjčily ZŠ Masarykova a Služby 
Telč, s. r. o., pravidelně tuto bruslařskou 
dráhu udržovali. Za tuto aktivitu patří všem 
zúčastněným velký dík.
Bylo to příjemné zpestření současné obtíž-
né covidové situace, kdy tato venkovní ak-
tivita byla téměř jedinou možností sportov-
ního vyžití.

JAM



str. 9TL 3/2021



str. 10 TL 3/2021

Zima ve výtvarce
Zima, v prosinci na sníh tak skoupá, nám 
to v lednu vynahradila pořádnou sněhovou 
nadílkou. Děti ji využily nejen k řádění, ale 
i k tvoření.
V prosinci jsme o sněhu jen snili...
...v lednu a únoru si ho ve „výtvarce na dál-
ku“ pořádně užili. 

Lenka Bláhová, Pavla Doležalová

Patrik Svoboda

Rozálie Kazdová

Gábinka Matoušková

Andělka Brotánková

Nikolka Matoušková Štěpán Vojtíšek
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Mia Sklenářová 
prvním občánkem 
města Telče
12. února předal starosta Roman Fabeš 
dárek pro první miminko letošního roku 
Miu Sklenářovou.

Foto: Věra Peichlová

Pat a Mat v Telči  Foto: Zdeněk Kovář

Mgr. Jiří Remeš a Ing. Tomáš Jirásek při úpravě ledu na Štěpnickém rybníku… Někteří 
z vás se určitě také svezli.  Pánům patří velký dík. Více na str. 8                           Foto: JAM

Opět pohled z „dočasné bruslařské stezky“. Tentokrát směrem k zámku     Foto: Ilona Jeníčková

Bruslilo se i na Ulickém rybníku Foto: Michaela Římáková
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného 
nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• 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 poško-
zené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé a sluš-
né jednání. Tel. kontakt 704 787 323.

• Bývalý zaměstnanec Telčské malírny koupí do sbírky zde vyro-
bený porcelán. Dobře zaplatím. Tel. 603 458 759.

Malý oznamovatel
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Bylo to jedno z nejslo-
žitějších období, říká 
o loňské sezóně kaste-
lánka Rozinková
Na hradě Roštejn prožívají manželé Rozin-
kovi zimu jako každou jinou. Přestože sně-
hová nadílka byla letos bohatší, od zbyt-
ku světa je naštěstí neodřízla a ve směru 
od Růžené byl k památce po celou do-
bu vcelku bezproblémový přístup. „Kaž-
dopádně pro jistotu máme ve spíži něja-
ké trvanlivé potraviny a v dřevníku zásobu 
do kamen,“ prozradila kastelánka Kateřina 
Rozinková. Chladné období správci využí-
vají k přípravě na nadcházející sezónu a ta-
ké k údržbě. V čem se ale tato zimní přestáv-
ka liší od předchozích? Rozinkovi neví, kdy 
a za jakých podmínek budou moct hradní 
bránu odemknout návštěvníkům.

Ačkoliv loňskou sezónu poznamenala koro-
navirová pandemie řadou omezení, návštěv-
nost loveckého hradu paradoxně dosáhla své-
ho maxima. „Bylo to jedno z nejsložitějších 
období v posledních letech. Mimořádnost by-
la dána na jedné straně omezením provozu, 
ať už šlo o zkrácení sezóny, snížení počtu li-
dí ve skupinách či roušky, a na straně dru-
hé enormním množstvím návštěvníků,“ při-
blížila náročné léto kastelánka. Podle ní hrad 
dokonce pojmul maximální možný počet li-
dí. „Velké poděkování patří zejména kmeno-
vým i sezónním zaměstnancům, kteří praco-
vali v přímém kontaktu s návštěvníky, pouze 
díky nim se dařilo vše dobře zvládnout. Ov-
šem je možné říci, že hrad se zejména v let-
ních měsících dostal na hranici své kapacity 

a více příchozích by jen těžko mohl přivítat 
za předpokladu udržení kvality služeb,“ dopl-
nila Rozinková.
Počet lidí obdivujících krásy Roštejna i dal-
ších památek ovlivnil pravděpodobně i fakt, 
že velká část Čechů trávila dovolenou v tu-
zemsku. „Toto se na návštěvnosti odrazilo 
velmi výrazně, neboť během zkrácené sezóny 
k nám zavítalo celkem 47 358 turistů v interi-
érech a celkově včetně exteriérů a venkovních 
akcí to bylo 53 732 osob. V letních měsících 
byla opakovaně překonána i rekordní měsíč-
ní návštěvnost, nejvyšší byla v srpnu s 19 507 
zájemci o prohlídku hradních sálů,“ shrnula 
statistiky kastelánka s tím, že podíl na velkém 
zájmu veřejnosti o památku měla také pobíd-
ková akce Kraje Vysočina, který o prázdni-
nách zavedl zvýhodněné vstupné pro své pří-
spěvkové organizace, k nimž patří i Roštejn 
jako pobočka Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Návštěvnost by se kvůli přetrvávající pande-
mické situaci mohla i nadále dosahovat vyso-
kých čísel. „S ohledem na zimní vývoj před-
pokládám, že i letos bude komplikované v létě 
vyjet do zahraničí. To by tuzemskému cestov-
nímu ruchu opět mohlo napomoci,“ myslí 
si Kateřina Rozinková. Se spokojeností pří-
chozích souvisí také nabídka jednotlivých 
památek. Velká část kastelánů se proto sna-
ží lidem nabídnout i něco navíc, kromě kla-
sických prohlídkových tras. „Trefou do čer-
ného u nás jednoznačně bylo vytvoření trasy 
bez průvodce, která je uzpůsobena zejmé-
na rodinám s dětmi. Obecně lze říci, že stá-
le větší počet lidí dokonce vyhledává možnost 
okruhu bez komentáře, ačkoliv je samozřej-
mě stále poměrně silná poptávka po prohlíd-
ce s průvodcem,“ naznačila současné trendy 
kastelánka a doplnila, že populární jsou také 
trasy, které návštěvníky zavedou do netradič-
ních míst, jako je bývalé hospodářské zázemí 
či okolí památky.
Přestože hrady a zámky možná čeká rušná 
sezóna, připravit se na ni lze jen velmi kom-
plikovaně. Rozinkovi proto prozatím po-
čítají s variantou, že první příchozí uvítají 
v běžném termínu, tedy o prvním dubnovém 
víkendu. „Nicméně už samozřejmě promýš-
líme možnosti a varianty toho, jak budeme 
postupovat v případě mimořádných opatře-
ní. Velice obtížně lze například předvídat, ko-
lik průvodců bude třeba zaměstnat, a s tím 
související otázka praxí, které u nás absolvu-
jí studenti škol zaměřených na cestovní ruch. 
Zejména v okrajových měsících ale při pro-
vázení spoléháme právě na tyto praktikanty,“ 
nastínila Rozinková problémy spojené s le-
tošní nepředvídatelnou sezónou. Obdobná si-
tuace platí také při plánování kulturních akcí. 
„Snažíme se připravit na jejich různé vari-
anty. Obecně se ale budeme soustředit spíše 
na události pro menší počet lidí, například 
speciální prohlídky,“ dodala kastelánka.

