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67. schůze – 21. července
 - Rada města (dále RM) vzala na vědomí zá-
pis z jednání komise životního prostředí dne 
24. 6. 2021.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
práva realizace stavby nad cizím pozem-
kem s vlastníkem domu čp. 237 na pozem-
ku parc. č. st. 813 v ulici Mládkova v obci 
a k. ú. Telč z důvodu jeho zateplení.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
práva realizace stavby nad cizím pozem-
kem se Společenstvím vlastníků jednotek 
pro dům Družstevní 528 v Telči z důvodu 
zateplení bytového domu na pozemku parc. 
č. st. 1914 v k. ú. Telč.
 - RM schválila prodloužení užití části veřej-
ného prostranství v ulici Na Baště do 30. 9. 
2021 dle žádosti spol. GEOSAN GROUP, 
a. s.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o výpůjčce s budoucím vypůj-
čitelem Muzeem Vysočiny Jihlava, pří-
spěvkovou organizací, jejímž předmětem 
je budoucí výpůjčka stavby občanské vyba-
venosti čp. 46 na pozemku parc. č. st. 584 
a části stavby občanské vybavenosti čp. 44 
na pozemku parc. č. st. 585, vše v obci a k. 
ú. Telč (prostory bývalého domova pro se-
niory ve Špitální ulici).
 - RM vzala na vědomí další postup ve věci 
bezúplatného převodu pozemků v lokalitě 
u bývalého Svazarmu, vč. požadavku spo-
lečnosti TEDA trans, s. r. o.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Stavební úpravy a modernizace 
MŠ Komenského“. 
 - RM schválila složení komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek.

68. schůze – 11. srpna
 - RM schválila uzavření dodatku č. 8 
ke smlouvě o poskytování datových služeb 
sítě ITelč č. 0509/070312 se společností M-
-SOFT, spol. s r. o. 
 - RM schválila uzavření smlouvy o reklamě 
a propagaci se společností Plzeňský Prazd-
roj, a. s.
 - RM schválila rozpočtové opatření na § 
2141 – vnitřní obchod (Informační cent-
rum) ve výši 100 000 Kč z rezervy města § 
6409 pol. 5901.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
části parc. č. 7355/1 o výměře 140 m2 od 1. 
9. 2021 do 30. 6. 2022 společnosti GEO-
SAN GROUP, a. s., se sídlem U Průhonu 
1516/32, 170 00 Praha 7 k účelu skládky 
stavebního materiálu.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
(chodníku) před domem čp. 64 na dobu 
od 30. 7. do 31. 8. 2021 k účelu umístění 
dvou stolků a židlí.

Z jednání rady města

Město Telč uspělo s žádostí 
na obnovu sportovního
areálu, ale vše bylo zbytečné

Město Telč uspělo se třemi žádostmi na Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury. Byly pod-
pořeny všechny námi podané žádosti. Jde 
o rekonstrukci chodníků v ul. Svatoanenská, 

Město Telč uspělo v obrovské konkurenci 
projektů a obdrželo písemný příslib dotace 
na komplexní rekonstrukci sportovního are-
álu v ul. Tyršova z Národní sportovní agentu-
ry. Součástí projektu byla obnova kamenných 
ochozů, umístění tartanu na ovál, zavlažová-
ní fotbalového hřiště, umístění retenční nádr-
že a vybudování víceúčelového hřiště místo 
stávajícího starého asfaltového. Bylo podáno 
téměř 300 žádostí, pouze 20 bylo úspěšných. 
Město Telč bylo mezi úspěšnými žádostmi.
Nicméně velká radost a veškeré úsilí pracov-
níků našeho úřadu vzaly za své rozhodnutím 
Národní sportovní agentury o zrušení celé 
dotační výzvy. Jde o absolutně nestandardní 
věc, kterou v dotačních programech nepama-
tuji (v této oblasti se pohybuji již přes 20 let). 
Samozřejmě práce na projektu rekonstrukce 
sportovního areálu půjdou dále, budeme se 
snažit najít jiné dotační zdroje a možnosti fi-
nancování. 

Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Informace o realizovaných 
a připravovaných stavbách

Realizace investičních akcí ve městě pro-
bíhá dle plánu. Obnova objektu radnice, 
která je realizována firmou STATUS sta-
vební, a. s., bude ukončena stavebně v led-
nu 2022. Následně bude probíhat vyba-
vení prostor. Firma STATUS rovněž řeší 
obnovu části bývalého domova pro senio-
ry na Starém Městě. Zde budou vytvořeny 
prostory pro Muzeum Vysočiny, kulturní 
a vzdělávací akce. Stavba bude ukončena 
v dubnu 2022, následně bude probíhat vy-
bavení prostor a instalace expozicí. Rov-
něž rekonstrukce ulice Slavíčkova, kte-
rou realizuje firma SATES ČECHY, s. r. 
o., probíhá bez problémů. Termín ukonče-
ní stavby je říjen 2021. Firma SATES ČE-
CHY, s. r. o., realizuje rovněž cyklostez-
ku do Řásné, tedy opravu tří vybraných 
úseků stezky. Stezka bude kompletně ho-
tova nejpozději v říjnu 2021.  Mezi dal-
ší významné probíhající akce, kde inves-
torem je Město Telč, je rekonstrukce části 
kanalizace, vodovodu a přepadu od rybní-
ka Nadymák v ul. Jihlavská. Realizuje spo-
lečnost STRABAG, a. s. Rekonstrukce ka-
nalizace a vodovodu předchází probíhající 
rekonstrukci silnice v ul. Jihlavská, kde in-
vestorem je Kraj Vysočina. Znovuotevření 
komunikace v ul. Jihlavská a Batelovská je 
plánováno na listopadu 2021. 

Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Město Telč uspělo 
na Státním fondu 
dopravní infrastruktury

 - RM schválila vnitřní předpis č. 2/2021, kte-
rým se mění vnitřní předpis 3/2011 Směr-
nice k vedení finančního majetku, vedení 
pokladny, bankovních účtů, cenin, cenných 
papírů a přísně zúčtovatelných tiskopisů 
Města Telče.
 - RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na ideální polovinu pozemku parc. č. 
2898/57 vodní plocha o výměře 850 m2, 
a část ideální poloviny pozemku parc. č. 
2898/70 ostatní plocha o výměře 1110 m2 
(užívaná plocha 312 m2) pod „biologic-
kým“ rybníkem.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 8/2021.
 - RM schválila uzavření smlouvy s vlastní-
kem technické infrastruktury řešící přeložku 
veřejného osvětlení v ul. Třebíčská v rám-
ci akce „Revitalizace trati Kostelec – Telč 
– Slavonice“.

Redakčně kráceno
Celý příspěvek naleznete v listárně TL

Budoucí okružní křižovatka v ul. Batelovská 
Foto: Vladimír Švec

vč. řešení prostoru u Horní brány náměstí 
a pěšího propojení s ul. Mlýnská a Furcho-
va. Další podpořená akce řeší výstavbu cyk-
lostezky od rybníka Roštejn do Volevčic. 
Poslední podpořenou žádostí je atraktiv-
ní projekt, kde je řešena výstavba lávky pod 
mostem v ul. Batelovská. Zde mimoúrovňově 
propojíme cyklostezku Lipky s cyklostezkou 
vedoucí po hrázi rybníka Roštějn. Tedy pěší, 
cyklisté a inline bruslaři nyní již nebudou nu-
ceni přecházet silnici II. třídy v ulici Batelov-
ská, ale bezpečným způsobem silnici podje-
dou. Realizace lávky si nevyžádá žádné větší 
dopravní omezení v ul. Batelovská, stávající 
most bude zcela zachován.

Vladimír Švec, vedoucí ORÚP
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Starostovo okénko

Bohatý srpen
Dovolím si tvrdit, že ve druhém prázdnino-
vém měsíci byla Telč jedním z nejživějších 
a „nejzaplněnějších“ měst v České republice. 
Zažívali jsme doslova a do písmene gejzír akcí 
všeho druhu: Prázdniny v Telči, Běh městem 
šťastných lásek, Parní léto, Historické slavnos-
ti, Balóny nad Telčí a mnoho dalších. Během 
Prázdnin bylo naše náměstí jako velký bzučící 
včelí úl. Věřím, že tuto enormní návštěvnost 
pocítili a ocenili i telčští podnikatelé a živnost-
níci. Vratné kelímky se již staly samozřejmos-
tí, skvělou práci při jejich „očistě“ odvedli za-
městnanci OHR. Osobně jsem si velmi užíval 
atmosféru festivalových večerů a setkávání se 
s mnohými z vás. Společně s manželkou jsme 
navštívili koncert Hradišťanu a Javorů, byl 
to překrásný zážitek. Velké poděkování pat-
ří všem organizátorům festivalu v čele s Mi-
lanem a Vojtou Kolářovými, všem vystupují-
cím, stánkařům a ostatním prodejcům. Stejně 
tak si ale poděkování zasloužíte i vy – obča-
né našeho města. Jsem si dobře vědom toho, 
že pro mnohé z vás je festival spíše kompli-
kací ve vašem běžném životě, kdy musíte str-
pět veškerá omezení, hluk, někdy i nepořádek 
– obzvláště na náměstí. Město i organizátoři 
vždy dělají vše pro to, aby Prázdniny proběh-
ly co nejpřívětivěji pro všechny zúčastněné, 
a dovolím si tvrdit, že letošní 39. ročník festi-
valu se opravdu povedl. Už teď se těším na ten 
příští – jubilejní 40. ročník!
Zpět do školy
Již v září loňského roku jsme s napětím oče-
kávali, v jakém režimu bude probíhat výu-
ka ve školách a školkách v České republice. 
Nejinak tomu bylo i letos. Jsem velmi rád, že 
jsem mohl 1. září přivítat v Univerzitním cen-
tru letošní telčské prvňáčky. Nejen jim, ale 
i všem ostatním školákům a školačkám přeji, 
ať se jim ve škole líbí a ať už jejich výuka pro-
bíhá pokud možno bez omezení pouze v pro-
storách školy a ne on-line. Toto samozřejmě 
přeji i všem vyučujícím a nám rodičům.
Stavby ve městě
O probíhajících stavbách vás průběžně infor-
muje na jiném místě Telčských listů vedoucí 
Odboru rozvoje a plánování pan Bc. Vladimír 
Švec, za což mu tímto velmi děkuji. Jsem vel-
mi smutný ze zrušení výzvy Národní sportov-

ní agentury, ve které jsme uspěli s rekonstruk-
cí sportovního areálu v ulici Tyršova, naopak 
mě velmi těší naše ostatní úspěšné projekty, 
které budou moci být realizovány. Chci vás 
ubezpečit, že vnímám veškeré vaše připo-
mínky, námitky a otázky a vždy se je snažím 
co nejrychleji řešit a odpovědět na ně. Znovu 
všem děkuji za pochopení a trpělivost ohled-
ně silničních uzavírek, jsem si vědom toho, že 
pro mnohé z vás představují velký problém. 
Snad se v budoucnu dočkáme lepší koordina-
ce a plánování oprav silnic. V prvních zářijo-
vých dnech nám navíc přibyla další dopravní 
komplikace, a tou je částečná uzavírka křižo-
vatky silnice I/23 (ulice Štěpnická/Slavatovská 
- u hotelu Pangea). Chce se mi věřit, že překop 
a následné zasypání a zaasfaltovaní silnice bu-
de stavební firmě trvat co nejkratší dobu.

Pozemky v lokalitě „Dačická“
V srpnu proběhlo 2. kolo prodeje stavebních 
pozemků v lokalitě „Dačická“. Tentokrát by-
lo nabídnuto k prodeji 7 pozemků. Obdrže-
li jsme celkem 8 nabídek na koupi 3 staveb-
ních pozemků. Po losování, které proběhlo 
za účasti paní notářky a komise složené ze zá-
stupců jednotlivých stran a sdružení telčské-
ho zastupitelstva, došlo (resp. dojde) k pro-
deji 2 stavebních pozemků. Zbylé pozemky 
budou nabídnuty k prodeji v dalším kole.
Na kole nebo pěšky
Nedávno se mě jeden kolega starosta ptal, ja-
kým způsobem v Telči motivujeme občany, 
aby chodili pěšky nebo jezdili na kole místo 
toho, aby jezdili autem. Téměř bez rozmyšle-
ní jsem mu řekl, že jdeme příkladem. Jistojistě 
mě i našeho místostarostu Pavla Komína mů-
žete vidět jezdit po Telči na kole. Auto pou-
žívám pro cesty po Telči minimálně, od čer- 
vna do září, kdy v centru platí letní dopravní 
režim, na náměstí nejezdím vůbec, parkovací 
kartu k parkování na náměstí nemám. Na ko-
le a pěšky se po Telči povětšinou pohyboval 
a pohybuje i můj předchůdce Roman Fabeš. 
Vím, že to není vždy jednoduché, a vím, že 
Telč není k cyklistům zcela přívětivá (úzké 
silnice, mnoho zaparkovaných aut na silni-
ci či v ulicích). Přesto bych se chtěl přimluvit 
za to, abychom se více zamýšleli nad tím, jest-
li opravdu těch někdy pár set metrů musíme 

jet autem. Zda nenajdeme pár minut, které nás 
to může stát, když půjdeme pěšky či pojede-
me na kole. Možná zjistíme, že naopak ušetří-
me čas i nervy s hledáním parkovacího místa, 
a potkáme několik známých, které pozdra-
víme nebo si s nimi chvíli popovídáme. Mi-
mochodem, velmi se těším, že se s mnohými 
z vás potkám v sobotu 11. září na charitativní 
cyklojízdě s Josefem Zimovčákem – Na kole 
dětem Vysočinou. V 10 h vyrážíme z náměs-
tí Zachariáše z Hradce. A jak říká patron pro-
jektu Josef Zimovčák: „Počasí je objednáno.“
Rozloučení s paní Janou Návratovou
Uprostřed srpna nás nečekaně opustila žena 
s velkým Ž – choreografka, umělecká vedou-
cí a spoluzakladatelka souborů Podjavořičan 
a Kvítek Telč, paní Jana Návratová. Troufnu 
si tvrdit, že není v Telči člověka, který by ji 
neznal. Za svůj bohatý život rozdala mnoho 
radosti, ovlivnila a obohatila několik genera-
cí. Setkával jsem se s ní od dětství a znal jsem 
ji jako usměvavou a láskyplnou paní učitelku. 
Většinu svého času a energie věnovala jiným 
– nám i našim dětem, a to ji naplňovalo. Již 
v roce 2001 obdržela za svoji činnost v míst-
ních folklorních sdruženích Cenu města Telče 
a v roce 2013 získala ocenění Žena regionu 
Kraje Vysočina. Je mi moc líto, že při vystou-
peních Kvítku a Podjavořičanu již paní Janu 
Návratovou nebudeme moci potkávat. Jed-
no je ale jisté: navždy zůstane v naší paměti 
a v našich srdcích. Čest její památce.