Pokud to bude možné, Rozinkovi by rádi zor-
ganizovali události, které se vloni uskuteč-
nit nemohly, mezi ně patří Myslivecký den 
či Roštejnský hodokvas. Obě se ale tradič-
ně konají v jarních měsících. „Rádi bychom 
se letos soustředili na děti, jelikož Vysočina 
Tourism pro rok 2021 vyhlásil téma Vysoči-
na dětem. Přemýšlíme nad nejrůznějšími te-
matickými prohlídkami nebo výtvarnými 
workshopy. Uvidíme, co nám podmínky do-
volí,“ naznačila, na co se návštěvníci mohou 
těšit, kastelánka Rozinková.
Po čtyřech letech si milovníci historie budou 
moci prohlédnout interiéry bez jakýchkoliv 
omezení. Veškeré opravy, které vyšly téměř 
na sedmdesát milionů korun, jsou u konce. 
„V současnosti je stavebně a expozičně vše 
hotové, maximálně provedeme velmi drobné 
úpravy, například doplníme instalace pokr-
mů do hodovní síně,“ uzavřela kastelánka.

Marie Majdičová

Hrad Roštejn v zimním období
Foto: Archiv Kateřiny Rozinkové

Od 11. ledna do 11. února zasahovala jed-
notka Hasičského záchranného sboru Kra-
je Vysočina ze stanice Telč při osmnácti udá-
lostech. V jedenácti případech se jednalo 
o technické pomoci, při kterých hasiči pro-
váděli například vyproštění kamionu v Hor-
ních Dubenkách, odstraňovali únik ropných 
látek v Mrákotíně, prováděli resuscitaci oso-
by v Telči, prováděli měření a zajištění úni-
ku plynu ve Strachoňovicích, čerpali vodu ze 
sklepa v Dyjičce a odstraňovali stromy padlé 
na vozovku. Jednotka byla vyslána i ke dvě-
ma dopravním nehodám. V prvním případě 
se jednalo o vyproštění kamionu u železnič-
ního přejezdu u obce Radkov, kde bylo nut-
né zastavit provoz na trati Jihlava – Slavonice 
a povolat drážní hasiče z Havlíčkova Brodu. 
V druhém případě se jednalo o dopravní ne-
hodu dodávky na silnici z Předína na Opa-
tov, kde jednotka zasahovala společně s hasiči 
ze Želetavy. V uvedeném období došlo také 
ke třem požárům. V Krahulčí, při požáru za-
hradního domku, zasahovala naše jednotka 
společně s jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů z Telče, Krahulčí a Mrákotína. Do Žat-
ce byli hasiči z Telče vysláni na požár trans-
formátoru, kde došlo k elektrickému zkratu. 
Tato technická závada byla následně předána 
energetikům. Na požár komína v Nové Říši 
byly vyslány jednotky z Nové Říše, Staré Říše 
a naše jednotka. Ve čtvrtek 4. února bylo pro-
vedeno prověřovací cvičení na záchranu pro-
bořené osoby na ledu na Štěpnickém rybníku 
v Telči. Hasiči si po provedení cvičení vy-
zkoušeli několik různých způsobů záchrany 
s využitím prostředků ve vybavení jednotky.

npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Hasičské zprávy
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Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Doležalová: Nebe bylo plné hvězd: pokus 
o likvidaci řeholního života v Českosloven-
sku; Křenková: Sochy a města – Morava: 
výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–
1989; Kvášová: Pelhřimov včera a dnes; 
Ariès: Dějiny smrti; Čornejová: Velké ději-
ny zemí Koruny české. Školství a vzdělanost

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Jakoubková: Zdání a manžel vždycky kla-
mou; Pötzsch: Kejklíř; Whitton: Sága rodu 
Reissových; Carter: Napsáno krví; Cook: 
Geneze; Gallagher: Sleduje tě; Jirglová: 
Všechno nejlepší, Anno; Lester: Skříň pl-
ná Diora; Lednická: Šikmý kostel 2; De la 
Motte: Jarní oběť; Gardner: Hledej mě; 
Douglas: Sestřičky a jejich tajná přání; Nes-
ser: Osamělí; Taylor: Doktore, čas to zaho-
jí!; Moyes: Jako hvězdy v temné noci  
Naučná
Palin: Zápisky ze Severní Koreje; Úbl: 
Lehce neuvěřitelné příhody z hor; Špitální-
ková: Svědectví o životě v KLDR
Dětská
Hay: Stella a noční střítkové; Black: Magis-
terium. Zlatá věž; Matocha: Prašina. Bí-
lá komnata; Matharu: Vyvolený: poslední 
bitva o přežití začíná

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Klára Haunerová: Fashion management; 
Pavel Vlček: Staroměstská radnice; Marc 
Di Duca: Rakousko; Věra Frolcová: Veli-
konoce v české lidové kultuře; Václav Cí-
lek: Krajiny vnitřní a vnější; Julia Shawo-
vá: Zlo: věda o temných stránkách lidství; 
Antonín Doležal: Zakázaná slova; Petr 
Dvořáček: Skanzeny; Jiří Knapík: Mezi 
pionýrským šátkem a mopedem; Pavel Vl-
ček: Praha: historické centrum a průhonický 
park; Clemens Kuby: Žitá reinkarnace: mo-
je neuvěřitelné zkušenosti; Dušan Klapko: 
Výzkumný exkurz do edukace romských 
žáků; Kateřina Vlčková: Z posluchárny 
za katedru; Bohumír Blížkovský: Celistvé 
a otevřené pojetí lidského učení, vzdělání 
a výchovy; Frederick Forsyth: Vypravěč: 
vlastní životopis; Lenka Brychtová: Živá 
minulost kraje pod Hradiskem