Vladimír Brtník

Zaplněné náměstí v době konání Prázdnin 
v Telči                                   Foto: Tereza Langová 

Cyklojízda
11. 9. Na kole dětem Vysočinou
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimov-
čákem. Start pelotonu z náměstí Zachari-
áše z Hradce v 10.00 hod. Dojezd peloto-
nu zpět na náměstí se očekává cca v 16.30 
hod. Trasa v délce 77 km vede přes Třešť 
do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět 
do Telče.
Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou je 
charitativní akce, která si klade za cíl při-
spět dobré věci, podpořit nemocné děti, 
přilákat cyklisty nejen z Vysočiny a ukázat 
známé i méně známé krásy tohoto kraje. 
Projekt navazuje na úspěšné akce Na kole 
dětem Vysočinou z let 2011–2020.
www.nakoledetemvysocinou.cz

Hasičský pětiboj
18. 9.
Firefighter combat challenge Telč. 
Soutěž profesionálních hasičů se koná 
v areálu hasičské stanice v Luční ulici 
od 9 hod. 
www.firefighterchallenge.cz

Sportovní kalendář
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Jak to vidíme my 
Září. Babí léto. Podzim. Začátek školního ro-
ku. A také vrchol dopravně–stavební sezóny. 
Tohle všechno se mi vybavuje s vydáním ak-
tuálního čísla Telčských listů. A zrovna do-
pravních staveb si v letošní sezóně „užívá-
me“ nevídaně. Není potřeba si nic nalhávat 
– letos se koordinace oprav silnic kolem Tel-
če vůbec nepovedla. Avizované krajské in-
vestice, vč. opravy ulice Jihlavská, v kombi-
naci se všemi investicemi obcí od Mrákotína 
po Pavlov, odkázaly veškerou dopravu pou-
ze na pár průjezdných silnic, na kterých se 
zvýšená tranzitní doprava nesmazatelně po-
depsala v podobě výmolů a drolících se kraj-
nic. A ty si v některých případech vyžádaly 
okamžité opravy, a tím pádem další ome-
zení. S rostoucí cenou stavebních materiálů 
se také všichni investoři snaží pochopitelně 
postavit, co mohou, zvláště pokud jsou sta-
vebně připraveni a mají vysoutěžené doda-
vatele za příznivější ceny. Situace je o to ne-
příjemnější, že to všechno přichází v době, 
kdy do Telče proudí nejvíce turistů. Letošní 
dopravní sezónu už nezměníme, ale můžeme 
se z ní poučit a ty příští více komunikovat 
a koordinovat – jak mezi jednotlivými obce-
mi, tak i mezi obcemi a krajskou samosprá-
vou. Já už o to požádala kolegy z krajského 
úřadu, abychom koordinaci staveb opravdu 
nepodceňovali, ale cíleně plánovali.
Turistický ruch v době postcovidové
Je jiný. Na cestovní ruch a na něj naváza-
né obory (jako jsou např. ubytovací a stra-
vovací služby) dopadla pandemie velmi 
tvrdě. Bez nadsázky se dá říct, že se jedná 
o jedno z nejvíce zasažených odvětví. Podle 
dat Českého statistického úřadu za rok 2020 
klesly meziročně tržby v celé ČR ve stravo-
vání o 34 % a v ubytování dokonce o 55 %. 
Stát se sice snažil podnikatelům v této oblas-
ti pomoci různými kompenzacemi a progra-
my, ale obrovská míra nejistoty způsobila, 
že z těchto služeb odešlo mnoho zaměst-
nanců, kteří dali přednost jiné práci. A teď 
v restauracích a hotelích chybí. Přes léto se 
mnohde daří tuto situaci řešit pomocí bri-
gádníků z řad studentů, ale ti po sezóně vět-
šinou odejdou.
Když píšu tento článek, tak v Telči turistická 
sezóna vrcholí – je polovina léta, město zapl-
nily Prázdniny v Telči, počasí drží a Telč je pl-
ná lidí. A mně se honí hlavou, zda to místním 
podnikatelům bude stačit na to, aby zahoji-
li ekonomické šrámy svých provozů a moh-
li začít pomalu plánovat příští sezónu. Vý-
padek zahraničních turistů (především těch 
z Asie), kteří na Vysočině tradičně směřovali 
hlavně k cílům UNESCO, jistě ještě nějakou 
dobu potrvá a o českého turistu bojují všech-

ny tuzemské destinace. Podle průzkumů plá-
nuje letošní letní dovolenou strávit v Česku 
na 76 % Čechů, z toho skoro čtvrtina vyrazí 
do Jihočeského kraje, na Vysočinu se chystá 
přibližně 10 % dotázaných. Většina českých 
turistů hledá na dovolené odpočinek a zába-
vu. Proto jich nejvíce vyráží na „osvědčená“, 
vyhlášená nebo známá místa.
I když se může zdát, že díky našemu náměs-
tí, vyhlášenému festivalu a dalším aktivitám 
se o budoucnost turistického ruchu nemusí-
me obávat, nemusí to platit zcela automa-
ticky. Obzvláště v dnešní digitální době si 
lidé velmi rozmýšlejí, zda se do daného mís-
ta příští rok vrátí, či nikoliv. A roli v tomto 
rozhodování mohou hrát i maličkosti. Třeba 
spokojenost s místními gastro službami. Pro 
pověst jakékoliv destinace není nic horšího 
než špatná restaurace, jejíž internetové pro-
fily plní stovky vzkazů od nespokojených 
zákazníků. To popravdě nedělá dobré jmé-
no ani městu. Obecní samospráva sice nemá 
příliš nástrojů, jak místní podnikatele do-
nutit k razantnímu zlepšení poskytovaných 
služeb, ale minimálně by si to mohla pama-
tovat do příštího roku, až zase bude rozho-
dovat o výměrách a umístění restauračních 
předzahrádek.  
Konkrétní čísla a celkové zhodnocení le-
tošní sezóny budeme mít v ruce až po jejím 
skončení, ale zatím to přes všechna úskalí 
vypadá vcelku dobře. Přejme proto cestov-
nímu ruchu zase trochu stability a předví-
datelnosti, aby mohl fungovat a přemýšlet 
o nových nápadech, které k nám přivedou 
české turisty nejenom o prázdninách.

Hana Hajnová
Zastupitelský klub pro veřejnost
Od září se opět rozbíhá pravidelný zastu-
pitelský kolotoč a s ním i náš zastupitel-
ský klub pro veřejnost. Přijďte za námi i vy! 
Sejdeme se v pátek 10. září od 18 hodin 
v Pivovaru Trojan. Můžete si nás přijít jen 
poslechnout, co aktuálně řešíme nebo při-
pravujeme, diskutovat o bodech zářijového 
zastupitelstva nebo nám přinést své náměty 
a postřehy, čím by se měla naše obecní sa-
mospráva zabývat. Těšíme se na vás.   

Jiří Pykal, Hana Hajnová, 
Petra Kujínek Polodnová, 

Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Podrobnější info naleznete v TL 6/2021 
nebo na www stránkách města

www.telc.eu

Voličské průkazy – volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konané 

ve dnech 8. a 9. října 2021

Římskokatolické
v sobotu 18.00 Matka Boží
v neděli 7.30 sv. Jakub
 9.00 sv. Jakub
 10.30 Matka Boží
středa 8. 9.
 Svátek Narození Panny Marie
 8.00 Matka Boží
 18.30 Matka Boží
neděle 12. 9. 10.30 Štěpnice
úterý 28. 9. Slavnost sv. Václava
 8.00 Matka Boží
 18.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Zastupitelé města rozhodli 19. dubna o roz-
dělení finančních příspěvků na opravu jed-
notlivých nemovitých kulturních pamá-
tek v rámci Programu regenerace MPR 
a MPZ. V posledním červencovém týdnu 
vydalo Ministerstvo kultury ČR rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace z tohoto Programu. 
Pro Městskou památkovou rezervaci Telč 
přidělilo letos Ministerstvo kultury 2035 
tis. Kč a pro Městskou památkovou zónu 
Telč – Staré Město 835 tis. Kč.  O tom, kte-
ré památkové objekty se opraví, informo-
val TL Mgr. Jiří Křenek z odboru rozvo-
je MěÚ:
●Dům čp. 63, nám. Zachariáše z Hradce 
(obnova střešního pláště)
●Dům čp. 15, nám. Zachariáše z Hradce 
(oprava fasády do ul. U Masných krámů)
●Dům čp. 42, nám. Zachariáše z Hradce 
(opatření proti vlhkosti)
●Dům čp. 21, nám. Zachariáše z Hradce 
(obnova schodiště a chodby)
●Dům čp. 40, nám. Zachariáše z Hradce 
(obnova střešního pláště)
●Fara čp. 4, nám. Zachariáše z Hradce (ob-
nova průjezdu)
●Dům čp. 42, nám. Zachariáše z Hradce 
(statické zajištění)
●Boží muka, ul. Hradecká (oprava a re-
staurování)
●Venkovská usedlost čp. 53, ul. Zachari-
ášova (oprava fasády)
●Kostel Matky Boží, nám. U Matky Boží 
(obnova hřbitovní zdi)
●Bývalý domov pro seniory, čp. 46, ul. 
Špitální (sanace krovu)
●Bývalý domov pro seniory, čp. 44, ul. 
Špitální (obnova fasády a odvlhčení)

Program regenerace – 
které památky se opraví
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Policie ČR Telč 
informuje
Za volant usedl muž bez řidičáku a opilý
Ve čtvrtek 15. července krátce před desátou 
hodinou večer kontrolovala policejní hlídka 
v Telči na ulici Hradecká osobní automobil 
Opel. Při kontrole policisté zjistili, že jedna-
třicetiletý řidič není vlastníkem řidičského 
oprávnění. Dechová zkouška byla u muže 
pozitivní s výsledkem 1,93 promile alkoholu. 
Opakované měření u něho ukázalo obdobnou 
hodnotu. Policisté muži další jízdu zakázali 
a vše zadokumentovali. Řidič je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, případ policisté prověřují.
Řidič se dopustil přestupků
V pondělí 2. srpna zastavili policisté v Tel-
či před jedenáctou hodinou dopoledne řidi-
če vozidla Škoda Rapid, který jel po silnici 
na ulici Dačická. U šestadvacetiletého řidiče 
provedli test na zjištění ovlivnění návykovou 
látkou, který byl pozitivní na amfetamin. De-
chová zkouška u něho byla negativní. Řidič 
se bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému 
vyšetření, a dopustil se tak dalšího přestupku. 
Policisté muži zakázali další jízdu a na místě 
mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezře-
lý ze spáchání přestupkového jednání.
Dopravní nehoda
Ve čtvrtek 5. srpna došlo před polednem v ob-
ci Zvolenovice k dopravní nehodě. Řidič vo-
zidla Citroen jel ve směru od Telče a při otá-
čení se s automobilem na komunikaci ohrozil 

řidičku vozidla Peugeot, která jela ve směru 
na Novou Říši. Řidička na vzniklou situaci 
zareagovala tak, že najela k okraji komunika-
ce, došlo ke střetu s vozidlem Citroen a nárazu 
do dopravního značení. Automobil se zastavil 
v příkopu. Oba řidiči utrpěli při nehodě zra-
nění a zdravotnickou záchrannou službou byli 
převezeni na ošetření do jihlavské nemocnice. 
Provedenou dechovou zkouškou u nich po-
licisté požití alkoholu vyloučili. Místo neho-
dy ohledali a zadokumentovali. Škoda, která 
vznikla, přesáhla 130 tisíc korun. 
Dívka byla pod vlivem alkoholu
Policisté šetří případ, ke kterému došlo v ne-
děli 8. srpna na Telčsku. Po jedné hodině 
v noci byli přivoláni do obce, kde se při zába-
vě pořádané ve venkovních prostorech znač-
ně opila mladistvá dívka. Šestnáctiletá slečna 
nebyla schopna komunikovat a celkově byla 
ve stavu, který si vyžádal přivolání zdravot-
nické záchranné služby. Při dechové zkoušce 
jí byla naměřena hodnota 1,77 promile alko-
holu. Dívka byla převezena do jihlavské ne-
mocnice. Policisté provedli šetření. Zjišťují, 
kdo požití alkoholu mladistvé dívce umožnil. 
O případu informovali odbor sociálně právní 
ochrany dětí. Případ policisté šetří pro pode-
zření ze spáchání přestupkového jednání. 
Cyklista havaroval
V neděli 15. srpna se v Telči zranil při ha-
várii cyklista. Před třetí hodinou ráno jel 
muž na jízdním kole po náměstí Zachariáše 
z Hradce ve směru k ulici Na Baště. Nezvládl 
řízení a upadl na vozovku. Při havárii se os-
matřicetiletý cyklista zranil a zdravotnickou 
záchrannou službou byl převezen na ošetření 
do jihlavské nemocnice. Policisté místo neho-
dy ohledali a zadokumentovali. Při dechové 
zkoušce u cyklisty naměřili hodnotu 2,61 pro-
mile alkoholu. Muž je podezřelý ze spáchání 
přestupkového jednání. Havárii policisté šetří.
Poškození vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči 
poškodil zaparkované vozidlo. Ke spáchání 
činu došlo na konci července na ulici Tyršo-
va. Pachatel poškodil automobil Opel Com-
bo, který poškrábal vrypy na boku. Způsobil 
tak předběžně vyčíslenou škodu třicet tisíc 
korun. Policisté provedli šetření, místo činu 
ohledali a zadokumentovali. Úkony trestního 
řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu poškození cizí věci. Po pa-
chateli policisté pátrají. 

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 15. července do 11. srpna zasahovala jed-
notka Hasičského záchranného sboru Kra-
je Vysočina ze stanice Telč u deseti událostí. 
Z technických zásahů, kterých bylo šest, jed-
notka prováděla odchyt bodavého hmyzu, je-
denkrát lovila hada v Mrákotíně a v Telči za-
chraňovala kačenky uvízlé v kanálu. Ve výše 
uvedeném období došlo ke třem dopravním 
nehodám. V Mrákotíně se střetla dvě osobní 
vozidla a v Předíně došlo také ke střetu dvou 
vozidel. Obě nehody se obešly bez zranění. 
Ve Zvolenovicích, při dopravní nehodě dvou 
osobních automobilů, byly ošetřeny dvě oso-
by. Jednotka zasahovala také při požáru str-
niště mezi Vápovicemi a Starou Říší, společ-
ně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů 
ze Staré a Nové Říše.
V sobotu 18. září v 9 hodin se na stanici HZS 
KV v Telči uskuteční jubilejní XX. ročník 
Hasičského pětiboje – Firefighter Combat Chal-
lenge, kde změří své síly elita závodníků této 
disciplíny. Na místě bude zajištěno občerstvení 
i zábava pro děti. Srdečně všechny zveme.

npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč 

Rozloučení
Vážený pane řediteli, milý Františku!
Posíláme do nebeských výšin neskonalé 
poděkování za Tvoji lidskost, za to, že sis 
na každého z nás udělal čas a poradil i po-
mohl, když to bylo potřeba.
Děkujeme.
Ing. František Šustr byl dlouholetým ředite-
lem Středního odborného učiliště v Telči.
Zemřel letos v srpnu ve věku 83 let.
Čest jeho památce!

S úctou kolektiv zaměstnanců SOU Telč

Kolečka v Lipkách 
v neděli 12. září
Druhá neděle v září bude opět patřit sportov-
ně–zábavnému odpoledni pro děti, mládež, 
dospělé i celé rodiny. „Kolečka v Lipkách“, 

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč,
Muzejní spolek v Telči 

a Univerzitní centrum Telč
srdečně zvou na přednášku 

Davida Zimoly a Stanislava Vohryzka:
Archeologické výzkumy hradů 

na Telčsku,
která se bude konat 

v knihovně Univerzitního centra MU, 
na náměstí Zachariáše z Hradce 2,

v pondělí 27. září 2021 v 17 hodin.

která pořádají členové Spolku Javořice spo-
lu s dobrovolníky, proběhnou letos již poje-
denácté, a to 12. září od 14 hodin v památné 
aleji Lipky v Telči. Pestrý program je určen 
pro účastníky na kolečkách všeho druhu, jež 
je možno roztočit vlastní silou. Vítány jsou 
kola, koloběžky, odstrkovadla, tříkolky, skaty 

a jiné boardy, inline brusle, ale i kočárky. Jako 
vždy nebudou chybět soutěže zručnosti, sla-
lom, stanoviště s různými dovednostmi, testy, 
kvízy, závody, losování o ceny a další... Netu-
šíme, jaká budou na podzim pravidla pro hro-
madné akce, proto prosím sledujte webové 
stránky www.osjavorice.webnode.cz a Face-
book Spolek Javořice, kde budeme zveřejňo-
vat aktuality, případně pište na mail pykalji-
ri@centrum.cz nebo volejte tel. 602 725 509.
Loučíme se tradičním mottem „Lipky jsou 
ideální místo k aktivnímu odpočinku – přijď-
te si s námi proto zasportovat a pobavit se!“ 
Akce proběhne za podpory města Telče a dal-
ších partnerů. Těšíme se na vás!
Text + foto: Jiří Pykal za Spolek Javořice
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Hlasování do přenosné 
volební schránky při volbách 
do Poslanecké sněmovny PČR 
ve dnech 8. a 9. října 2021
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů Městský úřad Telč (tele-
fon 567 112 462 a 567 112 463) a ve dnech 
voleb (dne 8. října 2021 od 14.00 hod.) okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to v územním obvo-
du, pro který byla zřízena. V dohodnutém ter-
mínu vyšle okrsková volební komise k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volební okrsek č. 1 v Domě dětí a mláde-
že Telč – Vnitřní Město, nám. Zachari-
áše z Hradce čp. 66 (divadelní sál) – tel.  
724 192 190
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kyp-
ty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslov-
ská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku, 
Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, 
Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, 
Úzká, Židovská, 9. května
Volební okrsek č. 2 v Základní škole Telč – 
Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní jídel-
na) – tel. 777 471 450
nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova 
(s výjimkou nemovitostí čp. 163 a čp. 388), 
Maškova, Mládkova, Mlýnská (s výjimkou 
nemovitosti čp. 11), Na Korábě, Na Osled-
nicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, 
Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnické-
ho rybníka, Zahradní
Volební okrsek č. 3 v Gymnáziu Otokara 
Březiny, Telč – Staré Město, Hradecká ul. 
č. 235 (nová aula) - tel. 777 471 449
ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hra-
decká, Komenského, Svatojánská, 28. října
Volební okrsek č. 4 v Domě s pečovatelskou 
službou Telč – Staré Město, Špitální ul. č. 
611 – tel. 777 471 448
ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, 
Příční, Radkovská, Špitální, U Háje, U Matky 
Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopři-
vův mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole 
Telč – Štěpnice, Nerudova ul. č. 352 – tel. 
777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringe-
rova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana Husi, Ja-
na Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, 
Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Slava-
tovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, Lipky, 
Roštýn, Salaš
Volební okrsek č. 6 v Základní škole Telč 
– Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna) – 
tel. 777 471 446
Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová,  
Masarykova čp. 163 a čp. 388, Myslibořská, 

Volby 2021 Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, Za Stí-
nadly
Volební okrsek č. 7 v objektu osadního vý-
boru ve Studnicích – tel. 777 471 447
Studnice

Upozornění pro voliče náležejí-
cí do spádového území OVK č. 1 
ve městě Telči
Upozorňujeme voliče náležející do spádové-
ho území OVK č. 1 ve městě Telči (příp. ty, 
kteří se rozhodnou v tomto volebním okrsku 
volit na základě voličského průkazu), že je-
ho sídlo bude pro volby do Poslanecké sně-
movny PČR (konané ve dnech 8. a 9. října 
2021) z důvodu rekonstrukce radnice (Telč – 
nám. Zachariáše z Hradce čp. 10) přemístěno 
do Domu dětí a mládeže – divadelního sálu 
(Telč – nám. Zachariáše z Hradce čp. 66).
Do spádového území OVK č. 1 spadají voliči 
s trvalým pobytem zaevidovaným v ulicích:
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kyp-