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Střípky z GOB a SOŠ Telč
Vzpomínky na školní léta 
očima maturantů
4. A
Do Telče na gymnázium jsme šli každý s ji-
nými myšlenkami, názory a pohledy na svět, 
ale netrvalo dlouho a všichni jsme zjistili, že 
jsme stejně šílení a máme stejně „špatné ná-
pady“. A když se váš třídní nebojí jít do to-
ho s vámi, je to ten nejlepší dárek, co může-
te dostat. 
Bohužel jsme neměli příležitost spolu strávit 
tolik času, kolik bychom ho strávili za jiných 
okolností, a poslední dobou se vídáme jen 
přes obrazovky svých počítačů, notebooků 
a telefonů. Nicméně ty úžasné zážitky, které 
jsme spolu zažili, si budeme pamatovat ještě 
dalších pár let. 
Není totiž nad to jet na lyžařský výcvik, 
kde si můžete týden s učiteli zpívat Raketou 
na Mars a potom vás nechají bobovat na ige-
litkách. Samozřejmě si toho také spoustu od-
nášíme, především tedy vědomosti a moudra 
od našich vyučujících, které občas opravdu 
stály za to, ale také to, že dokážeme přežít, 
kdyby náhodou zase vybouchla nějaká ja-

Nesmíme to zabalit
Žijeme v komplikované době. V důsledku to-
ho, že vůbec netušíme, jak nás současná pan-
demie bude dlouho trápit a co všechno se 
ještě stane, občan takříkajíc ztrácí půdu pod 
nohama. Tato těžká doba nás testuje jak fy-
zicky, tak především psychicky. Poznáváme, 
jak to zvládáme sami a jak to zvládají lidé ko-
lem nás, i jak to zvládají politici.  Je to vlastně 
doba, která nám ukazuje, zda jsme dobře vo-
lili, neboť právě v těžkých chvílích poznáme, 
co kdo udělá i přesto, že za to nezíská politic-
ké body. Při pohledu na komunální nebo i vr-
cholnou politiku se politici nebo zastupitelé 
buď věnují aktuálním problémům společnosti 
a snaží se konstruktivně najít řešení, nebo se 
schovají za zástupné problémy. Je dobře, že 
stále více a více občanů si tohoto všímá, poli-
tiků se ptají a vyžadují odpovědi. Toto je dů-
ležité, neboť na podzim tohoto roku nás čeka-
jí parlamentní volby, tak ať máme podle čeho 
vybírat. Rezignovat nebo propadat beznaději 
je stejně nebezpečné jako řídit automobil se 
zavřenýma očima. …proto se dívejme na ko-
nání a rozhodování politiků a stran, abychom 
se uměli na podzim správně rozhodnout.
Úkol pro všechny: máte-li dotaz na svého 
politika – napište mu email s tímto dota-
zem. Jednoduše, stručně.

Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek 
KDU-ČSL

derná elektrárna nebo nastal blackout. Zjistili 
jsme, že na Vysočině jsou ty nejlepší bahenní 
skluzavky a některé vedou skoro až do Sáza-
vy, že jsme schopní ocenit v divadlech herce, 
kteří se nás snaží kulturně obohatit, že umí-
me myslet jako rostliny, zderivovat dokonce 
i traktor nebo že byl Titanic opravdu nepoto-
pitelný a hlavně, že po všech těch úmorných 
dnech plných učení je prostě nejlepší si spo-
lečně se svým třídním sednout někde hezky 
v přírodě a popovídat si o všem možném.
To, že jsme to zažili a přežili, je podle nás je-
den z větších úspěchů v našem životě. A ne, 
teď vážně nemluvíme o koronaviru, ale 
o střední škole. Dobře, ještě nám chybějí ma-
turity, ale i tak jsou ty čtyři roky úspěch. Pře-
konali jsme toho strašně moc a naučili jsme 
se, že pokud máte špatný týden plný testů 
a zkoušení, nezoufejte, vždycky to totiž může 
být ještě horší. Nicméně, pokud nevybouch-
ne Yellowstone, budeme se rádi všichni po-
tkávat a nadšeně plánovat další párty… 

Lenka Výletová
4. AS
Přijde mi, že je to teprve pár měsíců, co jsem 
opustila základní školu, přitom jsou to už čty-
ři roky a čeká mě maturita. Docela se bojím, 
protože dnešní doba se nám maturantům úpl-
ně nepřizpůsobila a laicky řečeno nám ne-
hraje do karet. Já jsem měla co dohánět už 
ve druhém ročníku, protože jsem po roce 
a půl přešla z gymnázia na ekonomku. Jsem 
ráda, že jsem tak udělala, protože gympl ne-
byl nic pro mě, ale ekonomka a její zaměře-
ní, to je ono. 
Na druhou stranu jsem ale ráda, že jsem za-
žila pár měsíců na gymnáziu, protože jsem si 
tam našla spoustu kamarádů, se kterými se 
stýkám doteď, a myslím si, že ještě dlouho 
budu. Dost velký rozdíl mezi těmito dvěma 
školami byl počet žáků. Gymnázium je vy-
hlášená škola, proto moje bývalá třída byla 
plná, na ekonomce nás je nyní jen 10, což ale 
odpovídá našemu skvělému kolektivu. Je nás 
málo, díky čemuž jsme jako jedna rodina. To 
jen tak něco nepřekoná. Myslím si, že dobrý 
kolektiv je základ.
Prožila jsem za tyto čtyři roky spoustu zá-
žitků. Jeli jsme na lyžařský kurz (společně 
s gymnáziem), na spoustu výletů a exkur-
zí a měli jsme jet i na vodu, ale to už zača-
la současná koronavirová doba. Od té doby 
jsme skoro nebyli ve škole. Většinu času má-
me výuku distančně, což je dost těžké pro 
nás všechny. S čistou hlavou si myslím, že 
se mnou bude většina studentů souhlasit. Sa-
mozřejmě to nemáme těžké jenom my, ale ta-
ké naši učitelé, kteří se snaží i přes počítač nás 
na maturitu perfektně připravit, což není úpl-
ně lehké. 
Přeji všem letošním maturantům úspěšné slo-
žení maturitní zkoušky. 

Natali Uhlířová 
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ského seriálu jeden ze členů – Zdeněk Ku-
bíček. 
Část sboru naposledy vyjela k požáru 
27. ledna. „Šlo o požár zahradního dom-
ku, zásah trval přibližně dvě a půl hodi-
ny a zúčastnili se ho profesionálové z Tel-
če společně s tamními dobrovolníky a také 
sbor z Mrákotína a my. Naším úkolem by-
lo především zajistit plynulé řízení dopra-
vy na místě zásahu,“ přiblížil dění Kubíček 
s tím, že v Krahulčí šlo o ojedinělou udá-
lost. Za poslední rok se tamní hasiči sešli 
u požáru poprvé.
Zásahová jednotka má celkem devět členů, 
v případě poplachu se podle Kubíčka sejde 
čtyři až šest hasičů. „Co se týče techniky, vy-
užíváme motorovou elektrocentrálu, moto-
rové čerpadlo, dvě mašiny PS12 a auto Ford 
Transit přizpůsobené k výjezdům. Letos nás 
ale čeká testování nového, plně vybavené-
ho Volkswagenu Transporteru v hasičských 
barvách, který nám obec pořídila,“ doplnil 
novinku dobrovolný hasič. 
Kromě požárů sbor věnuje své síly zejména 
pomoci místním. „Například čerpáme vodu 
ze zatopených sklepů či odklízíme popadané 
stromy přes cesty,“ dodal Kubíček s tím, že 
další aktivity jim značně zkomplikovala ko-
ronavirová pandemie. „V posledních letech 
se v obci stávalo čím dál populárnější třeba 
společné pálení čarodějnic nebo venkovní 
pouťová zábava. Pořádali jsme ale i sportov-
ní akce, například soutěž v požárním útoku. 
Vloni se bohužel nekonalo nic,“ podotkl. 
Mají vůbec mladí lidé chuť stát se dobro-
volnými hasiči a podílet se tak na dění v ob-
ci? „V posledních letech zájem spíše upadá. 
Do budoucna bychom členskou základnu 
rádi rozšířili. Třeba skrze pořádání nejrůz-
nějších sportovních akcí na novém hřišti 
vedle hasičárny, vše ale záleží na vývoji si-
tuace,“ uzavřel Zdeněk Kubíček. 

Marie Majdičová

Hasičský seriál:
Zájem mladých o dobro-
volné hasiče spíše upadá, 
říká Zdeněk Kubíček
V Krahulčí na konci ledna vzplanul zahrad-
ní domek. K likvidaci požáru, který na-
páchal škodu šest set tisíc korun, se sjely 
čtyři hasičské jednotky, jednou z nich byl 
i místní sbor dobrovolných hasičů. Uskupe-
ní v různých podobách funguje už od roku 
1912, kdy vzniklo při továrně na sukna a vl-
něné zboží Bratří Lannerů. Vedle školního 
hřiště byla o sedmadvacet let později posta-
vena hasičárna, jejíž nejnovější opravenou 
podobu jistě většina čtenářů zná. O tom, jak 
se krahulečtí hasiči v současnosti podílejí 
na dění v obci či zda mají o tento spolek 
zájem mladí lidé, pohovořil v rámci hasič-

základních úkonech a zachovat jeho stáva-
jící zdravotní stav. 
Důležitým aspektem je také kontakt s rodi-
nou, který domov aktivně podporuje.
Poptávka po odlehčovací službě roste, a to 
zejména díky pozitivnímu trendu pečovat 
o seniory doma. Domácí péči také upřed-
nostňuje sociální politika státu, přičemž na-
bídka pobytových odlehčovacích služeb je 
stále nízká – v Česku tuto důležitou a uži-
tečnou pomoc aktuálně nabízí na 330 za-
řízení. SeniorCentrum v Telči je po Kolí-
ně, Terezíně, Liberci a Hradci Králové již 
pátým domovem ze sítě SeneCura, které 
pobytovou odlehčovací službu poskytuje. 
O službu je velký zájem především v obdo-
bí letních měsíců.
Kontakt: 4JAN PR, Jana Barčáková, tel.: 
603 820 382, jana.barcakova@4jan.cz

Telčské SeniorCentrum 
nabízí ve městě jako 
první důležitou 
odlehčovací službu
V Kraji Vysočina je od ledna dostupná 
nová sociální služba pro seniory, o kte-
ré doma pečují jejich blízcí. SeneCu-
ra SeniorCentrum Telč jako jediné telč-
ské sociální pobytové zařízení poskytuje 
8 lůžek pro velice potřebnou pobytovou 
odlehčovací službu, tedy pobyt klienta 
v zařízení na nezbytně nutnou dobu. Do-
movy pro seniory SeneCura tím podpo-
rují domácí péči a pomáhají ve chvílích, 
kdy terénní služba či péče rodiny nemů-
že zvládnout nepřetržitou péči o člověka 
zcela závislého na pomoci druhé osoby. 
Trvalá péče o člena rodiny v domácím pro-
středí je vysoce náročná po fyzické i psy-
chické stránce, proto je o odlehčovací služ-
bu velký zájem. Nejčastěji na čtrnáct dnů 
až tři měsíce, kdy si mohou pečující odpo-
činout, načerpat síly a vyřešit osobní zále-
žitosti s vědomím, že je o jejich rodinné-
ho příslušníka postaráno na profesionální 
úrovni v našem SeniorCentru. Kraj Vysoči-
na a město Telč nás velmi podporují, pro-
tože v současné době jsme jediným posky-
tovatelem, který tuto službu v Telči a okolí 
nabízí,“ vysvětluje Marika Krejčí, ředitelka 
telčského domova SeneCura. 
Odlehčovací služba v SeneCura SeniorCen-
tru Telč je určena osobám od 55 let, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu vě-
ku, zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, a pomáhá ve chvílích, kdy ne-
lze z důvodu nepříznivého zdravotního sta-
vu využívat terénní nebo ambulantní služ-
by. Cílem pobytové odlehčovací služby je 
podporovat klienta v udržení soběstačnosti, 

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 1. 2021 do 18. 2. 2021.

Přehled počasí v Telči
Leden v číslech
Průměrná teplota:  -1,4 °C
Průměrný tlak:  1010,9 hPa
Srážky:   27 mm
Max. teplota:  5,6 °C, 20. 1. ve 14.02 hod.
Min. teplota:  -10,3 °C, 27. 1. ve 23.26 hod.
Max. rychlost větru: 33,6 km/h, 29. 1.