ZMĚNA
ve vydávání občanských průkazů 
v době voleb do Poslanecké sně-
movny PČR konaných ve dnech 

8. a 9. října 2021
Vzhledem k novelizaci zákona o občanských 
průkazech nebude od srpna 2021 možné vydá-
vat v době voleb OP typu „Blesk“ (doklad byl 
vystavován na počkání po předložení dvou fo-
tografií). I přes tuto změnu bude pracoviště ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ 
Telč, Na Sádkách čp. 453 v době voleb otevře-
no. Voliči, kterým přijde avízo o tom, že jejich 
osobní doklad již byl vyhotoven, si ho budou 
moci vyzvednout v pátek 8. října 2021 do 22 
hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hod. 

ty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslov-
ská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku, 
Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, 
Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, 
Úzká, Židovská, 9. května
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Hodičtí dobrovolníci 
opouštějí hasičárnu 
do sedmi minut

V dalším dílu Hasičského seriálu zamíříme 
do Hodic, kde v loňském roce oslavili 130 let 
od založení sboru dobrovolných hasičů. Je-
ho členy nejspíš nepotkáte na závodech v po-
žárním sportu, o to aktivnější jsou při výjez-
dech k požárům a dalších zásazích. Stejnou 
měrou se věnují také přípravě kulturních ak-
cí. Stejně jako pro ostatní sbory znamenala 
pro hodické koronavirová pandemie stopku 
v pořádání, po více než roční pauze se tak 
sešli na až počátku srpna na tradičním Par-
ním létě. 
„Letos máme za sebou zatím zejména tech-
nické zásahy, například čištění kanalizací. 
Na jaře jsme vyjeli k lesnímu požáru na Jele-
nici,“ vyjmenoval člen Sboru dobrovolných 
hasičů Miroslav Novotný. Jako jednotka 
požární ochrany pátého stupně musí hodič-
tí hasiči vyjet do deseti minut od ohlášení 
místa zásahu. „Běžně se scházíme do páté 
až šesté minuty a kolem sedmé až osmé od-
jíždíme,“ popsal dění v hasičárně následující 
poté, co členové jednotky obdrží informač-
ní SMS. 
„Neradi bychom se chvástali, ale bez dobro-
volníků by se profesionální hasiči neobešli, 
především u rozsáhlejších požárů. Povoláva-
jí nás ale i k menším ohňům, pokud je to v ka-
tastru obce, vždy jsou rádi za dostatek vody, 
techniky a lidí,“ doplnil Novotný s tím, že 
nejnáročnějším zásahem za jeho hasičskou 
kariéru byl loňský výjezd k požáru lesní obo-
ry v Řídelově, který trval dva dny. 
Důležitá je pro hodický sbor technika, o kte-
rou se členové pravidelně starají. Svou vý-
bavu každoročně obnovují. „Buď měníme 
starou za novou, nebo pořizujeme, co ještě 
nemáme. Snažíme se neustále dovybavovat, 
abychom byli více akceschopní,“ vyzdvihl 
člen sboru. Nejnovějším přírůstkem v hasič-
ském vozovém parku je Ford Transit z roku 
2020. Jako první ale při poplachu hasičár-
nu opouští cisterna kvůli zásobě vody. Další 
starší techniku lze vidět například na výsta-
vách. Za zmínku stojí koněspřežná stříkačka, 
která je stejně stará jako samotný sbor. Pra-

5. Běh městem 
šťastných lásek
Celý týden se mohli lidé účastí na Běhu 
městem šťastných lásek zapojit do sbír-
ky pro organizaci Sdílení. Startovní brána 
na náměstí vítala od 1. do 7. srpna každé-
ho návštěvníka Telče. Běh pořádalo tel-
čské Sdílení již popáté, avšak první tři 
ročníky byly pouze jednodenní akcí. „Ne-
ustále měnící se vládní nařízení rozhodla 
o tom, že jsem již podruhé z jednorázové 
akce udělala akci týdenní. I když se neko-
nal společný start, lidé přišli a byli úžas-
ní! Jejich hlavní motivací bylo podpořit 
naši činnost a vážíme si toho, že mnohdy 
přijeli na běh z velké dálky. Během celého 
týdne jsme zažili spoustu krásných setká-
ní s lidmi, u nichž v rodině pečujeme ne-
bo jsme pečovali o blízkého člověka. Lidé 
nám také zasílali fotky z běhu a vyjadřova-
li velkou podporu,“ říká Eva Švecová, or-
ganizátorka akce. Návštěvníci Telče mohli 
celý týden po městě potkávat děti, dospě-
lé, seniory, ale také hendikepované, kteří 
měli na ruce pásku, kterou získali, jakmi-
le se u stánku zaregistrovali na běh. Jejich 

Hodice po zásahu. Foto: SDH Hodice

videlně se objevuje na květnové Veteránské 
revue na telčském náměstí, kde hasiči převá-
dějí, že je stále funkční. 
Kromě vybavení se dobrovolníci také pravi-
delně snaží zvyšovat svou kvalifikaci. „Na-
posledy čtyři členové jednotky absolvovali 
školení týkající se dýchací techniky, mohou 
tedy zasahovat i v zakouřených prostorách,“ 
informoval hasič. 
Zájemců o požární sport je ale v Hodicích 
málo, i proto se sbor více soustředí právě 
na zvládání výjezdů. „Na závody v součas-
nosti nejezdíme, pravidelně jsme se účastnili 
jedné okrskové soutěže, tu ale přerušil koro-
navirus. Zároveň nám chybí nová mladá krev, 
pokud by se někdo chtěl přidat, ať se neváhá 
ozvat,“ vyzval Novotný a doplnil, že naopak 
nemají nouzi o starší členy, kteří přišli se zá-
jmem podílet se na kulturním životě v obci. 
Pokud to situace dovolí, sbor stojí například 
za masopustním průvodem, hasičským bá-
lem či silvestrovským výšlapem. „Velmi 
dobře u nás funguje spolupráce s vedením 
obce, navzájem si vycházíme vstříc. Zároveň 
máme také dobrou partu chlapů, na které je 
spoleh, nehledě na to, kolik jim je let,“ ocenil 
Novotný, kterého dobrovolní hasiči dovedli 
až k profesionálům, kam si podal přihlášku. 
„Určitě ale nepolevím v činnosti pro sbor, to 
je srdcová záležitost, i díky pořádaným ak-
cím a bandě, která za nimi stojí,“ uzavřel 
Miroslav Novotný z SDH Hodice. 

Marie Majdičová

kroky směřovaly na telčské náměstí, kde 
stála brána, z níž se startovalo, ale kde byl 
také cíl. V cíli na všechny čekala perníko-
vá medaile a na děti i diplom. Právě per-
níková medaile byla často hlavní motivací 
nejmenších. Perníčky už roky pro Sdílení 
na různé příležitosti peče paní Marie To-
mášová z Telče a děvčata ze Studnických 
perníčků. Nádherně zdobených medailí 
dělají rovných 900.
„Sdílení jsem poznala v době, kdy jsme vy-
užili jeho péči v rodině. I když jsme orga-
nizaci znali a podporovali už dříve, až díky 
osobní zkušenosti jsme zjistili, že je to ne-
smírně důležitá služba. Medaile peču kaž-
dý rok se svými dcerami a vnučkou. Jsme 
rády, že takto můžeme být součástí benefič-
ní akce, která každý rok Sdílení tolik pomů-
že. Také je velká radost vidět, s jakou chutí 
se děti a mnohdy i dospělí do medailí pus-
tí,“ vyjadřuje vděčnost Vlasta Přibylová 
ze Studnických perníčků.
Cílem letošního běhu bylo sehnat dosta-
tek finančních prostředků na dva menší 
automobily pro nově nastupující zdravot-
ní sestřičky do domácí ošetřovatelské pé-
če. „Doufali jsme, že se nám podaří během 
léta sehnat částka 400.000, abychom moh-
li auta zakoupit. Velmi nám k tomu pomoh-
la benefiční akce s názvem Půlmaraton 
pro Sdílení, kterou pro nás pořádal Mar-
tin Švec a jejíž výtěžek byl 160.000 korun. 
Lidé na našem běhu ale předčili všechna 
naše očekávání. Výtěžek je nádherných 
339.220 korun,“ sděluje nadšeně Švecová. 
O ten se zasloužilo 815 běžců i těch, kteří 
běh pojali jako procházku. Běh totiž není 
závodní, ale na symbolickou trasu 3 nebo 
1,5 km se může vydat téměř každý. 
Co udělá Sdílení s penězi, které se na běhu 
vybraly navíc? Na to nám odpovídá vrch-
ní zdravotní sestra domácího hospice Anna 
Svobodová: „Sdílení jezdí ke svým pacien-
tům ve dne, v noci i o víkendech. Musíme 
mít tedy neustále k dispozici svoje vlastní 
léky, které nakupujeme. Měsíčně nás lé-
ky stojí více jak 20 tis. korun. Zbylá část-
ka nám tedy pokryje tyto náklady na další 
tři měsíce.“
„Velké poděkování patří všem, kteří se 
na běhu nemalou měrou podíleli. Předně 
se jedná o Město Telč a Prázdniny v Tel-
či. Za tuto vzájemnou spolupráci jsme moc 
vděční. Děkujeme také firmám a sponzorům, 
kteří při nás stojí a na výtěžku se významně 
podíleli. Letošní rok nás také podpořila Na-
dace Divoké husy, a to zdvojnásobením vý-
těžku akce až do 60 tis. korun. Největší díky 
však patří našim dobrovolníkům, kteří celý 
týden zajišťovali chod našeho stánku na ná-
městí a starali se s úsměvem o naše běžce 
a neběžce,“ děkuje Švecová.
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Čím jsou zajímavé zá-
chody na ZASTÁVce 

Věnovat se prevenci je možné takřka kde-
koliv. Nevěříte? Dnes se podíváme na jeden 
způsob preventivního působení, ke kterému 
v naší službě využíváme specifické prostory 
WC. Možná vás napadne otázka, proč zrovna 
WC. Když pomineme speciálně upravenou 
kontaktní místnost, zastupují totiž záchody 
jediné prostory v zařízení poskytující dosta-
tek soukromí. 
Specifickou prevenci na našich WC můžeme 
rozdělit do dvou forem. První z nich předsta-
vují „preventivní nástěnky“. Na nich se obje-
vují taková témata, která se týkají životů kaž-
dého z nás, obzvláště dnešní mládeže. Naši 
klienti si tak v klidu mohou přečíst informace 
týkající se vztahové problematiky (jak sdělit, 
že se nám někdo líbí, jak pozvat holku/klu-
ka na rande…), oblasti (nejen) intimní hy-
gieny (jak lze řešit nadměrné pocení, men-
struace…) či problematiky první a obzvláště 
bezpečné sexuální zkušenosti. Jistě, v dnešní 
digitální době není problém napsat kteréko-
liv ze zmiňovaných témat do internetového 
vyhledávače a během chvíle máme k dispo-
zici celou řadu informací. V anonymním pro-
středí internetu však nikdo nezaručí, že infor-
mace k dané problematice jsou dostatečné, 
zcela srozumitelné a není možné jejich zkres-
lení a špatné pochopení. „Preventivní nástěn-
ky v našem zařízení vytvářejí kontinuálně se 
vzdělávající pracovníci, kteří disponují do-
statkem informací a vědomostí, které užívají 
tak, aby odpovídaly potřebám a možnostem 
cílové skupiny klientů z řad dětí a mládeže. 
V případě, že klienti něčemu na „preventiv-
ních nástěnkách“ nerozumí, mají k nim do-
tazy či mají dotazy úplně jiného charakteru 
a z nejrůznějších důvodů se na ně nechtě-
jí, stydí či bojí zeptat přímo, mohou využít 

druhou formu specifické prevence na WC 
– schránku na anonymní dotazy. Vhodit 
do schránky je možné jakýkoliv dotaz, na kte-
rý my pracovníci odpovídáme písemnou for-
mou do 7 pracovních dnů. Zpracovanou od-
pověď na konkrétní dotaz následně vyvěsíme 
na přeložený papír přímo do prostor WC (viz 
přiložené foto). 
Obě ze zmiňovaných forem specifické pre-
vence jsou našimi klienty hojně využívány 
a přispívají k otevírání potřebných, přesto 
mnohdy tabuizovaných témat. 

Martin Lacina
Zástupce vedoucí NZDM Zastávka Telč

Charitní pečovatelská
služba Telč – Není ostu-
da nechat si pomoci
Rodina paní Jarmily Procházkové (jméno by-
lo změněno) vyhledala poprvé pomoc Cha-
ritní pečovatelské služby v Telči v roce 2002. 
Pomohli babičce i dceři 
V roce 2002 onemocněla babička paní Jarmi-
ly, které bylo 92 let, a byla upoutána na lůžko. 
Tehdy oslovila Charitu poprvé. Pracovníci 
pečovatelské služby jim pomáhali například 
i s koupáním a ošetřováním proleženin, kte-
rými jejich babička trpěla. V roce 2009 pak 
onemocněla v padesáti letech také dcera pa-
ní Procházkové, která zůstala na vozíku. Pé-
či potřebovala 24 hodin denně.  Paní Jarmile 
bylo tehdy 73 let. „Věděla jsem, že sama to 

nezvládnu. Dcera chtěla zůstat doma a řekla 
mi, ať o pomoc požádám zase Charitní pečo-
vatelskou službu,“ vypráví paní Jarmila, jejíž 
dceři poskytovaly pečovatelky péči pětkrát 
týdně. „Jezdily s dcerou na nákupy, na růz-
né akce do města, na jarmarky. Viděla jsem, 
že má všechny pečovatelky ráda,“ říká paní 
Procházková. Jí i dceři pomáhalo, že neby-
ly jen spolu doma. Za celých 5 let se nestalo, 

že by něco nešlo. Pečovatelky se vždy sna-
žily vyhovět všem jejich přáním a potřebám, 
i když to někdy, dle slov paní Procházkové, 
bylo velmi těžké. „Všechno nám pomohly vy-
řídit a zorganizovat. Dcera zemřela po šesti 
letech doma,“ vzpomíná na smutnou událost 
paní Jarmila. 
S někým si popovídat 
V roce 2018 měla paní Procházková nehodu 
a musela podstoupit operaci. Po propuštění 
z nemocnice ani chvíli neváhala a bylo jí jas-
né, koho osloví s žádostí o pomoc. „Po všech 
výborných zkušenostech to byla opět Charita 
a její pečovatelská služba,“ vzpomíná dlou-
holetá klientka Charitní pečovatelské služby 
a dodává: „Věděla jsem, že není ostuda ne-
chat si pomoci.“ Nejčastěji jí pečovatelky na-
kupují věci, které už sama neunese nebo je 
potřeba pro ně zajít do některého ze vzdá-
lenějších obchodů. Ochotně také pomáhají 
s úklidem, protože starost o domácnost je pře-
ce jen náročná a paní Procházková už na vše 
sama nestačí. „Pečovatelky mi vyřídí záleži-
tosti u lékaře, v lékárně, na úřadě, často mi 
i poradí, co a jak. Pomůžou i v mimořádných 
situacích, třeba ve chvíli, kdy se něco rozbije. 
Hlavně si ale můžu s někým popovídat, po-
dělit se o smutek i radost,“ říká paní Jarmila. 
Všude dobře, doma nejlíp 
Jelikož se paní Jarmila pohybuje s holí a jen 
na krátkou vzdálenost, jak sama říká, bez po-
moci pečovatelky by už nemohla bydlet sama. 
„Nyní za mnou 3x týdně dochází pečovatelka 
Terezka. Je soucitná, veselá a ochotná. Občas 
mi donese květiny, ví, že je mám ráda,“ říká 
klientka Pečovatelské služby Telč. Službu by 

prý doporučila všem, kdo už jsou sami, nebo 
těm, kterým onemocní jejich blízcí a potřebují 
pomoc s péčí o ně. „Jak se říká, všude dobře, 
doma nejlíp. S pomocí pečovatelské služby 
můžeme zůstat doma, i když už ne všechno 
sami zvládneme. Díky a vděčnost vám všem, 
kteří mi ve stáří pomáháte. Vím, o čem mlu-
vím,“ říká paní Procházková závěrem.

Dle TZ
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Dračí posádka okusi-
la vodu ve Štěpnickém 
rybníku na vlastní kůži
Poslední červencový víkend patřil ve měs-
tě nejen zahájení Prázdnin v Telči, ale také 
dračím lodím a jejich posádkám, které již 
po sedmé brázdily vody Štěpnického rybní-
ka. Do prvního klání ze Seriálu závodů dra-
čích lodí Vysočiny 2021 se přihlásilo dva-
náct týmů, dva v dámském složení, zbytek 
v kategorii FUN MIX. Jak si vedlo družstvo 
složené z kolemjdoucích bez předchozího 
tréninku? A kdo se vykoupal v cíli?

Na první pohled se jízda na dlouhém dračím 
plavidle nezdá složitá, díky šestnácti až osm-
nácti pádlujícím je pravděpodobně i dost sil. 
Zdání ale klame. „Klíčová je synchronizace 
celé posádky. Bubeník udává rytmus podle 
prvních, takzvaných háčků, těm se pak mu-
sí přizpůsobit i zbytek týmu. Důležité je, aby 
nikdo nevypadl z rytmu a všichni vydrže-
li ve stejném tempu až do cíle. Přestože je 
to jen 200 metrů, je plavba docela náročná 
a vyčerpávající,“ přiblížila základní tech-
niku pořadatelka Magda Pojerová z Místní 
akční skupiny Mikroregionu Telčsko. 
Co se stane, když vybočí z rytmu a tempa, 
předvedla divákům posádka Mrákotínských 
draků. „Byli nejstatečnější. Za celou histo-
rii Dračích lodí v Telči se nám nestalo, že 
by se loď s posádkou překlopila. Naštěstí to 
dobře dopadlo,“ popsala Pojerová zpočátku 
dramatickou situaci, která se nakonec obrá-
tila v úsměvnou příhodu. Navzdory tomu, že 
se mrákotínští v cíli vykoupali, rozjížďku se 
jim i tak podařilo vyhrát. 
Každým rokem se účastní kolem dvaceti po-
sádek, letos jich bylo méně. Díky tomu ale 
mohly všechny týmy jet místo dvou roz-
jížděk tři. První sloužila jako kvalifikační 
a časy z dalších dvou se sčítaly. Lodě jedou 
ve dvou drahách vedle sebe, v dalším kole 
si místo vymění. „Překvapením závodu je 
vždy posádka, která se sestaví z kolemjdou-

cích a přihlížejících. Letos to byla Telčská 
sebranka, doslova sebraná z těch, co si pád-
lování chtěli vyzkoušet. Někteří do dračí 
lodě usedli úplně poprvé,“ vyzdvihla Po-
jerová nováčky soutěže s tím, že i přes ne-
dostatek zkušeností tato posádka neskončila 
na posledním místě. 
Několik družstev je v klání už stálicemi 
a jezdí každým rokem. „Nikdy nezklamou 
Telčští a Mrákotínští draci,“ jmenovala pra-
videlné účastníky Pojerová. Podle ní je ale 
i celá řada posádek, které zatím vynechaly 
třeba jen jediný ročník, například profesio-
nální Marná snaha z Horní Cerekve, která 
letos z důvodu kvalifikace musela odjet ji-
né závody. 
Jako součást programu Prázdnin v Telči ma-
jí dračí lodě trochu odlišná pravidla od kla-
sických závodů. Každý tým si například ur-
čí svého kapitána, který za posádku jedná. 
V družstvu může být maximálně osmnáct 
pádlujících, minimum je šestnáct. Kormi-
delníka dodává obsluha dračích lodí. Nově 
si posádky musely obstarat vlastního bube-
níka. 
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podí-
lejí na organizaci závodu Dračích lodí v Tel-
či, a hlavně všem posádkám, které mají chuť 
se účastnit a prožít zajímavý sportovní den 
u Štěpnického rybníka,“ vzkázala závěrem 
Magda Pojerová. 

Kategorie FUN MIX 
- výsledky

Součet první 
a druhé rozjížďky

1. Dračí lokomotiva 01:56,37
2. Perun Hluboká 01:57,87
3. Dračičáci 01:58,03
4. Cerekváci 01:59,77
5. Telčští draci 02:04,56
6. Piráti 02:04,59
7. Nespoutaní draci z Dačic 02:06,31
8. Mrákotínští draci 02:06,49
9. Telčská sebranka 02:08,01
10. PODJAteam 02:08,08

Kategorie ženy 
– výsledky 

Součet první 
a druhé rozjížďky

1. Dragonboard.cz - ladies 02:05,59
2. Bohyně na víně 02:18,18

Marie Majdičová

Draci v Telči přilákali plnou hráz diváků.
Foto: Jan Švaříček

Inspirace 
z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ 
4. 9. – Slavnosti královny Elišky
Centrum Hradce Králové
Historické centrum oživí středověká ře-
mesla, průvody, rytířská klání, středově-
ké hry a zábavy, rej komediantů, kejklířů 
a jiných kumštýřů. Chybět nebude lido-
vě–řemeslný jarmark. Oslavy budou za-
končeny večerním koncertem a ohňovou 
show s pyroefekty.
CHEB
3. 9. – Babí léto
Legendární festival folkové a country 
hudby na chebském hradě
JINDŘICHŮV HRADEC
3. – 5. 9. – Dny města Jindřichův Hradec
koncerty, divadla, food festival
centrum města
KUTNÁ HORA
25. 9. – Svatováclavské slavnosti
Lidová veselice, folková, country a mo-
derní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín
LITOMYŠL
3. – 5. 9. – Litomyšlská veselice aneb 
(b)láznění se špetkou gastroslavností
Různá místa ve městě. Jako připomenu-
tí 10. narozenin Lázní ducha a Gastrono-
mických slavností M. D. Rettigové
POLIČKA
14. – 18. 9. – Mime Fest – 10. ročník 
mezinárodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se vrací 
do Poličky. Divadelní představení, mimo-
vé v ulicích města, workshopy
TELČ
11. 9. – Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout výstavy i expozice. 
Charitativní cyklojízda.
TŘEBOŇ
25. 9. – Svatováclavské slavnosti
s trhem na Masarykově náměstí
10–17 hodin
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 13. 9. IV. 15. 9.
III. 14. 9. V. - VI. 16. 9.

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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O jízdy parním vlakem 
byl zájem
Po pauze v loňském roce se na železnič-
ní trať Kostelec – Slavonice opět na tři týd-
ny vrátila parní lokomotiva a s ní víkendové 
jízdy s doprovodným programem na několi-
ka místních nádražích. Že lidem vlaky a dráž-
ní tématika chyběly, bylo vidět hned při prv-
ních výjezdech, kdy byla zejména při cestě 
do Třeště souprava zaplněná výletníky. Zá-
jem mají návštěvníci také o Muzejní expozi-
ci místní dráhy Kostelec-Telč-Slavonice, kte-
rá je po dobu trvání Prázdnin v Telči otevřená 
i v odpoledních hodinách. 
Historické vozy táhne lokomotiva z roku 
1901, zapůjčená z Depa historických vozi-
del Lužná u Rakovníka. „Původně pochá-
zí z Českých Budějovic, dříve stála tři roky 
v Telči. Takto zachovalých lokomotiv už moc 
není, je to rarita,“ sdělil Jan Vyhlídal ze Spo-
lečnosti telčské místní dráhy, která Parní léto 
organizuje od roku 1999. Zbytek vozů je jen 
o něco mladší než jejich parní tahoun. V této 
podobě tedy souprava pravděpodobně vozila 
cestující na začátku minulého století. 
V té době většinu lokomotiv obsluhovali dva 
lidé, topič a strojvedoucí. „O přísun uhlí se 
starali pracovníci z depa, proces byl částečně 
zmechanizovaný. Dnes je obsluha náročnější, 
palivo se nosí po kyblíkách,“ přiblížil fungo-
vání parního stroje Vyhlídal. Poté co lokomo-
tiva přestala vozit pasažéry v běžném provo-
zu, sloužila v cukrovaru jako vytápěcí kotel. 
„Odtud ji pár nadšenců vytáhlo a zrekonstru-
ovalo,“ doplnil Vyhlídal. 
Podle něj trať Kostelec – Slavonice vyniká 
hlavně okolní krajinou přecházející od Čes-
komoravské vysočiny až k České Kanadě. 
Trati, její minulosti i současnému provozu 
se věnuje muzejní expozice v telčském že-
lezničním depu. „Od poloviny června do po-

loviny září máme otevřeno o víkendech. Při 
Prázdninách v Telči fungujeme i v týdnu v od-
poledních hodinách. Myslím, že o dráhu zá-
jem je, zejména malé děti jsou unesené, když 
se mohou svézt. V muzeu míváme kolem dvou 
a půl tisíce návštěvníků, což je, vzhledem k je-
ho vzdálenější poloze, pěkné číslo,“ informo-
val Vyhlídal o expozici, kde se s kolegy střídá 
při provádění zájemců. 
O druhém parním víkendu si lokomotivu nej-
více užili v Hodicích, kam přijela v podvečer, 
krátce po šesté hodině, a odjížděla před desá-
tou večer. „Návrat do Telče je jedinou jízdou 
za tmy, kdy mohou lidé vidět létající jiskřičky. 
Těch se dnes naštěstí nemusíme obávat, pro-
tože je mokro po dešti,“ řekl Jiří Holoubek, 
který spravuje hodickou Expozici železnice. 
Při jízdách parního vlaku dělal průvodčího. 
„Oblékl jsem starou uniformu a vytáhl kleště, 
které mám padesát let. Cestujícím ve vagónu 
se při jízdě věnuji a vysvětluji jim například 
to, že na železnici nejsou zatáčky, pouze pravý 
a levý oblouk,“ doplnil s úsměvem. 
V Hodicích parní lokomotiva zastavuje pra-
videlně. Při příjezdu tamní hasiči předvádějí, 
jak funguje koněspřežná stříkačka starší než 
samotný vlak. „Parní stroj nemůže jet bez uh-
lí a vody, proto je parní léto spjato s hasiči. 
Všude na stanicích, kde je potřeba doplnit vo-
du, to dělají převážně dobrovolné sbory,“ ob-
jasnil Holoubek. 
V muzeu vedle hodického vlakového ná-
draží, kde zájemce provádí, předvedl u pří-
ležitosti parního léta také jednu z novinek. 
Po zmáčknutí jediného knoflíku se na želez-
niční zahrádce rozezněly zvuky a rozsvíti-
la světla přejezdových zabezpečovačů, které 
upozorňují na blížící se vlak. „Kamarád šel 
okolo a řekl, že je zprovozní. Hrál si s nimi 
od března do května,“ sdělil závěrem Jiří Ho-
loubek s tím, že muzeum funguje také díky 
pomoci ze strany hodického obecního úřadu. 

Marie Majdičová

Parní léto na nádraží v Hodicích Foto: Marie Majdičová

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Grisham: Ochránci; Nesměrák: Každé-
mu jednu hřivnu; Gibney: Nebezpečná mís-
ta; Morrey: Milostný příběh jednoho života; 
Cartland: Hvězdy ti poradí; Nesser: Řezni-
ce z Malé Barmy; Hladká: Sestry; Martinez: 
Psáno s lítostí; Evaristo: Dívka, žena, jiné
Naučná
Kutrová: 151 dní po evropských stezkách
Dětská
Golasovská: Bylinkář: přírodní kouzla naší 
babičky; Canal: Duchové neklepou na dveře; 
Nordqvist: Jak byl Fiškus malý a ztratil se; 
Čech: Dobrodružství Rychlé veverky. Velký 
závod; McBratney: Budeš můj kamarád

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Martin Hilský: Shakespearova Ang-
lie: portrét doby; Jaroslav Kmenta: Ba-
bišovo Palermo; Petr Hušek: Politický 
systém a politické strany České republi-
ky; Josef Smolík: Psychologie terorismu 
a radikalizace: jak se z beránků stávají vl-
ci Veronika Svatošová: Strategické říze-
ní v elektronickém obchodování; Michal 
Ševčík: Identita mládeže; Robert T. Kiy-
osaki: Fake: falešné peníze, falešní uči-
telé, falešná aktivita; Emil Páleš: Co je 
pokrok? O potřebě celostního myšlení; 
Murray N. Rothbard: Peníze v rukou 
státu; Fang Fang: Deník z Wu-changu; 
Viktor E. Frankl: Teorie a terapie neu-
róz; Adam Folta: Rozhovory na hraně 
zítřka; Jan Pavel: Mentální trénink v in-
dividuálních sportech; Philip E. Tetlock: 
Superprognózy; Michael Kocáb: Vabank: 
1989–1991: Sametová revoluce, odsun so-
větských vojsk

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ
Alexander: Podstata řádu: o stavitelském 
umění a podstatě univerza; Droste: Bauhaus 
1919–1933: reforma a avantgarda; Chodě-
jovská a kol.: Krajina v rukou barokního 
člověka: lidé a krajina 16.–18. století na vý-
chodě Čech; Bárta – Červená (eds.): Pa-
měť země: formování institucionálních zá-
kladů historické vědy na Moravě v 19. a 20. 
století; Čornejová a kol.: Telč a jezuité: řád 
a jeho mecenáši (monografie)

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Rekordní článek
Bude rok 2021 rokem rekordů? Pár už se jich 
urodilo, na skončených olympijských hrách 
padaly světové i olympijské rekordy. Pro 
Českou republiku, co do hodnoty medailí, 
byla olympiáda také rekordní. No a k tomu 
všemu Lukáš Krpálek z Jihlavy. V roce 2021 
ale máme i jiný rekord, 
v Itálii naměřili teplo-
tu 48,8 °C. Což je zatím 
nepotvrzený teplotní re-
kord pro Evropu. Slyšel 
jsem rozhovor z Itálie, 
kde se hovoří o důleži-
tosti třídění odpadu. Ví, 
že změna nebude skoko-
vá, ale postupnými krůč-
ky za přispění všech se 
planetě pomoci dá. Však 
je to náš důsledek, co se 
děje. Toto vše je důkaz 
toho, že před pěti lety nastolená cesta vlast-
ního svozu odpadu a systému třídění odpa-
du byl správný směr. Nehledě na to, že díky 
tomuto systému můžeme operativně reago-
vat vyvážením přeplněných nádob na veřej-
né sběrné síti i mimo svozový kalendář. Prá-
vě onen mimořádný vývoz tříděného odpadu 
z hnízd je v letních měsících potřebný. Kon-
tejnery na tříděný odpad jsou ve veřejné síti 
k dispozici všem občanům. Díky, že je využí-
váte. Trošku jiný systém je nastavený s pod-
nikajícími subjekty. Veškerý materiál vznika-
jící z podnikatelské činnosti je možno odložit 
ve sběrném dvoře v areálu Služeb Telč. Zde 
jsou kapacity na to veškerý tento materiál 
vypořádat. Bohužel sběrná hnízda ve měs-
tě nemají a ani nemají mít kapacitu všechny 
kartony od nápojů, banánů, lihovin, velkoob-
chodního zboží pojmout. Prosím, respektujte 

Vzpomínáme na 20. století

Nedílnou součástí přírodních krás starobylé Tel-
če je rovněž přírodně krajinářský park o rozloze 
asi 6 ha, jehož vznik se datuje sedmnáctým sto-
letím v době tehdejší úpravy městských rybníků 
Ulického a Štěpnického.
Pro jeho zakládání byly využity původní poros-
ty, a tak tu nalezneme řadu starých a vzácných 
dřevin, jejichž bohatost pak doplnily zejména 
v první polovině devatenáctého století vysáze-
né exoty. V rozrostlé plejádě unikátů se pyšní ku-
př. z jehličnanů americká borovice vejmutovka, 
cypřišek mohanský, modřín evropský aj., z list-
náčů tu najdeme dřín obecný, olši lepkavou, ha-
br obecný, javor klen, lípu velkolistou atd.  Park 
prolíná říčka spojující jmenované městské rybní-
ky – pozůstatek bývalého vodního valu tvořící-
ho v minulosti součást vodního opevnění města.
Ozdobou se však stala nedaleko klasicist-
ního skleníku, kde od roku 1958 pěsto-
val vrchní zahradník Státního zámku Telč 
Ing. Horsák tropické plodiny jako další ra-
ritu pro návštěvníky /granátovník, citroník, 
pomerančovník,mandarovník aj./, lípa pojme-
novaná po jednom z pánů na zámku v Telči, 
šlechtici Zachariášovi z Hradce /1526–1589/ 
dochovaného stáří 500 let.
Mohutný kmen s rozložitou korunou však ne-
kompromisně poznamenal zub času, a tak v mi-
nulém století potřeboval náležité ošetření. Toto 
se mu dostalo v sedmdesátých letech dendro-
logy pod dohledem Krajského památkového 
ústavu Brno. Stará dutina byla vyškrábána až 
na jádro, zaplněna a pokryta zdravou kůrou z ji-
né parkové lípy, kterou tehdy vyvrátila vichřice. 
Vše bylo provedeno pečlivě, větve staženy i ře-
meny, aby se zabránilo poškození případnými 
dalšími nepříznivými povětrnostními vlivy. Žel 
i přes toto úsilí se nepodařilo tento pozoruhod-
ný klenot zachránit a v následujících letech bylo 
nezbytné přistoupit k jeho odstranění… Ne však 
okamžitě.  Ještě nějakou dobu zde byla ošetřová-
na spodní část kmene jako přírodní zajímavost.
I v této podobě se těšil pozůstatek Zachariášovy 
lípy nebývalé pozornosti a byl zvláštní fotoge-
nickou kulisou. Mnozí rodiče v jeho prostředí 
fotili i své potomky, někdy spící v kočárku – viz 
archivní snímek. Počátkem dvacátého první-
ho století došlo k jeho definitivnímu odstranění 
a na místě byla vysázena nová dřevina vhodně 
doplňující současný parkový sortiment. 

Text + foto: Jiří Ptáček

to. Při osobním setkání se o tom bavíme, chá-
pete to, realita je potom jiná.
Ještě bych se s vámi chtěl podělit o pár čísel 
a grafů. V první tabulce je vidět počet nádob 
na plast a papír, tato čísla vycházejí ze statis-
tických ukazatelů a pro město velikosti Telče 
jsou tyto počty dostačující. Momentálně má-
me veřejně 86 nádob na papír a 112 nádob 
na plast. A čísla nádob v individuální sběrné 
síti u bytových a rodinných domů jsou ještě 
mnohem zajímavější.