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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Během rekonstrukce nedošlo k téměř žád-
ným větším stavebním úpravám zdí a pů-
dorysu budovy. I tak se ale změnilo skoro 
vše, jak popisuje pan Janovský: „Z na-
ší staré chalupy na náměstí se za ten rok 
stalo opravdu krásné a s velikým citem 
opravené DDM. Učebny jsou vybavené 
novým nábytkem, podkroví se ze staré pů-
dy přetavilo v úžasné, světlé učebny, skle-
py podtrhují celkovou atmosféru této his-
torické budovy, pro nás internisty vznikly 
krásné prostory, kde je radost vykonávat 
naši denní práci.“ A své nadšení z pře-
stavby pak shrnuje následujícími slovy: 
„Můj osobní pocit z celé rekonstrukce by 
se dal shrnout do jedné věty. Celá inves-
tice byla vskutku smysluplná a DDM je 
báječným způsobem opravené tak, že si 
i přes svůj nový překrásný kabát zacho-
valo svou úžasnou atmosféru.“

A co všechno se změnilo?
 9 Veškeré rozvody a instalace; 
 9 sociální zázemí – z původně 1 WC 

v prvním podlaží a 1 ve druhém pod-
laží je dnes v každém patře bezbari-
érové WC, WC pro dívky a chlapce 
a úklidová místnost;

 9 projekční místnost – nachází se hned 
u vstupu, je vybavena velkou televi-
zí a určena pro jednotlivé kroužky 
podle potřeby;

 9 2 místnosti pro keramiku – v jedné 
z nich je technické zázemí pro krou-
žek keramiky a klub mladých techni-
ků, ve druhé prostor pro další činnosti;

 9 sklepní prostory – místo pro výsta-
vy s možností propojení s telčským 
podzemím;

 9 taneční sál a vedlejší učebna – zů-
staly stejné, ale vyrostla u nich ma-
lá šatna;

 9 divadlo – je ve stejné místnosti, ale 
jinak situačně řešené, má více záze-
mí, nové osvětlení a oponu;

 9 využití půdních prostor – vznikly 
zde 2 moderní světlé učebny, cvičná 
kuchyňka, kotelna a kousek půdy;

 9 kanceláře – z původní úzké, tmavé 
místnosti v přízemí jsou dvě prostor-
né a světlé kanceláře ve 2. podlaží;

 9 dílnička pro interní zaměstnance – 
mohou se zde připravovat na čin-
nost v útvarech, mají k dispozici 
veškeré vybavení na tvoření např. 
soutěží;

 9 skladovací prostory u jednotlivých 
učeben a kanceláří;

 9 všechny učebny jsou univerzální 
a určené k využití různými kroužky 
podle potřeby.

Ivana Holcová

visí vždy na kroužcích a dětech do nich 
zapsaných. V průměru za poslední léta 
máme zájmových útvarů cca 65.“
Volnočasové vzdělávání pak probíhalo 
v ZŠ a na sportovištích. Zároveň s ním se 
intenzivně stavělo v budově na náměstí. 
Rekonstrukce obnášela i nemilá překvape-
ní a komplikace. S průběhem prací je ale 
ředitel DDM spokojený: „V rámci mož-
ností jsem se snažil být přítomen na kaž-
dém kontrolním dni, a tak jsem měl mož-
nost vidět, jak takto stará budova dokáže 
mnohokrát nemile překvapit svými skrytý-
mi nedostatky, které se musely řešit, ale ta-
ké jsem měl možnost sledovat, jak se da-
ří dodržovat časový harmonogram stavby 
a jak se vše posouvá ke zdárnému cíli. 
Přestože nejsem stavař, troufám si říci, že 
všechny zúčastněné strany, investor, zhoto-
vitel, jednotliví dodavatelé i dozorčí orgá-
ny fungovali v naprostém souladu, a i když 
se objevily nějaké problémy a komplika-
ce, vždycky byla ze všech stran cítit chuť 
a snaha řešit vše v klidu, bez zbytečných 
komplikací a ku prospěchu věci. Tohle byl 
pro mě jeden z velmi příjemných zážitků, 
protože jsem si vědom, že ne vždy to tak-
to funguje. Proto si dovolím obrazně řeče-
no před těmito lidmi „smeknout“ a vyslo-
vit veliký obdiv.“
Hladký průběh netradičního školního ro-
ku přerušila až první vlna Covidu-19. 
Činnost zájmových útvarů byla pozasta-
vena, zároveň bylo zapotřebí chystat tá-
bory, a to s nejistotou, zda se budou mo-
ci uskutečnit. Jejich konání nakonec bylo 
na poslední chvíli umožněno.
V září 2020 následovaly zápisy pro další 
školní rok. Tentokrát už v novém, krás-
ném prostředí. „Vše ovšem bylo pozna-
menáno napjatou situací související 
s pandemií, a když jsme chtěli s rados-
tí a natěšením zahájit v říjnu 2020 další 
školní rok, tak nás opět zavřeli,“ přibli-
žuje Luboš Janovský. Naděje na změnu 
svitla v prosinci, kdy byla činnost krouž-
ků povolena. Na celých 14 dní, po kte-
rých přišel další zákaz. Dané 2 týdny byly 
tedy zatím jedinou dobou, kdy se budova 
DDM mohla naplno využívat.
Navzdory nepřítomnosti většiny dětí se 
zaměstnanci organizace nenudí, jak dále 
uvádí její ředitel: „Vzhledem ke skutečnos-
ti, že náš návrat probíhal celkem hekticky 
a vše se ještě dovybavovalo a vybalovalo, 
máme na DDM práce dost a dost. Nicmé-
ně bez dětí to prostě není ono. Žádné slav-
nostní zahájení činnosti, žádný den otevře-
ných dveří, nic. Tak prostě zvelebujeme, 
přispíváme do celostátního webu DDM 
,,Mít kam jít“, co jde, to se snažíme řešit 
distančně a děláme činnosti alespoň pro 
předškoláky, protože ti jedou.“