Ve druhé tabulce je zaznamenán razantní po-
kles produkce komunálního odpadu v letech 
založení naší společnosti Oběhové hospo-
dářství Renesance. Dobře víme, že produk-
ce komunálního odpadu se snížila právě díky 
nastavenému systému třídění. Proto může-
me pozorovat pokles komunálního odpadu 
z 230 kg/rok/obyvatele na 127 kg/rok/oby-
vatele. A to je ten nejdůležitější odpad, ten, 
který musíme spálit nebo uložit do země. 
Třiďme proto i nadále.
Věřím, že jste si v poklidu užili letní obdo-
bí dovolených a těšíte se na barevný podzim. 
Dětem, které letos poprvé nasadily školní ak-
tovky, přeji ve škole hodně úspěchů, zážit-
ků a nových kamarádů. Samy si to sice ještě 
nepřečtou, ale rodiče jim pozdrav určitě rá-
di vyřídí. 

Pavel Komín

Tabulka č. 1
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Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna aneb Regionem Renesance
20. a 21. srpna 2021
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu slavností:
města Telč, Třešť, Dačice, Slavonice a Jemnice

Jakub Škrdla z Divadla T.E.J.P. organizuje průvod Foto: Ilona Jeníčková

Taneční skupina TK Jumping Šaľa
Brtnický dostavník
Maňa a Poped z Jemnice
Capella Ornamentata z Dačic
Zpěvačka Annabelle Fárová

Šermířská škola Ballestra Telč
Violoncellové duo Ccelloss - Ctibor 
a Simona Příhodovi
Vlajková a bubenická show Milités
cyrwheel − Lukáš Bezděk
Mažoretky Telč
Telčská dechovka
Spolek telčských velocipedistů
Modistky Jarky Klikové
DS Karla Čapka Třešť a Skupina historic-
kého šermu Hebrix
Divadelní spolek Tyl Dačice
Barchan Jemnice
Růže z Hradce
Evžen Mašát a comp.
Hasiči z Hodic a Telče
Holubáři od pana Jakubce
Jan Kaleta jako Zachariáš z Hradce
Věra Peichlová jako Kateřina z Valdštejna
Verunka a Terezka jako doprovod Kateřiny 
z Valdštejna
Jakub Škrdla, Šimon Škrdla a Johana Ju-
rášová
Divadlo T.E.J.P.
Zvukaři Petr Krajíček a Lukáš Vejmelka
Služby Telč
Farní úřad v Telči
ZŠ Hradecká a ČVUT a Dům dětí a mlá-
deže
a kolegové z odboru kultury MěÚ Telč

Díky vám všem jsme prožili úžasné dva 
dny v Telči 

Věra Peichlová, 
vedoucí odboru kultury 

a cestovního ruchu MěÚ Telč

Průvod pozdravili z balkonu Zachariáš z Hradce a Kateřina z Valdštejna Foto: Ilona Jeníčková

Terezka a Verunka rozdávaly hostům Regionu Renesance telčské mince Foto: Ilona Jeníčková
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Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 7. 2021 do 18. 8. 2021

Přehled počasí v Telči
Červenec v číslech
Průměrná teplota:  19,2 °C
Průměrný tlak:  1014 hPa
Srážky:   107,2 mm
Max. teplota:  32,2 °C, 13. 7. v 17.29
Min. teplota:  9,2 °C, 22. 7. v 5.35
Max. rychlost větru: 38,4 km/h, 9. 7.

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.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vo-
zíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. 
Tel. 721 123 595.

• Koupím obrazy Míly Doležalové romských dětí a jiných motivů. 
Koupím i jiné obrazy do mé soukromé sbírky(krajiny portréty ak-
ty svaté lovecké) a jiné zajímavé motivy.Mohou být i poškoze-

né a bez rámu. Platba výhradně v HOTO-
VOSTI, rychlé a slušné jednání.Tel.kontakt 
704787323
• Koupíme RD nebo pozemek ke stav-
bě RD v Telči. Zaručujeme slušné jednání. 
Za nabídky a informace předem děkujeme. 

Malý oznamovatel
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Zprávy z UCT 
– září 2021
Zahájení akademického roku i Noc vědců 
– podzim v Univerzitním centru začíná!
Na Masarykově univerzitě vychází letos 
začátek akademického roku již na 30. zá-
ří. Na konci září tak skončí léto, které přes 
všechny nejistoty nakonec z pohledu ak-
tivit Univerzitního centra patřilo vlastně 
k nejúspěšnějším za několik posledních let. 
Chtěl bych velmi poděkovat všem organi-
zacím a organizátorům akcí, které se v lé-
tě povedly uspořádat. Tedy nejen v našem 
Univerzitním centru, ale v celé Telči. Tahle 
jejich aktivita je nedocenitelná a bez odváž-
ného a často až vzdorovitého nasazení řa-
dy z nich by nebylo možné prakticky nic. 
A mám radost, že se už objevuje i řada ak-
cí podzimních, které by do Telče mohly 
opět přivést celou řadu zajímavých univer-
zitních aktivit. Přestože očekávání jsou ra-
dostná a prognózy optimistické, zkušenos-
ti z loňského podzimu velí zůstávat trpělivě 
opatrnými. Po covidové pauze je ale zájem 
o Telč na Masarykově univerzitě mimořád-
ný. Nejen jako o domácí turistický cíl. Mi-
mochodem, také jste si všimli, jak se letos 
proměnil profil návštěvníka Telče? Mám 
na mysli, a data našeho centra to jasně do-
kazují, že místo jednodenního výletníka či 
zamilovaných párů přijíždějí do Telče rodi-
ny, mnohdy i s dětmi a hledají tady i v oko-
lí program na několik dnů i nocí. Tohle je 
pro místní poskytovatele služeb velká vý-
zva, ale i odpovědnost. Zájem je ale i o vý-
jezdní vzdělávací pobyty (přehled je v při-
loženém seznamu), které se teď asi i trochu 
snaží dohnat covidový dluh z loňského ro-
ku. Doufejme, že se slibný začátek podzimu 
nezkomplikuje a my po roční pauze od říj-
na spustíme Univerzitu třetího věku, která 
v našem centru funguje od roku 2006, tedy 
neuvěřitelných 15 let. Chtěl bych moc po-
děkovat řediteli telčské pobočky NPÚ Pav-
lovi Macků, který letošní kurz opět připra-
vil, za spolupráci a trpělivost. A na závěr si 
dovolím ještě jedno poděkování a pozván-
ku. Univerzitní centrum v Telči se s vlast-
ním programem podruhé za sebou připojilo 
k celorepublikové akci Noc vědců. Společ-
ně s kolegy z ÚTAM AV ČR, v. v. i. – Cen-
trum Telč a z MUNI TV jsme připravili vi-
deo o tom, jak lze nalézat a zkoumat stopy 
času na historických budovách, v našem 
případě na budově jezuitské koleje. Byla 
to nová zkušenost a v mnoha směrech vů-
bec ne jednoduchá. Moc děkuji za skvělou 
spolupráci řediteli CETu Jakubovi Novot-
nému, a především Jirkovi Bláhovi, který 
si vyzkoušel, že místo před kamerou není 
pro slabší povahy. Nakonec se ale vše po-

vedlo a naši společnou prezentaci naleznete 
od 24. září na webu Noc vědců.
Univerzita třetího věku v Telči letos bude!
S velkou radostí sdělujeme, že v následují-
cím akademickém roce se prezenčně otevře 
při UC MU v Telči další kurz U3V, tento-
krát s názvem Středověké etudy III (garan-
tem kurzu je NPÚ, ÚOP Telč, pod vedením 
Mgr. Pavla Macků). Kurzy budou probíhat 
v souladu s aktuálními protiepidemickými 
opatřeními a s ohledem na ně. 
Přihlášky je možno podávat od září 2021 
v Knihovně UC (po, st: 8.30–12,13–17, čt: 
13–16, pá: 8.30–12, 13–16), bližší informa-
ce i na tel. 774886640 nebo e-mailu: marti-
nu@rect.muni.cz.

Hudba, která spojuje
V rámci projektu „Hudba, která spoju-
je“ proběhne ve středu 22. září v prosto-
rách Univerzitního centra Telč koncert, 
jehož snahou je upozornit na známé či mé-
ně známé osobnosti, jejichž životní osudy 
se nějak dotkly obou kultur, české i rakous-
ké, připomenout hudebníky, kteří překroči-
li pomyslnou národní hranici a ovlivnili hu-
dební život na některé nebo na obou jejich 
stranách. Koncert (KPF-02-181) je hrazen 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu malých projektů, Programu Interreg 
V – A, Rakousko – Česká republika. Začá-
tek koncertu je v 15 hodin a vstup je zdar-
ma. Upozorňujme, že organizace koncertu 
bude probíhat v souladu s platnými protiepi-
demickými opatřeními. Více informací: Ilo-
na Martinů, tel. 774 886 640. 

Vzdělávací akce v Univerzitním centru 
1. září – vítání prvňáčků    
9.–11. září – SiTSem, seminář Ústavu vý-
početní techniky a Fakulty informatiky MU
13.–15. září – Doktorandská konference 
a přehlídka Ústavu pro českou literaturu AV 
ČR, v. v. i.
15.–16. září – výjezdní setkání vedoucích 
pracovníků Rektorátu MU 
17.–19. září – Workshop Fakulty sociálních 
studií MU

21.–22. září – výjezdní zasedání ekonomů MU
22.–23. září – 21. ročník konference Hodno-
cení kvality vysokých škol s názvem Dob-
rodružství evaluace, aneb zkoušení na vyso-
kých školách, pořádá MU
24. září – společná prezentace Univerzitního 
centra Telč a ÚTAM AV ČR, v. v. i. – Cent-
rum Telč na akci Noc vědců 2021, tentokrát 
na téma Nadzemní archeologie: hledání otis-
ků času uvnitř jezuitské koleje v Telči, pre-
zentace MU probíhá pouze online na strán-
kách www.nocvedcu.cz 
24.–26. září – Adaptační kurz Přírodovědec-
ké fakulty MU
27.–29. září – Kurz k předmětu DUVOD 
(principy vědecké práce, práce s literaturou, 
vlastní publikování, pracovní cesty, pláno-
vání a vyhodnocování experimentů, ...), po-
řádá Fakulta informatiky MU
1.–3. října – sportovně–relaxační víkend Fa-
kulty sportovních studií MU

Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 
774 886 640) 
!! PRODLOUŽENO!! Míla Doleželová 
a Jiří Mareš, vzhledem k zájmu návštěv-
níků prodlužujeme letní instalaci několi-
ka unikátních maleb obou autorů. Můžete si 
je přijít prohlédnout do univerzitní knihov-
ny kdykoli v době otevíracích hodin pro ve-
řejnost nebo po dohodě s paní knihovnicí 
na tel. 774 886 640. Vstup volný. 
Telč 2020, výstava kreseb studentů studij-
ního programu Architektura a stavitelství 
ČVUT, zahájení výstavy proběhne v nedě-
li 5. září v 15 hodin v Univerzitním centru 
a výstava potrvá do 1. října 2021.  
Jan Dostál Wave, monumentální letní in-
stalace olomouckého sochaře, který obdob-
ný prvek realizoval např. na letošním Expu 
v Dubaji. Nádvoří Univerzitního centra.  
Strom lásky v Telči, společný projekt Uni-
verzitního centra, Dětského domova Telč, 
komunitní školky Na Větvi a nízkoprahové-
ho centra pro děti a mládež Zastávka Telč 
na nádvoří Univerzitního centra. 

Jaroslav Makovec
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Co skrývají telčské 
rybníky II.
Krátce připomenu, o čem jsem psal v mi-
nulém článku.
Při stavebních pracích při odstraňování 
rybničního sedimentu ze dna Štěpnické-
ho rybníka byly zjištěny skutečnosti, kte-
ré by mohly doplnit historická fakta o sta-
ré Telči.
Především odhalily existenci středověkého 
rybníka, který z Telče vytvořil vodní pev-
nost.
Připustíme-li, že tato vodní plocha chránila 
společně s hradbami naše město, pravděpo-
dobně již od poloviny 14. století, tak původ-
ní rybník tu byl jistě i v polovině 16. sto-
letí, v době příchodu Zachariáše z Hradce 
na panství Telč. Hypotézu ke stanovení da-
ta vybudování středověkého rybníka lze do-
ložit názorem, že historicky doložený leto-
počet první zmínky o existujících hradbách 
z roku 1387 je možné posunout o několik 
let zpět do minulosti, a to o dobu jejich bu-
dování. Vybudovat hráz rybníka bylo jistě 
jednodušší a rychlejší než stovky metrů hra-
deb okolo celého města. 
Lze také předpokládat, že spolu s hradbami 
byl vybudován jako ochranný prvek určitě 
i rybník.  Jeho hráz pak mohla být využívá-
na jako bezpečný vstup do vnitřku hradeb. 
Zatopená část údolí Telčského potoka voda-
mi středověkého rybníka by mohla dosaho-
vat až na dnešní Mokrovce, snad tak, jak je 
vyznačeno na uvedené mapce.

Další nepominutelnou skutečností je na za-
chovalých původních hradbách města vi-
ditelný klenutý oblouk, který je v literatu-
ře popisován jako vynášecí pas (zpevňující 
stavební prvek).
Domnívám se, a je to další hypotéza, že se 
jedná o původní bránu ze 14. století chráně-
nou dochovanou baštou. 
Místo, kde je bašta vybudována, připouš-
tí i možnost, že jejím úkolem bylo strá-
žit prostor před  bránou a přístup do města 
po hrázi středověkého rybníka.  Domnívám 
se, že tento úkol bašta plnila až do doby, než 
byly vybudovány Horní a Dolní městské 
brány a vstup do opevnění města byl možný 
ze dvou směrů tak, jak ho známe dnes.

Brána v hradbách - Na mapce je zobraze-
no místo, kde byla pravděpodobně hráz pů-
vodního rybníka. Zvýrazněn je i vodní příkop 
městských hradeb plněný rybniční vodou 
Hypotézu o existenci rybníka potvrzu-
je i změna směru vodního příkopu, který se 
stáčí pravděpodobně proto, aby z obou stran 
propojoval hladinu rybníka obklopující ost-
rožnu s hradem a domy uvnitř hradeb.
V roce 2017 byl archeologickým výzkumem 
na středověkém nádvoří telčského hradu vy-
kopán a Mgr. Davidem Zimolou prozkoumán 
objekt zasahující do hloubky více než 4 m 
pod současný renesanční zámek. Průzkum 
terénu nebyl z  bezpečnostních důvodů do-
končen. A tak se nepodařilo prozkoumat zdi-
vo až na původní podloží, na němž byl objekt 
postaven. Výzkum na zámku tak prokázal, že 
původní ostrožna, na níž byl středověký hrad 
vybudován, byla o několik metrů nižší, než je 
spodní část dnešního náměstí.  To umožňo-
valo chránit i telčský hrad vodním příkopem.
Ještě se s čtenáři podělím o zajímavou, nepří-
liš známou, informaci získanou od paní Ma-
rie Hajnové, v době, když jsem mapoval prá-
ce při odstraňování rybničního sedimentu ze 
dna Štěpnického rybníka.
Prostor mezi hospodou rodiny Železných, ny-
nějším hotelem Pangea, a obchodem Václava 
Noháčka, současnými domy č. p. 1 a 171, ne-
byl původně zastavěn. Byl nevyužívaný a za-
rostlý stromy.
Podle sdělení paní Marie Hajnové koupil po-
zemek v roce 1932 její otec pro stavbu své-
ho domu.
Když byly v letech 1993–1994 v ulici 
Na Baště prováděny výkopové práce pro po-
ložení plynového potrubí a kabelů, byl v pro-
storu komunikace před cukrárnou U Matěje 
nalezen zachovalý klenutý mostek – propusť 
v hrázi rybníka. 
Ve 30. letech byla propusť z koupeného po-
zemku ještě přístupná a uzavřena byla až 
stavbou domu.
Propusť kdysi propojovala pod komunikací 
oba sousedící rybníky, Štěpnický a Ulický, 
a pravděpodobně jí odtékala voda z vantro-
ků mlýna vybudovaného v prostoru u Hote-
lu Pangea.
Mapy ve II. polovině 18. století pořizova-
li důstojníci  vojenské topografické služby 
při jízdě na koni, metodou „a la vue“, čes-
ky „od oka“.
Současně propusť pravděpodobně slouži-
la i jako bezpečnostní přeliv pro převede-

ní větších přítoků vody z Telčského potoka 
do Štěpnického a následně do Ulického ryb-
níka. 

Pohled do ulice Na Baště s označením mís-
ta nalezené mostní konstrukce
V místě objevu kamenné propusti byl pro-
veden archeologický výzkum pod číslem 
13/93 Ústavem archeologické památkové pé-
če v Brně, týmem archeologů vedeným Ph-
Dr. Rudolfem Procházkou.       
Ve zprávě ÚAPP Brno se na straně č. 6 uvádí:
V ulici Na Baště zasáhl kanalizační výkop vý-
chodní okraj vyústění mostní konstrukce, jejíž 
oblouk byl na východní straně zasypán teprve 
v období mezi 1. a 2. světovou válkou. Ob-
louk přecházel do komorovitě vybudované-
ho pilíře z kamenocihelného zdiva a vše bylo 
bezprostředně po výstavbě zasypáno naváž-
kou s množstvím přepálené mazanice zřejmě 
z požárem zničených dřevohlinitých domů. 
Nepodařilo se získat nálezy vhodné k dato-
vání, avšak charakter cihel a malty dovoluje 
uvažovat o novověkém stáří. Dále na severo-
západ prořízl výkop fluviální uloženiny.
Zjištěná přepálená mazanice ze spálených 
domů vznikla pravděpodobně po velkém po-
žáru v roce 1530, kdy při požáru shořela řada 
domů od masných krámů po kostel sv. Jaku-
ba včetně radnice.
V té době bylo běžné ukládat nepotřebný sta-
vební i jiný odpad přímo u domů na náměstí, 
kde mohl být uložen i několik let. 
To dokládá i zápis o defenestraci 4 radních 
husity z oken radnice v roce 1423, kteří se 
pravděpodobně zachránili tak, že dopadli 
do odpadků před radnicí.
Ještě slovo na závěr. 
V článcích sdělené skutečnosti a hypotézy 
byly napsané proto, aby v současné neleh-
ké době umožnily „přijít na jiné myšlenky“ 
a spíše pobavit než poučovat.  
Uvědomuji si, že se pohybuji na tenkém ledě 
spekulací, a nemohu jako amatér nic z toho, 
co v tisku předkládám, doložit výzkumem.
Pokud se mi vás, milé čtenářky a čtenáři, 
podařilo zaujmout a přispět k tomu, že při 
procházkách naším krásným městem bude-
te chodit s otevřenýma očima a vnímat i je-
ho skrytá tajemství, tak informace uváděné 
v obou článcích splnily to, co jsem od nich 
očekával. 