Kompletně zrekonstruo-
vanému DDM Telč 
už ke spokojenosti chybí 
jen návrat dětí
Dům dětí a mládeže Telč prošel obrov-
skou proměnou, díky níž mohou za-
městnanci i děti využívat nové míst-
nosti i další vybavení. Jeho ředitel 
Mgr. Luboš Janovský nám popsal prů-
běh přestavby, novou podobu celého 
objektu a prozradil i to, jak funguje 
DDM v době, kdy jej navštěvuje mini-
mum dětí.
Práce započaly v červnu roku 2019. Nej-
prve bylo nutné vystěhovat a vyklidit ce-
lý dům. Na tom se kromě zaměstnanců 
DDM podíleli pracovníci Služeb Telč, 
kteří poskytli nejen nákladní auto, ale ta-
ké svou píli a nasazení. Věci, jež se DDM 
rozhodlo v následujícím školním roce ne-
využívat, byly uskladněny v garáži v bu-
dově Na Sádkách, kterou poskytl zřizova-
tel, tedy Město Telč. Další část vybavení 
byla uložena v garáži DDM a na letní zá-
kladně ve Zvolenovicích.
Vybavení, bez něhož by se činnost orga-
nizace neobešla, se přesunulo do budovy 
ZŠ Masarykova Telč. Právě prostory da-
né školy se staly přechodným stanoviš-
těm DDM. „Zde je důležité zmínit veli-
kou vstřícnost a ochotu ze strany pana 
ředitele školy, Mgr. Karla Navrátila. Vše 
probíhalo ve velmi dobré a přátelské at-
mosféře a i přes to, že s naší přítomnos-
tí ve škole vznikaly kolegyním a kolegům 
ze ZŠ drobné komplikace, nedocháze-
lo k žádnému napětí, a pokud bylo nutné 
něco řešit, tak se tak dělo v klidu a kon-
struktivně. Ve škole nám pan ředitel po-
skytnul dostatek prostor jak pro kance-
lářskou činnost, tak i pro hlavní činnost, 
tedy pro aktivity kroužků,“ vzpomíná Lu-
boš Janovský.
Po hektickém průběhu letních prázdnin, 
současně se stěhováním totiž probíhaly 
letní tábory, přišel na řadu zápis do zá-
jmových útvarů. I přes obavy, že bude 
změna adresy důvodem menšího zájmu 
o kroužky, se ve školním roce 2019/2020 
přihlásilo dohromady 900 dětí. V porov-
nání s ostatními DDM a středisky vol-
ného času na Vysočině je to velmi pěk-
ný počet, jak komentuje Luboš Janovský: 
„Na tak vysokém počtu zapsaných dětí 
mají samozřejmě vedle interních zaměst-
nanců velký podíl i naši externí zaměst-
nanci, vedoucí zájmových útvarů, kte-
rých pracuje při DDM zhruba 40 až 45, 
a za jejich práci a nadšení jim patří veli-
ké uznání a poděkování. Jejich počet zá-
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Pro pejskaře: 
Kolik psů obývá Telč

Pes je nejlepším přítelem člověka. A ta-
ké nejoblíbenějším domácím mazlíčkem 
v České republice – žije asi ve 40 % do-
mácností. Zároveň bude hrát hlavní ro-
li v našem novém seriálu Pro pejskaře. 
V jeho prvním díle vám přiblížíme, kolik 
pejsků momentálně žije v Telči, kolik jich 
naše město obývalo v minulosti a jak je to 
s místním povinným poplatkem ze psů.

Chovné stanice a útulky napříč republikou 
hovoří o zvýšeném zájmu o čtyřnohé mazlíč-
ky ovlivněném současnou situací. Tento trend 
můžeme pozorovat i na datech získaných 
od pracovnice finančního odboru MěÚ Telč 
Bc. Alice Bendové, jež nám poskytla údaje 
z evidence místních poplatků.
K 11. 2. 2021 je v Telči evidováno 556 psů, 
což je o 41 více, než udává záznam z konce 
roku 2019. Během posledních zhruba 13 mě-
síců tedy počet psů ve městě vzrostl o více 
než 7 %. Jejich množství ale narůstá dlouho-
době. Například v roce 2015 žilo v Telči 406 
zaznamenaných psů, v roce 2010 jich úřad re-
gistroval 311. 
Historie evidence psů ve městě sahá do 70. let 
minulého století, přesná data z tohoto období 
však nejsou dohledatelná.
Záznamy o psech jsou vedeny už zmíněným 
úřadem na základě Obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku ze psů. Daný poplatek se 
platí za každého psa žijícího ve městě staršího 
3 měsíců. Jeho výše se liší na základě bydliš-
tě držitele psa. 
Nejdráže vyjde čtyřnohý kamarád majitele 
žijící v bytových domech v ulici Jana Žižky, 
U Štěpnického rybníka, U Háje a na Radkov-
ské ulici. Tito lidé platí 1000 Kč za 1 kalen-
dářní rok. Stejnou částku platí i majitelé vět-
šího množství psů za každého 2. a dalšího 
chlupatého člena rodiny bez ohledu na místo 
jejich bydliště.

O 200 Kč méně stojí pejsci obývající měst-
skou památkovou rezervaci. Další obyvate-
lé platí 500 Kč ročně. Výjimkou je městská 
část Studnice, kde vlastnictví 1 mazlíčka vy-
jde na 50 Kč, každý druhý a další pak stojí 
100 Kč.
Zvláštní sazbě podléhají pejsci osob v inva-
lidním, starobním, vdovském, vdoveckém 
nebo sirotčím důchodu, ti stojí polovinu z vý-
še uvedených cen, daná částka musí zároveň 
činit nejvýše 200 Kč za prvního psa a 300 Kč 
za psa druhého a dalšího. Někteří Telčané 
mohou být od poplatků úplně osvobozeni – 
jde například o nevidomé nebo o osoby pro-
vádějící výcvik psů určených pro zdravotně 
postižené.
Město Telč vybralo za rok 2020 na popisova-
ných poplatcích 149 828 Kč. Z těchto peněz 
je financován například úklid, jenž je mimo 
jiné spojen se psy, nebo evidenční známky 
pro psy, které jejich majitelé obdrží při při-
hlášení psů.
Absolvovali jste se svým čtyřnohým kama-
rádem psí soutěže nebo závody? Podařilo se 
vám společně dosáhnout úspěchu? Provozu-
jete chovnou stanici? Napadá vás jiné zajíma-
vé téma týkající se psů? Pak nám neváhejte 
napsat na email tl@telc.eu a váš návrh se mů-
že stát součástí některého z dalších čísel seri-
álu Pro pejskaře. 

Text a foto: Ivana HolcováLexík, čtyřnohý obyvatel Telče

Foto: FB profil UCT

Zprávy z UCT 
– březen 2021

Masarykova univerzita si připomíná 171. 
výročí narození TGM – i reportáží z Telče
Když v loňském roce naše univerzita pořá-
dala první Masarykovy dny, chtěla tím po-
ložit základ nové tradici. U příležitosti výro-
čí narozenin prvního prezidenta TGM, jehož 
jména je nositelkou, chce každoročně přiná-
šet zajímavé přednášky a debaty na aktuální 
společenská témata, doplněné kulturními po-
řady. Druhý ročník už byl ale bohužel z po-
chopitelných důvodů výhradně online a při-
blížil Masarykovu osobnost a jeho vztahy 
k lidem. Tedy, proběhl nebo proběhne 3. a 4. 

března. V době, kdy vzniká tento text, totiž 
ještě není jasné, jestli se ke čtenářům dostane 
jako pozvánka, nebo jen jako ohlédnutí za le-
tošním ročníkem. Celý program každopádně 
naleznete na stánkách www.masarykovydny.
cz a připomeneme si zde také českého ekono-
ma a politika Karla Engliše a záznamem kon-
certu také hudebního skladatele a klavíristu 
Jana Nováka, rodáka z nedaleké Nové Říše, 
i mnoho dalšího. 
Součástí Kulturního centra Masarykovy uni-
verzity, které Masarykovy dny pořádá, je i na-
še univerzitní centrum. V podobě videorepor-
táže o zlatém Masarykově psacím peru a jeho 
cestě za naším panem rektorem do Brna a za-
se zpátky se tím do programu dostala i výraz-
ná telčská stopa.  Chtěl bych moc poděko-
vat paní Heleně Grycové Benešové z telčské 
pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, která nám 
velmi pomohla nejen s výpůjčkou, ale – pro 
studentskou MUNI TV – i se zajímavou re-
portáží o jediné prezidentské návštěvě TGM 
v Telči, která proběhla v roce 1928. 
Přestože je to jenom virtuálně, program le-
tošních Masarykových dnů bych rád všem 
opravdu doporučil. Je až zarážející, jak jsou 
jeho myšlenky aktuální i v koronavirové do-
bě. Nejen našim studentům, akademikům 
či zaměstnancům Masarykovy univerzity 
umožňují „zatnout zuby“ a přečkat toto ne-
lehké období. Nekonečný čas, kdy poslu-
chárny zejí prázdnotou a kdy se valná větši-
na výuky a dalších setkávání děje distančně. 
I k takovým situacím má Masaryk co říci – 
příkladná je jeho vytrvalost, odhodlání, vztah 
k řádu a životní kázni ve světovém váleč-
ném konfliktu. V krizových dobách je namís-
tě zmiňovat i Masarykovo častokrát zdůraz-
ňované propojení teorie a praktické činnosti, 
která se nebrání pomoci bližním v nouzi. Pře-
ji si, aby se Masarykovy dny – vedle podzim-
ních dnů Mendelových – staly pravidelnou 
součástí života Masarykovy univerzity nejen 
v Brně, ale i zde v Telči a děkuji všem kole-
gům za pomoc při jejich organizaci. 
Proběhla Scola Telcz 2021
Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 
774 886 640)

Jaroslav Makovec
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Sport
Telč – Dakar 2021
Rok se s rokem sešel a TL opět přináše-
jí rozhovor s telčskými vyslanci na Dakaru 
z týmu Martina Prokopa. Tento rok se jim 
povedlo umístění v TOP 10 a opět dojeli 
do cíle – jako zatím pokaždé – a svědčí to 
jak o výborné posádce vozu, tak o skvělých 
mechanicích v zázemí. Přijměte proto pro-
sím pozvání na malé povídání s pány me-
chaniky Martinem Šmachem, Janem Do-
ležalem a Petrem Novákem. 
Jak složité (nejen časově) je připravit vůz 
na tak náročnou rallye?
Po těch 6 letech, co se zúčastňujeme Dakaru, 
již víme co a jak nachystat a připravit. Je zde 
spíš problém vyzkoušet a otestovat díly, kte-
ré vyvíjíme. Tento test nových dílů normál-
ně proběhne v průběhu celé sezony na závo-
dech v plném nasazení a na kratších testech. 
A to bohužel v loňském roce moc nešlo. Na-
stala nepříjemná situace s Covid-19, a tím 
bohužel zrušení spousty závodů.

Gratuluji k celkově devátému místu, pá-
nové. Musím říct, že bylo nádherné, když 
jste na začátku proháněli posádky jako 
SAINZ/CRUZ nebo PETERHANZEL/
BOULANGER. Dá se vůbec porovnat zá-
zemí a vybavení takových světových tý-
mů s vaším?
Děkujeme, my jsme v týmu byli také nadše-
ní, když vidíte, že vaše posádka a auto je 
takto konkurenceschopné. Každý tým si vy-
bavení a zázemí přizpůsobí svým potřebám 
a počtu lidí, kteří jsou na závodě. Takže i my 
to máme vše sladěné, např. vezeme svého 
kuchaře Libora, fyzioterapeuta Marka i dok-
tora Petra, máme vlastní kuchyň, sprchy atd. 
I toto usnadní a zpříjemní čas na tak těžkém 
závodě, jako je Rallye Dakar. Naše zázemí 

máme pěkné, plně vybavené k našim potře-
bám a určitě srovnatelné s velkými týmy.
Dakar není jenom o závodění, ale ta-
ké o příbězích. Omluvte tuto PR větu, ale 
na co vzpomínáte z ročníku 2021 nejraději?
Například je pěkné, když náš šéf Martin po-
skytne svého fyzioterapeuta nebo doktora 
ostatním českým závodníkům, když mají 
různé zdravotní potíže. Dále k nám do biva-
ku často chodil nováček na Dakaru, motor-
kář Libor Podmol. Příjemné bylo tento rok 
i počasí, proti loňskému Dakaru, který byl 
dost chladný, jsme se letos i ohřáli.
Co bylo naopak nejnáročnější/nejtěžší?
Jako na každém Dakaru je těžké zvládnout 
chybějící spánek a málo odpočinku. Ale ta-
ké třeba udržet nervy na uzdě, když víte, 
že vaše posádka řeší nějaký technický pro-
blém na trati a vy jí nemůžete pomoct. (Viz 
problém s prasklými poloosami, zapadnutí 
v dunách nebo defekty pneumatik.)
Bylo obtížné dodržovat opatření kvůli pan-
demii Covid-19? A jak se to dotklo závodu?
Moc obtížné to nebylo. Bylo ale potřeba do-
držovat různá nařízení od organizátora sou-
těže. Pořadatel vyžadoval již před odletem 

negativní PCR test a po příletu do Džiddy 
dva dny karantény na hotelu. Celodenní no-
šení roušek a častá dezinfekce rukou byla 
na denním pořádku. Samozřejmě při nedo-
držování těchto nařízení hrozili velkými po-
kutami až po vyloučení ze soutěže. Bylo ale 
nepříjemné nosit roušku během práce na au-
tě, kdy se k vám nedostane nikdo cizí. Ov-
šem když přišli nějací fotografové, novináři 
nebo komisaři, tak byla rouška na místě.
Děkujeme fanouškům za podporu a budeme 
podávat další informace z našeho týmu v prů-
běhu roku. Opět se totiž rýsuje návrat do Mis-
trovství Světa v Rallye, ale už ne v top katego-
rii WRC, ale v nižší kategorii WRC2 s vozem 
Ford Fiesta R5. Držte palce. Závěrem všem 
přejeme hlavně hodně zdraví.                  pm