JK
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Pozvánka 
na výstavu…
Do 10. října bude probíhat v Městské galerii 
Hasičský dům zajímavá výstava. Její název 
je „Afrika 1931: Foitovy fotografické zápis-
ky na skleněných deskách“. Zeptali jsme se 
na pár otázek hlavní organizátorky výstavy – 
paní Heleny Grycové Benešové. 
Dobrý den, proč právě František Foit a jak 
se vlastně zrodil nápad udělat tuto výsta-
vu?
Někdy před třemi lety navštívili kolegové ze 
slovinského muzea ve Veleniji muzeum v Tel-
či. Jejich prvotním zájmem byly sbírky, kte-
ré našemu muzeu věnovali Foitovi. Při jejich 
prohlídce se zmínili, že vytvořili putovní vý-
stavu z fotografií, které nafotil sochař Foit při 
své první cestě Afrikou, kterou nabídli k za-
půjčení. Této nabídky jsme využili, výstava se 

měla konat již v loňském roce, k 120. výročí 
narození sochaře, ale vzhledem k epidemiolo-
gické situaci byla odložena až na rok letoš-
ní. Letos uběhlo 90 let od Foitovy první ces-
ty, takže výstavou je připomenuto toto výročí.
Můžete nám říct něco víc o samotném 
Františku Foitovi? Vím, že to nebyla jeho 
jediná cesta do Afriky...
František Vladimír Foit se narodil v roce 1900 
v Táboře, dětství a mládí prožil v obci Doupí. 
Studoval v Telči na reálce, pak na kamenoso-
chařské škole v Hořicích, na akademii v Praze 
a v Paříži, kde se v Louvru seznámil s umě-
ním starého Egypta, a to se stalo motivací 
k navštívení Afriky. Akademie věd jej pověři-
la úkolem modelovat na cestě africké typy lidí 
a částečně také jeho cestu podpořila. Na cestu 
se vydal v roce 1931 společně s dr. Baumem, 
zoologem, který měl již cestovatelské zku-
šenosti z Jižní Ameriky. Afriku spolu projeli 
malou Tatrou, chlazenou vzduchem, od seve-
ru z Alexandrie podél Nilu přes Súdán, Chart-
úm, Stanleyville v tehdejším Belgickém Kon-
gu a dále přes Albertovo jezero do Ugandy 
a Nairobi v Keni. Zde se J. Baum a F. V. Fo-

it pokusili o výstup na Kilimandžáro, přičemž 
se dostali až do výšky 5500 m n. m. Tangani-
kou pak pokračovali do bývalé Severní Rho-
desie k Viktoriiným vodopádům a nakonec 
dojeli až do Kapského Města v tehdejší Jiho-
africké Unii. Celá cesta trvala zhruba jeden 
rok. Z této cesty dovezli nejenom modelace 
typů Afričanů, které jsou uloženy v Hrdličko-
vě muzeu člověka v Praze, ale i etnografické 
a přírodopisné sběry. 
Černý kontinent nadchl oba cestovatele nato-
lik, že po čase začali společně plánovat další 
cestu. Ovšem již se schylovalo k válečnému 
konfliktu, který naplno vypukl, Jiří Baum byl 
z rasových důvodů uvězněn a v roce 1944 ze-
mřel v koncentračním táboře ve Varšavě. So-
chař Foit se vydal na svou druhou cestu Afri-
kou až v roce 1947. Odjel na ni společně se 
svou manželkou Irenou. Cesta byla plánovaná 
opět na jeden rok a Foitovi zůstali věrní znač-
ce Tatra, autu zvanému Hadimrška. 

Na cestu se vydali v listopadu 1947, kdy vyje-
li směr Itálie, lodí přes moře do Alžíru, odkud 
se manželé Foitovi vydali přímo na jih do Ni-
gérie. Pak pokračovali do Kamerunu, Fran-
couzského Konga a Belgického Konga. Po-
kračovali až do dnešní Jihoafrické republiky, 
odkud se vraceli na sever směrem do Nairobi. 
V průběhu druhé africké cesty došlo v Čes-
koslovensku ke komunistickému převratu 
a majetek rodiny Foitových byl znárodněn. 
Do Československa se nechtěli vrátit a ani ne-
mohli. Nakonec se usadili v Nairobi, kde se 
F. V. Foit později stal profesorem na Kenyatta 
College nairobské univerzity. 
Výstava vznikla ve spolupráci se slovinský-
mi partnery. Můžete nám vysvětlit jejich 
zapojení?
Foitovým se naskytla možnost vrátit se zpět 
do Evropy koncem 60. let, kdy jim tehdejší 
Jugoslávie nabídla trvalý pobyt s tím, že svoje 
práce a africké sbírky věnují státu. Foitovi to-
ho využili a přestěhovali se do Velenje v dneš-
ním Slovinsku, kde bohužel sochař žil pouze 
jeden měsíc, kdy zahynul při automobilovém 
neštěstí. O jeho pozůstalost ve Slovinsku se 

starala jeho manželka Irena a jejím přičiněním 
jsou jeho sbírky vystaveny v tamním muzeu 
na hradě, kde je Foitovi věnováno celé jedno 
patro. 
Jak už jsem předeslala, kolegové z tamního 
muzea vytvořili putovní výstavu z dochova-
ných fotografií z první cesty Afrikou. Jsou to 
velmi cenné dokumenty mapující Afriku před 
téměř sto lety. Afriku, jakou dnes již nemůže-
me vidět. 
Co všechno mohou návštěvníci na výstavě 
vidět?
Návštěvník výstavy může vidět především 
zmiňované fotografie, ale také etnografické 
sbírky, které výstavu doplňují a které Foitovi 
věnovali telčskému muzeu, kde jsou uloženy.
Úkolem výstavy je přiblížit především jeho 
první cestu Afrikou, ale připomenout ho jako 
mimořádného člověka, který uskutečnil ne-
uvěřitelnou cestu černým kontinentem, kte-
rý pracoval přímo v pralese nebo buši, kde 
modeloval typy Afričanů v terénu, který vy-
učoval africké studenty umění, aniž by jim 
vnucoval evropský pohled, ale naopak je pod-
poroval v jejich tradicích a zvycích. To všech-
no ještě v době, kdy dozníval kolonialismus.
Ve Slovinsku si sochaře Foita velmi váží a je 
smutné, že v České republice je téměř ne-
známý. Málo se o něm ví, ačkoliv se podí-
lel na sochařské výzdobě budovy minister-
stva průmyslu v Praze, modeloval významné 
osobnosti tehdejší politické scény a kultury…

Za rozhovor poděkoval pm

Farmářské 
a řemeslné trhy 2021

9. října ● 30. října 
vždy od 9 do 15 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299

e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Humanitární sbírka 
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 11. září od 9 
do 12 hodin v prostorách Panského dvora 
Telč (bývalého školního statku).
Přístup do objektu je pouze dolním vjez-
dem od parkoviště Na Sádkách. Místo sbě-
ru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, 
saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, ply-
šové hračky, pouze nové boty. Prosíme, vě-
ci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je ve Sběr-
ném dvoře.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 
221, Telč, tel. 732 157 552
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Příběhy našich 
sousedů na Telčsku 
Žáci sedmých až devátých tříd základních 
škol na Telčsku a víceletého gymnázia v Tel-
či se v novém školním roce 2021/2022 zapojí 
do projektu Příběhy našich sousedů realizova-
ného neziskovou organizací Post Bellum. Pět 
skupin žáků za doprovodu svých učitelů se 
stanou díky projektu na půl roku dokumenta-
risty. S vybraným pamětníkem ze svého oko-
lí natočí jeho vzpomínky, zdigitalizují fotogra-
fie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří 
rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž 
či dokument o jeho životě. Půlroční práce vy-
vrcholí slavnostní prezentací všech týmů před 
veřejností a odbornou porotou, na které bube 
vybrán nejlépe zpracovaný a představený pří-
běh. Žákovská zpracování pamětnických pří-
běhů budou navíc prezentována na internetové 
stránce www.pribehynasichsousedu.cz, všech-
ny nahrávky budou také uveřejněny v meziná-
rodním internetovém archivu vzpomínek Pa-
měť národa na www.pametnaroda.cz. 
Tato aktivita přináší komunitní mezigene-
rační vzdělávání do našeho regionu, podpo-
ruje regionální identitu, kompetence pro de-
mokratickou kulturu a mezigenerační dialog 
a zvýšení úcty ke starším lidem. Do projektu 
se zapojí vybraní žáci a jejich učitelé ze ZŠ 
Telč Hradecká, ZŠ Telč Masarykova, ZŠ No-
vá Říše a GOB a SOŠ Telč.

Tato aktivita je realizována díky projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčs-
ka II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009
139, jehož nositelem je Místní akční skupina 
Mikroregionu Telčsko.

Za realizační tým MAP Markéta Tichá

Prstem po mapě 
s dětmi z mateřských 
škol na Telčsku
I když letošní jaro cestování moc nepřálo, dě-
ti a paní učitelky z mateřských školek na Tel-
čsku se nedaly odradit a cestovaly společně 
alespoň „prstem po mapě“. Možná do o to 
větších dálek se vydáme společně s dětmi 
prostřednictvím jejich obrázků a dalších dí-
lek, která budou zdobit po celé září vstupní 
prostory Základní umělecké školy Telč. Sr-
dečně všechny na tuto výstavu zveme a vě-
říme, že vás výstava obohatí „o nové cesto-
vatelské zážitky“. Děkujeme všem dětem 
a paním učitelkám ze zapojených mateřských 
škol z Telče, Krahulčí, Mrákotína, Nevcehle, 
Nové Říše, Staré Říše, Sedlejova, Radkova 
a také z Lesního klubu Na Větvi. 
Akce je realizována v rámci projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, je-
hož nositelem je Místní akční skupina Mik-
roregionu Telčsko.

Za realizační tým MAP Markéta Tichá

Foto: Prázdniny v Telči

39. ročník Prázdnin 
v Telči se povedl! 
Prázdniny v Telči jsou pro mnohé místní i ná-
vštěvníky neodmyslitelnou součástí léta. Tím-
to ročníkem oslavily krásné „39. narozeniny“. 
Pojďme se společně ohlédnout za střípky ze 17 
dní nabitých hudbou, divadlem a tou pravou 
prázdninovou atmosférou.

Co se vyrábělo?
Tvůrčí dílny ve dvoře ZUŠ Telč nabídly nejen 
dětem chvilky strávené tvořením. Jejich ná-
vštěvníci si tak mohli vyrobit nejrůznější 
vzpomínky na festival. Na výběr měli z násle-
dujících dílniček: kožené náramky, malování 
na sklíčka, šití panenek, malování na kamínky, 
lepení dřevěných modelů, vyrábění bludišť, 
tkané náramky, copánky do vlasů, malování 
na textil – tašky, batůžky, trička, polštářky, ná-
ramky z korálků, stavění věží z dřevěné lišty.
O vyrábění byl velký zájem – jednotlivá „sta-
noviště“ navštívilo hodně stálých i nových 
účastníků. Některé děti se vrací každoročně 
a těší se už od jara. Jiné by si přály, aby v Tel-
či našly dílničky po celý rok. „Nápady a fan-
tazie dětí si meze nekladou… Děti se vrací ně-
kolik let, i když už doma spoustu výrobků mají. 
Často jdou od dílničky k dílničce a u každé si 
něco vytvoří – i několikrát za festival,“ hodnotí 
s úsměvem pořadatelé dílniček.
Co se prodávalo?
Prázdniny v Telči každodenně nabízely festi-
valové předměty k zakoupení – největší zájem 
byl o trička, ale prodávaly se i podsedáky, ke-
límky „NickNack“, samolepky, šátky, domeč-
ky, mikiny, magnetky nebo placky.
Úplnou novinkou byly výrobky z 3D tiskár-
ny. Podrobnosti nám prozradil Ondřej Horník, 
dlouholetý pořadatel Prázdnin: „Vyrábíme ja-
ko koníček na 3D tiskárně různé veselé šperky 
a doplňky, a tak nás letos před festivalem na-

padlo využít domečky z loga Prázdnin v Telči 
a udělat z nich náušnice. Nejdřív jsme je jenom 
rozdávali mezi pořadatelkami a pořadateli, ale 
měly takový úspěch, že jsme se rozhodli nechat 
několik párů na stánku u triček. Už teď víme, 
že do příštího roku musíme další hromádku 
domečků z telčského náměstí nachystat, takže 
kdo si nestihl náušnice koupit, určitě bude mít 
příležitost zase příště. A možná přibude i něco 
dalšího z naší dílny s obchůdkem na webové 
adrese qom.cz – třeba vykrajovátka a razítka 
na sušenky (s domečky, samozřejmě), které le-
tos také úspěšně prošly zátěžovým testem chu-
ťových buněk pořadatelů. Kromě toho jsme 
kolegům pořadatelům na 3D tiskárně vyrobili 
i hromadu „NickTagů“ – jmenovek k připev-
nění na plastové kelímky NickNack. Díky nim 
už se nestávalo, že se parta lidí rozeběhla udě-
lat nějakou práci a pak netušili, který kelímek 
komu patří.“
Jaký zážitek se vryje do paměti?
„Zážitků je mnoho, ale každoročně k nám za-
vítá básník a spisovatel Eda Veselý, se kterým 
je velká legrace. Letos mu dokonce vychází 
kniha Číšnické humoresky.“ – Kocanda
„Bezkonkurenční zážitek? To, že je tu napros-
tá pohoda. Prostě Telč žije – tady je život nor-
mální.“ – Lucie Kuchařová, Textilní tvorba + 
šperky
A co celkové hodnocení festivalu?
„Opět moc vydařené, jako vždy skvělá organi-
zace a letos i báječné počasí. Prostě styl života 
plný dobré muziky.“ – Petr Sádlo, Bubun šper-
ky z chirurgické oceli
„Pohoda, prázdniny, léto! Příjemné prostředí, 
fajn lidi, hudba, atmosféra.“ – R. Muráň, Ma-
lovaná keramika 
„Krásné počasí, hodně milých lidí. K prodeji 
nám hrálo mnoho kapel, které vytvářely krás-
nou atmosféru.“ – pořadatelé prázdnin, festi-
valová trička
„Jako tradičně pohodová a prázdninová at-
mosféra, na kterou se většina lidí z Telče a oko-
lí těší celý rok.“ – Kocanda
„Prázdniny v Telči patří k mému létu už řa-
du let. Celý rok se těším na „stánkařskou se-
zónu“, do které dnes patří i spousta stálých 
zákazníků a parta pořadatelů. Město je pl-
né hudby a pozitivní energie, ze které čerpám 
po zbytek roku. A od jara už netrpělivě vyhlí-
žím pozvání od MEDVĚD COMPANY.“ – 
Pavlína, Chňapka
Ještě jeden postřeh
Podle jednoho z pořadatelů výtvarných dílen 
se organizátoři i návštěvníci shodují na stej-
ném: „Víte, co bychom si přáli změnit? Po-
dívejte se na tenhle kámen. Cestou na záchod 
o něj zakopne každý druhý! Stačilo by ho zako-
pat o trochu hlouběji…“ – Kdo o Prázdninách 
navštěvuje dvůr ZUŠ, jistě ví, o kterém z ka-
menů je řeč. Ale nestal se už tak trochu sym-
bolem festivalu? 