Foto: MP sports

Běžkaři si letos 
přišli na své
Zavřené lyžařské areály v kombinaci 
s nouzovým stavem a řadou omezení vy-
znavačům zimních sportů pravděpodob-
ně překazily řadu plánů a zážitků. Jinak 
tomu ale bylo v okolí Telče, konkrétně 
na loukách a v lesích, kde se ve stopě mí-
jel jeden lyžař za druhým. Po několika le-
tech se běžkaři dočkali výborných pod-
mínek, jako by se zima rozhodla, že jim 
vynahradí uzavřená střediska. O hladký 
povrch tras na Telčsku a Javořicku se sta-
ral Roman Kadlec ze zájmového spolku 
Běžky Telčsko. 
Desítky kilometrů stop křižujících ves-
nice kolem města, Javořici, Třešťsko, 
Dačicko a Studensko upravuje Kadlec 
společně se třemi dalšími dobrovolní-
ky pomocí dvou čtyřkolek. „Letos jsme 
upravovali celkem šest dní,“ vypočítal. 
Aby mohli vyjet, potřebují přibližně dva-
cet centimetrů sněhu na loukách, v lese či 
na zoraném poli je třeba ještě o několik 
čísel navíc. 
O upravených stopách Kadlec informu-
je na facebookové stránce Běžky Telčsko 
a také na stejnojmenném webu. Velký zá-
jem o běžkování dokládá počet ohlasů 
na sociálních sítích, kde lidé v komen-
tářích děkují za úpravu tras a navzájem 
sdílejí své zkušenosti. Nadšení běžka-
ři chtěli spolku na jeho činnost přispět 
i finančně. „Za tímto účelem jsme zřídili 
účet, kam lze příspěvek poslat,“ informo-
val Kadlec, kterého zpětná vazba velmi 
těší. Vlastními silami ale zatím nikdo po-
moci nechtěl. „Od roku 2007, kdy jsme 
stopu začali upravovat, se dobrovolníci 
nepřihlásili,“ doplnil. 
Sedět v mrazu za řídítky ale zdaleka není 
tak příjemné jako skluz na lyžích. Pokud 
v noci napadne nová vrstva sněhu, mají 
členové spolku od ranních hodin o zába-
vu postaráno. „Dvěma strojům to zabe-
re asi šest a půl hodiny,“ přiblížil Kadlec 
s tím, že sám tak nazuje lyže jen velmi 
zřídka. „Po několika hodinách venku spí-
še uvítám horkou sprchu a teplo domo-
va,“ dodal.
Podle něj za velkým zájmem o běžková-
ní stojí mimo jiné vládní omezení. „Řada 
lidí je zvyklá v zimě jezdit na hory, letos 
nemohli, a tak uvítali alespoň tuto formu 
pohybu, která bohudíky nebyla zakáza-
ná,“ podotkl Roman Kadlec. Kromě po-
čtu běžkařů roste také ohleduplnost ostat-
ních, povětšinou turistů, kteří si dávají 
větší pozor, aby neponičili stopu.

Marie Majdičová
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Kulturní kalendář
Akce se konají pouze v případě uvolnění 
vládních nařízení ohledně koronavirové si-
tuace.
20. 3. 
Zahájení jarní turistické sezóny na Vysoči-
ně u příležitosti 100. výročí založení KČT 
odbor Telč

Výstava
25. 3. - 16. 5. Galerie Hasičský dům
Soukromý vesmír 
Petr Hejný - obrazy, kresby, sochy
Vernisáž ve čtvrtek 25. 3. v 17.00 hod., 
vystoupí Petr Hejný - violoncello

Přednáška
22. 3. 17.00     knihovna Univerz. centra
Uruguay: perla Latinské Ameriky
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Mu-
zejní spolek a Univerzitní centrum zvou 
na přednášku Mgr. Michala Zourka, Ph.D.

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 epi-
demie COVID-19 je veřejné bruslení 
do odvolání zrušené.

Římskokatolické
Dokud bude počet účastníků bohoslužby 
omezen na 10 % kapacity, konají se všech-
ny bohoslužby v kostele Matky Boží.

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21
Sledujte, prosím, vývěsku s  ohledem 
na aktuální situaci.

Bohoslužby
Vítáme nové občánky
Mia Sklenářová, Štěpnice
Kryštof Navrátil, Podolí
Izabela Tetourová, Studnice
Jan Dohnal, Staré Město
Filip Svítil, Staré Město
Opustili nás
Helena Kollárová, Jihlava 73 let
Bohumil Štěpánek, Podolí 66 let
Ing. Jaroslav Roubínek, Štěpnice 85 let
Josef Hrůza, Štěpnice  47 let
Vojtěch Sedláček, Staré Město 79 let
Markéta Chalupová, Urbanov 83 let
Mgr. Ladislava Šouláková, St. Město 76 let
Marie Hartmanová, Sedlejov 88 let
Jana Vojtajová, Staré Město 79 let
Václav Kuneš, Staré Město 84 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejně-
ného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. března

Telčské listy 3/2021 – Periodický tisk územ-
ního 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. Hol-
cová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. - II. 1. 3. IV. 3. 3.
III. 2. 3. V. - VI. 4. 3.
Biologický odpad
I. - II. 15. 3. IV. 17. 3.
III. 16. 3. V. - VI. 18. 3.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní
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Cvičná kuchyňka

K rekonstrukci DDM

Foto: Luboš Janovský

(Více na str. 16 a v příspěvku pana místostarosty na str. 4)

Učebna – využívat ji budou různé kroužky

Zrekonstruované vnitřní prostory chodeb Nově vybavené divadlo se zázemím

Technické zázemí pro kroužek keramiky a klub mladých techniků

Nejen hudební učebna

Podzemí