Ivana Holcová
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Festival jako sen!
Dlouho se náš „Těševec trpělivý“ těšil na fes-
tival. Dlouho žil v nejistotě a ve strachu, aby 
se vše podařilo. 
Aby bylo vůbec 
možné se v Tel-
či setkat se všemi 
muzikanty, herci, 
přáteli, kamará-
dy a nadšenými 
návštěvníky. Cí-
til velkou tíhu odpovědnosti. Převaloval se ze 
spaní, nemohl usnout a vtom ho přepadl pře-
krásný sen!
Zdálo se mu, že přijel do nádherného města, 
kde se mu dostalo srdečného přijetí. V tom 
městě měli zámek, který byl právě v rekon-
strukci, a na jeho magickém nádvoří kopali 
kanalizaci. Kastelán toho zámku však přivo-
lal bagříky, které výkopy zasypaly, pomocní-
ci přikryli výkopy starými koberci a vše by-
lo připraveno pro koncerty. Na tom nádvoří 
proběhlo patnáct neopakovatelných a je-
dinečných koncertů. Hned na tom prvním 
z nich kouzelnice Iva Bittová a Bára Hrzá-
nová přivolaly všechny naše anděly strážné, 
kteří nás celý festival opatrovali. Následo-
valy koncerty Vlasty Redla, Bratrů Ebenů 
s Jirkou Schmitzerem, Javorů a Hradišťanu. 
Jura Pavlica nám ten večer, který byl spíše 
obřadem a rituálem než koncertem, neza-
pomněl připomenout, že to, co v Telči pro-
žíváme, vůbec není samozřejmostí a že si 
musíme uvědomit, jak výjimečné a jedineč-
né naše setkání je. Těševec dál snil o dal-
ších podařených koncertech, na některých si-
ce trochu pršelo, ale to našim návštěvníkům 
vůbec nevadilo. Vybalili pláštěnky a dál po-
slouchali v dešti. Z dlouhé řady hezkých ve-
čerů zůstanou dlouho v paměti ty s velikou 
osobností, kterou je Robert Křesťan. Ten se 
v Telči představil se svou úplně nejstarší ka-
pelou Trapeři, kterou zakládal před padesáti 
lety. Potom si zahrál s celou původní sesta-
vou Poutníků a úplným vrcholem bylo spo-
jení s kytarovou legendou Michalem Pavlíč-
kem. Třešničkou na festivalovém dortu pak 
byl závěrečný koncert Radůzy, která koncer-
tuje velmi vzácně. Radůza svou nezměrnou 
energií, již do svého projevu vkládá, dokon-
ce udržela bouři, která se k nám od západu ří-
tila, aby mohl festival skončit v suchu a aby 
diváci mohli z nádvoří zámku odejít spoko-
jení, potěšení, naplnění příjemnými a neopa-
kovatelnými zážitky. Byli to prazvláštní di-
váci. Neuvěřitelně ukáznění, velmi citliví, 
vlídní, pozorní, kteří soustředěně posloucha-
jí a po každém!!! koncertě vyskočí z lavic 
a vestoje tleskají. Tak vždy nastalo „kouzlo 
okamžiku“. Čas se zastavil. Srdce se rozbu-
šila. Rozum se zastavil. Ivan Hlas se rozpla-
kal dojetím…

Sen však pokračoval třemi večery v Panském 
dvoře. Tam vyrostla velká festivalová scé-
na, kde se v prvním večeru předvedla Mňá-
ga a Žďorp, se kterou si diváci nadšeně za-
zpívali všechny její hity. Druhý večer patřil 
mega koncertu Tata Bojs, který byl naprosto 
výjimečnou vizuální podívanou, a závěrečný 
Cirk LaPutyka svou akrobatickou komedi-
álností a groteskním vtipem už jen vrchova-
tě naplnil pohár hojnosti všech návštěvníko-
vých vjemových buněk.
Krom toho šňůra odpoledních pohádek větši-
nou v zámeckém parku pod vrbou, více než 
třicet kapel všech možných žánrů a stylů kaž-
dé odpoledne na náměstí na „Kocouří scéně“, 
dílničky ve dvoře „Lidušky“, parní mašinky, 
výstavy, Běh městem šťastných lásek, dračí 
lodě, dlouhá řada stánků vytvářejících festi-
valové tržiště, veliká nabídka dobrot…
A k tomu překrásné počasí na závěr festivalu, 
teplé dny bez deště a noci jako na Krétě.  Tě-
ševec se procházel noční Telčí jak nějakým 
přímořským letoviskem. Osvícené zahrádky 
restaurací přetékající návštěvníky a nabíd-
kou. Jen šumění moře chybělo.
Byl to sen?
Nebyl to sen!  Bylo to úžasné! 
Spousta spokojených diváků mi přišlo podě-
kovat a já děkuji taky. MÓC!
Za všechny přikládám jedno poděkování 
od naší věrné návštěvnice:
Moc vám děkuji za další skvělý ročník Prázd-
nin v Telči! Vám i všem dalším, kteří se podí-
lejí na jeho přípravě a průběhu. Je opravdu 
úžasné být od začátku až do konce na festiva-
lu, který je JAKO SEN… Krásný sen, ve kte-
rém je člověku dopřáno nechat se unést mimo 
každodenní realitu a klidně třeba i vzlétnout. 
To díky vám tu každý den přináší další a dal-
ší vlnu blahodárné energie, která se postup-
ně nabaluje, vrství, umocňuje, sčítá a násobí 
tak, že by ji člověk po návratu domů mohl pl-
nit do lahví a rozdávat všem potřebným. Ještě 
nám zbývá těšit se na poslední zbývající veče-
ry letošních snových Prázdnin a už se začíná-
me (trpělivě, jak jinak) těšit na to, co pro nás 
nachystáte příští rok. Jak ráda se sem vra-
cím! Jsem tu s vámi šťastná a moc si toho vá-
žím. Děkuji a přeji vše dobré! Jitka ze Znojma
P. S.:
Teď si vzpomínám, že následoval ještě jeden 
sen o nějakých žlutých mravenečcích, kteří 
neustále pobíhali sem a tam a když přijelo pó-
dium v pátek 13. o šest hodin později a před 
nimi byl úkol stihnout jej postavit, tak to do-
kázali, aniž by to diváci poznali. A ti samí to 
stejné pódium v noci rozebrali a přestavěli 
pro divadlo a vždy stáli s připravenou lavič-
kou, aby návštěvníky usadili a nakrmili a na-
pojili a přinesli a odnesli a potěšili a po po-
sledním koncertu složili lavičky na zámku 
již v dešti za několik minut a běhali s koberci 
a zvali na pohádky a věnovali se účinkujícím 

a vůbec dali našemu festivalu tu neopakova-
telnou a nenahraditelnou atmosféru. Tak to 
tedy byl krásný sen! Nevěřil jsem svým vlast-
ním očím. Ale i takové sny se zdají a plní.

Milan Kolář,
který si při psaní tohoto textu krásně zabulel

Bude, nebo nebude?
Vážení spoluobčané, v našich příspěvcích 
se snažíme postihnout aktuální témata, která 
na nás v Telči dopadají. Jde nám o otevření 
diskuze nad místními tématy, nikoli o kritiku 
za každou cenu, to uvádíme na vrub toho, co 
se k nám dostává vždy, když uhodíme na hře-
bíček. Město je nás všech, věcná diskuze nás 
posouvá dál, problémy se nevyřeší tím, že se 
pochválíme, jak proběhly prázdniny. 
Jestli je nějaké téma, které občany oslovuje, 
potom to bezesporu je doprava a bezpečnost 
ve městě. Bylo by nepřesné tvrdit, že vše ob-
sáhnou policisté z obvodního oddělení Poli-
cie ČR, protože potřeby města jsou o mnoho 
širší než poslání Policie ČR. A právě proto je 
zřizována v obcích obecní policie, obvykle 
nazývaná městská policie (MP). 
Předvolebním slibem KDU-ČSL v posled-
ních komunálních volbách, stejně tak jako 
koalice Společně pro Telč (Piráti a Zelení), 
bylo zaměřit se na bezpečnost v Telči mimo 
jiné také zřízením MP, ta byla v Telči ustano-
vena k 1. 1. 2020. I když MP v Telči byla za-
stoupena pouze jedním strážníkem, ukázalo 
se, že svoji funkci pojal zodpovědně, a bylo 
to znát. Bohužel však tento jediný strážník 
MP v Telči k 31. 8. končí. Zda se najde ná-
hrada, je otázkou. O důvodech odchodu jedi-
ného městského strážníka se samozřejmě me-
zi lidmi mluví, protože samotný strážník se 
k tomu nechce vyjadřovat, respektujeme toto 
jeho stanovisko. 
Z došlých názorů a reakcí na výše popsanou 
situaci jasně vyplynulo, že existuje maximál-
ní shoda o tom, že městskou policii Telč po-
třebuje. Zkušenosti mají občané různě od od-
stavených vraků vozidel, přes zaparkování 
ve vjezdech do domu až po zranění chodců 
od cyklistů, kteří považují chodník za cyklos-
tezku. Jistě by se našlo více věcí, které pat-
ří do řešení prostřednictvím MP. Smysl MP 
proto nevidíme v šikaně a udělování pokut 
za každou cenu, ale v prevenci, dohledu i vý-
chově, samozřejmě, že nejvíce je situace znát 
v centru města, jak výstižně říkají mnozí ná-
vštěvníci „tady je dovoleno všechno“. 
Protože MP ustanovuje zastupitelstvo, ni-
koli stát nebo kraj, je to na nás všech, ja-
ký signál budou od občanů mít zastupite-
lé a nakolik nezůstane pouze u deklarace. 
Městská policie se nám totiž vyplatí. 

Za KDU-ČSL 
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek  
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Hudební cyklus 
Canonia Neorisensis
Nová Říše – Wranitzky Kapelle společně 
s Novoříšským kulturním spolkem a Kanonií 

Den strávený s kamará-
dy, noc v pohodlí domova 
– o příměstské tábory je 
velký zájem
Příměstské tábory jsou čím dál častější a oblí-
benější formou letní zábavy pro děti. Ty díky 
nim mohou zažít táborové hry, aktivity a at-
mosféru, a přitom se každý den vrací do svých 
domovů, kde přespávají. 
I v Telči a okolí se během letošních prázdnin 
konalo hned několik takových táborů. Jeden 
z nich, Albíkův zábavný příměšťák, pořáda-
la ZŠ Telč, Hradecká. Škola reagovala na na-
bídku spolupráce při projektu Výzva LETNÍ 
KEMPY 2021, díky níž byl celý tábor hrazen 
MŠMT. „Společnost Věda nás baví, o. p. s., 
spolupracuje s institucemi a školami po ce-
lé ČR, kde pro děti zajišťuje s téměř deseti-
letou tradicí volnočasové aktivity. Pro naši 
školu zajistili tábor administrativně, organi-
zace byla na vedoucích – našich asistentkách 
pedagoga. Ty připravily kompletní program 
na celý týden s exkurzemi a výlety. Skládal se 
ze zábavných aktivit a byl obohacen o ČJ a M 
formou her a soutěží,“ komentuje Miluše Re-
mešová, tehdejší ředitelka školy.
Ve třech různých termínech uspořádal příměst-
ské tábory také Rodinný zookoutek Nová Ří-
še. Dětem nabídl hry, kvízy, aktivity spojené se 
zkoumáním přírody a péčí o zvířata. Součás-
tí byly i projížďky na koních a další zajíma-
vé zážitky. Milovníci zvířat si mohli užít i tá-
bor ve dvou různých termínech na Ranči Telč. 
Účastníci se za dohledu kvalifikovaných cviči-

premonstrátů v Nové Říši připravila hudební 
cyklus, který bude probíhat od záři do konce 
tohoto roku v prostorách novoříšského kláš-
tera. Jde o cyklus vážné hudby, kdy první 
koncert zazněl na nádvoří premonstrátského 
kláštera v Nové Říši již v srpnu. V rámci cyk-
lu se představí klasicistní orchestr Wranitzky 
Kapelle pod vedením Marka Štilce. Orches-
tr Wranitzky Kapelle nese jméno po novo-
říšských rodácích, bratrech Vranických, kte-
ří v klášteře získali základy svého hudebního 
vzdělání. Orchestr si klášter zvolil symbolic-
ky za své sídlo a tvoří ho špičkoví hudebníci 
v oboru historicky poučené interpretace.

Program hudebního cyklu:
30. 9. čtvrtek – 19.00 Hlavní sál
Na příchodnou, na odchodnou
Vilém Veverka – hoboj
Wranitzky Kapelle
Marek Štilec – dirigent
Na programu P. Vranický, W. A. Mozart, J. 
Haydn ad.
12. 11. pátek – 19.00 Galerie
Mystika barokního večera
Jiří Sycha – housle
Filip Dvořák – cembalo
Na programu G. F. Händel, J. G. Pisendel, J. 
S. Bach, N. Matteis ad.
17. 12. pátek – 19.00 Kostel sv. Petra a Pavla
Viaggio musicale – adventní koncert
Vojtěch Pelka – kontratenor
Barbora Plachá – harfa
Jiří Sycha – housle
Na programu G. F. Händel, J. S. Bach, A. Vi-
valdi, Ch. W. Gluck, Marie Antoinette ad.

Vzpomínka
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 
nás opustila choreografka, umělecká vedou-
cí a spoluzakladatelka našich souborů Podja-
vořičan a Kvítek Telč, Jana Návratová. Ge-
nerace dětí přivedla k lásce ke svému kraji, 
k hudbě, tanci a horáckému folklóru.
Držíme si v srdci nádhernou vzpomínku 
na našeho souboru jedinou maminku.
folklorní soubory Podjavořičan a Kvítek Telč

Židlička zůstane prázdná
Jana Návratová na ní seděla u pódia desítky 
let. Napovídala z ní svým tanečníkům anebo 
vyběhla na pódium a rychle opravila špatné 

Byla srdcem na dlani
Věčně usměvavá, neúnavná, obětavá, laska-
vě trpělivá a všechny povzbuzující, starající 
se více o druhé než o sebe. Není proto pře-
kvapivé, že spousta těch, které v souborech 
i mimo ně Jana Návratová často doslova vy-
chovala, ji považovali nebo dodnes považují 
za svoji druhou mámu.
Janu jsem obdivoval a těšil se na každé setká-
ní. Kdykoliv jsem ji potkal, zlepšila se mi ná-
lada. Už když jsme se k sobě blížili, těšil jsem 
se, až uslyším její: „Ahoj Milošku, jak se 
máš? Víme, včera jsi byl v Praze. To víš, po-
zorně tě sledujeme.“ Potom zpravidla přišlo 
pozvání na některé vystoupení Kvítku, Kví-
tečku nebo Podjavořičanu nebo jinou kultur-
ní akci a následovalo povídání o životě, o dě-
tech a plánech do budoucna. 
Když přemýšlím, jak poděkovat a zároveň 
přiblížit osobnost Jany Návratové, jsem pře-
svědčen, že napsat, že Jana měla srdce na dla-
ni, by bylo málo, Jana totiž srdcem na dlani 
přímo byla. Díky za všechno.

Miloš Vystrčil

postavení některého z nich. Tak jsme ji viděli 
ještě před nedávnem při vystoupení Kvíteč-
ku, tak jsem ji znal, když byla mou kolegyní 
na základní škole, a tak jsem ji poznal i jako 
žák základní školy v Nové Říši, kde začala 
svou kantorskou dráhu. Všichni vzpomínáme 
na náš pěvecký sbor, na několik divadelních 
představení, která s námi nacvičila, a na vý-
lety, které pro nás za odměnu zorganizovala. 
A také na to, jak byla milá a dokázala pochvá-
lit, ale zároveň pěkně sprdnout, když jsme 
zlobili. A stejně mi to říkali i můj syn a má 
vnučka, kteří jí prošli rukama v Kvítečku. 
Jsem přesvědčen, že podobně je to i ve stov-
kách dalších rodin. 
Proto se mi ani nechce věřit, že ta židlička u pó-
dia osiří. Vždyť ještě před pár dny, když jsem 
se s Janou potkal, měla jednu velkou starost 
a také přání: „Snad se mi po té covidové pau-
ze vrátí do Kvítečku všechny děti a po prázd-
ninách s nimi budu moci zase začít tancovat.“ 
Bohužel, tohle přání se jí už nevyplní…
Jani, za všechno Ti děkujeme, budeš nám 
moc chybět.

Roman Fabeš

telů věnovali koňům a poníkům vhodným pro 
výcvik dětí, nechyběla ani celotáborová hra. 
„Měli jsme dva příměstské tábory a kapacita 
byla 15 dětí na jeden. Program měli celoden-
ně u zvířat – péče o zvířata, ježdění a spousta 
her,“ dodává Jolana Simková, provozní ranče.
A celou pětici „příměšťáků“ uspořádal Pan-
ský Dvůr Telč. Každý z nich měl jiné téma. 
Konal se už tradiční výtvarný tábor zaměřený 
na tvoření, kreativitu a učení se novým umě-
leckým technikám, z něhož si děti mohly od-
nést krásné výtvory na památku. Další v „sé-
rii“ byla výuka anglického jazyka a na své si 
mohli přijít i sportovci, součástí dvou sportov-
ně zaměřených týdnů byly i venkovní celotá-
borové hry. A jako poslední přišel na řadu tý-
den s názvem Zkus cirkus.
Oblibu tohoto typu trávení prázdninového ča-
su potvrzuje provozní areálu Panského dvora 
Telč Klára Kovářová: „O tábory je velký zá-
jem. Většinou je kapacita naplněna. S počtem 
dětí na táboře to nepřeháníme. Pokud vedou-
cí zvolí tábor jen pro 16 dětí, tak to respektuje-
me a počty nejsou navyšovány. Jde o pohodu 
všech zúčastněných.“ A proč mnohé rodiny 
upřednostňují příměstské tábory před klasic-
kými?  „Největším lákadlem je parádně strá-
vený čas s kamarády, ale noc strávená doma 
v pelíšku,“ doplňuje paní Kovářová.

Ivana Holcová
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Mgr. Miluše Remešová
Život Mgr. Miluše Remešové je neodmyslitelně spojený se ZŠ Telč, 
Hradecká. Absolvovala v ní povinnou školní docházku a po studiích 
na gymnáziu a pedagogické fakultě se do školy ihned vrátila. Učila 
jak na 1., tak na 2. stupni, několik let byla 
ve funkci zástupkyně a poté se stala ředitel-
kou. Na této pozici působila 24 let a s kon-
cem předchozího školního roku školu pře-
dala svému nástupci. A my jsme si při té 
příležitosti s paní Remešovou popovídali 
o jejím pracovním životě.
Paní ředitelko, většina otázek se bude to-
čit kolem školy. Mohla byste nám na úvod 
prozradit, jakými školami jste prošla Vy?
Povinnou školní docházku jsem zahájila na Základní škole v Hradecké 
ulici, kde jsem doteď ředitelovala. Potom jsem absolvovala gymnázium 
v Telči a následně pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích.
A co Vaše kariéra, jak postupovala?
Do současné školy jsem nastoupila na základě umístěnky. To ještě fun-
govaly školské úřady a každému, kdo vystudoval fakultu, bylo škol-
ským úřadem přiděleno pracovní místo. Já jsem se hned po absolvování 
pedagogické fakulty dostala na základní školu Hradecká, kde jsem byla 
všechny roky svého působení. Nejprve jsem učila, potom jsem byla bý-
valým panem ředitelem oslovena, jestli bych nechtěla vykonávat funkci 
zástupkyně ředitelky. A teprve poté jsem se dostala k ředitelování.
Mohla byste porovnat školství v době, kdy jste začínala učit, s jeho 
současnou podobou?
Podle mého názoru je nyní školství, oproti mým počátkům, zahlceno 
velkým množstvím administrativy, tolik toho dříve nebývalo. Děti jsou 
podle mě pořád stejné, možná v současné době trošku méně soustředě-
né vlivem velkého množství vjemů, které se k nim dostávají v podobě 
pokročilé techniky. 
S učením kterých předmětů máte zkušenost? A který z nich byl pro 
Vás nejzajímavější?
Nejprve jsem vyučovala na I. stupni všechny předměty. Práce s malými 
dětmi je úžasná a dává učiteli smysl a mě hodně naplňovala. Výsledky 
se dostavovaly hned a člověk má dobrý pocit, že je to i jeho zásluha. Pa-
matuju si, jak jsem byla v první třídě pyšná, když po Vánocích všech-
ny děti četly. To byl krásný pocit. Poté, co jsem se dostala do funkce, 
jsem vyučovala hlavně výtvarnou výchovu, kterou mám vystudovanou, 
a český jazyk a matematiku. Moje srdeční záležitost je český jazyk, ten 
jsem učila moc ráda. Výtvarnou výchovu by bylo na základní škole ide-
ální vyučovat ve skupinách podle toho, jak děti baví. Je hodně těžké mo-
tivovat dítě bez talentu a potom ho ještě správně známkovat. Známková-
ní u výchov je podle mě problém.
Proč jste se vlastně rozhodla přejít od katedry do ředitelny?
Ředitelování nebyla moje volba. Nejprve jsem vykonávala funkci zá-
stupkyně ředitelky, a když paní ředitelka onemocněla, byla jsem pověře-
na jejím zastupováním. Potom byl vyhlášen konkurz, já jsem se do něj 
přihlásila a byla jsem ve funkci potvrzena. 
Jako ředitelka jste vyučovala jen několik hodin týdně. Nechyběl 
Vám častější kontakt s dětmi? A ve které roli jste se cítila lépe? V ro-
li učitelky, nebo ředitelky?
Zpočátku se mi po učení hodně stýskalo. Už i na pozici zástupkyně. 
Do tříd jsem chodila ráda a hlavně jsem si tam chodila odpočinout. Zní to 
asi divně, ale chodila jsem si tam „čistit hlavu“. Učení mě vždycky hod-
ně bavilo a hlavně mě dobíjelo. Funkce ředitelky je spíš o manažerství 
a shánění, jednáte s firmami a dospělými lidmi. Zkrátka je to úplně jiná 

práce než s dětmi. Ale odpovědět na otázku, co se mi více líbilo, ve které 
roli jsem se cítila lépe, neumím. Vždycky mě bavilo to, co jsem dělala.
Za dobu Vašeho vedení prošla škola různými změnami. Mohla bys-
te nám některé z nich přiblížit?
Změn bylo asi hodně, od různých rekonstrukcí, kde mezi nejvýznam-
nější patřila nová přístavba se sportovní halou… Na tu jsme netrpělivě 
čekali a byla naším velkým snem. A rekonstrukce a modernizace hlav-
ní budovy. Myslím si, že obě budovy jsou nyní hodně krásné a mají dě-
tem co nabídnout. Jinak koncepčně jsme největší změnou prošli vstu-
pem do právní subjektivity a novým školním vzdělávacím programem. 
To byla velká změna, tehdy ne moc populární, opouštěli jsme zaběhlé 
osnovy a nové zapracovávali do školních vzdělávacích programů. Vel-
kou změnou byl i přechod na ekologický provoz. V prvopočátcích jsme 
navázali spolupráci se sdružením Tereza a později jsme se začali ucházet 
o republikové ocenění jako Ekoškola.
Na kterou ze změn jste nejvíce hrdá?
Asi nejvíc mě bavilo, když se nám podařilo upravit školní zahradu a vy-
stavět na ní přírodní učebnu. Propojení učení a přírody mě vždycky lá-
kalo. Myslím si, že ve školní zahradě je i do budoucna velký potenciál.
Událo se i něco, co byste nyní udělala jinak?
Neuvědomuji si nic zásadního. Kolikrát měl člověk pochybnosti, když 
o něčem rozhodoval, ale vždycky jsem si potom za svým rozhodnutím 
stála a už o tom nepřemýšlela. Za chvíli se řešil další problém a na po-
chybnosti v této funkci není čas.
Jaký pro Vás byl minulý školní rok? Ztížila Vám doba distanční vý-
uky práci?
V minulém roce bylo najednou všechno jinak. Hlavně to bylo něco, 
na co nikdo nebyl připraven. Ředitelům chyběly včasné informace, 
mnohokrát jsme se věci dozvěděli nejprve z médií a teprve potom jsme 
je dostali potvrzené z ministerstva. Hlavním úkolem bylo hlídat počíta-
čové vybavení, aby fungovalo, zjišťovat, jaké má kdo doma připojení 
a jestli vůbec, a případně zajistit zapůjčení. Prostě byla to divná doba.  
Když už jsme byli ve škole, tak se zase hlídaly homogenní skupiny, což 
je na základní škole neuvěřitelný problém. Děti jsou děti a nuťte je, aby 
se spolu nevídaly, když chtějí. Moc bych si přála, aby už to školy nemu-
sely řešit a vše se vrátilo „do starých kolejí“ jako před covidem.
Jaký to je pocit, když po mnoha letech ve vedení předáte školu své-
mu nástupci?
Odcházím s pocitem, že škola funguje dobře, ve městě má dobré jméno 
a je o ni zájem. Takže je na co navázat a novému vedení přeji, aby jim to 
ve škole šlo dobře, aby se jim vyhýbaly problémy a podařila se spous-
ta nových věcí.
Budete ve škole i nadále působit?
Nebudu, odcházím úplně.
Máte nějaké přání týkající se budoucnosti školy?
Určitě si přeji, aby se škole podařilo ve spolupráci se zřizovatelem do-
končit rekonstrukci na hlavní budově. Je naplánovaná oprava tělocvičny 
se zázemím a ještě chybí zrekonstruovat první patro budovy. Určité zá-
měry jsme měli ještě se školní zahradou. Tak jim přeji, ať se to podaří, 
a budu se samozřejmě těšit i na nové věci.
Jak plánujete naložit se svým volným časem?
Moc se těším, že budu mít volný čas pro sebe i pro rodinu. A hlavně čas 
na své koníčky.

Za Telčské listy paní Remešové děkujeme za rozhovor i za veškeré úsi-
lí věnované škole.

Ivana Holcová

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 9/2021          List MAS Telčsko (120)

Lidé mikroregionu



str. 22 TL 9/2021

Sport

Vítáme nové občánky
Jasmína Anna Lázňovská, Štěpnice
Magdaléna Neradová, Staré Město
Tadeáš Bradáč, Staré Město
Lucie Zárubová, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Pavel Šmíd, Telč
a Kristýna Langová, Telč
Jiří Rásocha, Krahulčí
a Martina Kazdová, Krahulčí
Jan Štancl, Řásná
a Dominika Dušková, Jihlava
Lukáš Polák, Telč
a Michaela Daňhelová, Chotěbudice
Šimon Špinar, Zlatá Koruna
a Anna Bláhová, Telč
Jakub Mátl, Jamné
a Hana Macháčková, Kamenice n/L
Ondřej Michálek, Praha 5
Magdalena Mlynářová, Praha 2
Pavel Tůma, České Budějovice
a Daniela Stručková, Č. Budějovice
Václav Telín, Vanůvek
a Hana Hrdá, Vanůvek
Vlastislav Malý, Opatov
a Kamila Mašterová, Předín
Opustili nás
Marie Beňová, Štěpnice 84 let
Antonín Kadlec, N. Říše 62 let
Ing. Milada Svobodová, Krahulčí 90 let
Milada Cvaková, Štěpnice 95 let
Jan Ondrák, Štěpnice  78 let
Ing. Zdeněk Zamazal, Štěpnice 74 let
Marie Karásková, H. Myslová 71 let
Miloš Kadlec, Štěpnice  69 let
Vlasta Cvrčková, Staré Město 75 let
Ludmila Salavová, Štěpnice 90 let
Jana Návratová, Podolí 76 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, 
u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznáme-
ní zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Telčským hasičům 
se dařilo
V sobotu 7. srpna se náš sbor SDH Telč 
zúčastnil mezinárodních hasičských závo-
dů v Černíči.
Běžela se 2 kola:
1. kolo byla okrsková soutěž;
2. kolo byla soutěž o pohár starosty obce 
Černíč.
Jsme velice hrdí, že se našemu sboru po-
prvé v historii podařilo do soutěže postavit 
4 týmy. A to: Muži A, Muži B, Muži 35+, 
Ženy. V soutěži se všem našim týmům ve-
lice dařilo a získaly dohromady 7 pohárů.
V 1. soutěži (okrsek), kde se běželo se 
strojem PS 12 bez úprav, získali:
Muži A – 2. místo
Muži B – 1. místo
Muži 35+ – 1. místo
Ženy – 1. místo
Ve 2. soutěži, kde se závodilo se speciálem 
bez omezení, vybojovali:
Muži A – 1. místo
Muži B. – 5. místo
Ženy – 1. místo
Byli bychom rádi, kdyby se nám i v příš-
tích letech takhle dařilo. Všichni soutěžící 
za SDH Telč děkují všem, kteří našim tý-
mům fandili a zároveň děkují za podporu 
i starostovi města Telč – panu Vladimíru 
Brtníkovi.

SDH Telč

V Telči na hokej 
již v září
Od začátku měsíce září začíná nová hokejo-
vá sezóna. Oddíl ledního hokeje v letošní se-
zóně bude hrát mistrovské zápasy v soutěžích 
mužů, mladších a starších žáků a přípravky, 
kde budeme mít zastoupení ve třech kategori-
ích na Vysočině.
Hlavním tahákem pro diváky budou zajisté zá-
pasy mužů hrajících v Krajské lize Vysočiny. 
Po neuvěřitelných devatenácti letech nebyly 
schváleny výjimky s možností startu v jiných 
krajích, a tak na Vysočině bude plnohodnotná 
soutěž s možností postupu do II ligy.
Jejich soupeři budou HC Lední Medvě-
di Pelhřimov, HC ORLI Bystřice n. Perš-
tejnem, HC Světlá n. Sázavou, HC Spar-
tak Velká Bíteš, TJ Náměšť n. Oslavou, HC 
Chotěboř, HHK Velké Meziříčí, HC Ledeč 
n. Sázavou, Moravskobudějovický HOKEJ, 
Jiskra Humpolec.
Soutěž se hraje dvoukolově, dále se hra-
je play off a o umístění. První domácí utká-
ní je na programu již 17. září 2021 (pátek) 
od  18.00 hod. s TJ Náměšť n. Oslavou. 
Mužstvo mužů má pro novou sezónu k dis-
pozici několik posil, které se již představí 
na přátelských utkáních, jež SK Telč sehrají 
na hřištích soupeřů, a to 5. září v Humpolci 
a 11. září v Jindřichově Hradci. 
Kvalitní soutěž v letošní sezoně budou mít 
i žáci, zde se nám po 15 letech podařilo při-
hlásit do soutěže Krajské ligy Vysočiny vedle 
mladších žáků i naše odchovance – starší žáky.
Soupeři jsou HC Dukla Jihlava, BK Havlíč-
kův Brod, Slavia Třebíč, SKLH Žďár n. Sá-
zavou, HC Lední Medvědi Pelhřimov, HC 
Chotěboř, Spartak Velká Bíteš, Jiskra Hum-

polec, HC Světlá n. Sázavou, HC Žihadla M. 
Budějovice.
Začátek soutěže je již 11. září a konec je až 
v prvním týdnu v měsíci dubnu 2022, žáci 
budou hrát nepřetržitě každý týden a odehrají 
neuvěřitelných 32 zápasů za sezónu. 
Oddíl přihlásil do soutěže mužstvo přípravky 
5. třídy, ročník 2011, to sehraje 24 mistrov-
ských utkání a dvě mužstva 4. třídy našeho 
oddílu budou hrát turnajově též soutěže Vy-
sočiny, kde se hraje turnajovým způsobem.
Věříme, že všechny zápasy odehrajeme bez 
komplikací za podpory velkého počtu di-
váků, kterým slibujeme kvalitní výkony 
ve všech kategoriích.
Veškeré informace a výsledky hokejového 
oddílu budou na stránkách sktelc.cz/hokej.

František Čermák
předseda hokejového oddílu SK Telč

Zprávy jednoty Orla
Raptorcup po jedenácté
Ani po jedenácté nebudou telčští sportov-
ní fanoušci ochuzeni, první zářijová sobota 
bude patřit florbalovému turnaji Raptor-
cup. Letos již v bojích o putovní pohár bu-
dou chybět legendární jihlavské Staré puš-
ky, ale o zajímavé zápasy určitě nepřijdete. 
Čekají vás nejen týmy domácí a z blízké-
ho okolí, ale i hosté z Prahy, Brna či z Ho-
lic v Čechách. Přijďte se podívat v sobotu 4. 
září a podpořit 3 domácí mužstva. Celý den 
bude nabitý napínavými florbalovými zápa-
sy, čtvrtfinále jako vždy začíná kolem 14. 
hodiny. Podrobnosti a časový rozpis zápasů 
najdete na http://www.raptorcup.cz. Vstup-
né zdarma, občerstvení jako vždy zajištěno. 
Florbal pro radost
Chcete, aby vaše děti provozovaly moder-
ní aktivní sport, který plně rozvíjí motoriku 
celého těla a podporuje fyzickou zdatnost? 
Ale nemusíte z nich mít sportovní profesio-

nály? V novém školním roce Orel ve spolu-
práci s DDM Telč opět otevírá kroužky ne-
soutěžního florbalu pro holky i kluky ve 4 
věkových kategoriích:
Přípravka  2016–2014
Elévové   2013–2011
Kluci a holky dohromady. Čas tréninku 
mladších bude ještě upřesněn během září.
Mladší žáci, žákyně 2010–2008
Starší žáci, žákyně 2007–2005
Starší mají trénink jako obvykle v hale So-
kola každý čtvrtek od 18.00. 
Zveme vás na první schůzku ve čtvrtek 16. 
září, bude společná pro všechny kategorie.
Pod vedením zkušených trenérů. V přípa-
dě potřeby dětem vybavení do začátku za-
půjčíme. Nováček si může přijít florbal ne-
závazně vyzkoušet. První měsíc může hrát 
zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti na tel. 
602661023 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

David Kovář
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Akce
2. 9. 20.00 Univerzitní centrum
Lucerna
Divadelní hra Aloise Jiráska v podání stu-
dentů brněnských práv

11. 9.
Den otevřených dveří památek
Zpřístupnění historických objektů, koncer-
ty, výstavy
10.00 – Start charitativní cyklojízdy s Jose-
fem Zimovčákem Na kole dětem Vysočinou 
z náměstí
10.45 – Pohádka O princezně Bublajdě
hraje Divadelní kroužek Dráčata při DDM 
Telč v Domě dětí a mládeže
13.30 – Koncert staré hudby Mgr. Mirka Za-
diny a přednáška doc. PhDr. Evy Melmuko-
vé v kostele sv. Ducha
16.30 – Dojezd pelotonu charitativní cyklo-
jízdy na náměstí

…Výstavy … Expozice…
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky 
na skleněných deskách, výstava v Městské 
galerii Hasičský dům
Telč 2020, kresby posluchačů výtvarného 
ateliéru ČVUT Praha, Univerzitní centrum 
Telč
Telčské podzemí s interaktivní zábavně–na-
učnou expozicí a peklem
Věž sv. Ducha s interaktivní expozicí
Rozhledna na Oslednicích, sobota a nedě-
le 10–16 hod.
Muzeum techniky s historickými automobi-
ly, motocykly, kočárky…, denně 10–18 hod.
Telčský dům se starobylým sklepením, vý-
stava o historii a legendách, expozice vláč-
ků a železnic, čtyřdráhová autodráha, herna, 
denně 10–17 hod.

…Památky…
od 10.00 do 17.00 hod. – zdarma
Městská galerie Hasičský dům • kostel Jmé-
na Ježíš • kostel sv. Jakuba • kostel sv. Ducha 

Uzávěrka příštího čísla
středa 15. září

Telčské listy 9/2021 – 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

a Informační centrum ČCE pro zachování 
památek reformace • věž sv. Ducha s inter-
aktivní expozicí • Informační centrum 10–
16 hod. • Jezuitská kolej – nyní Univerzitní 
centrum Masarykovy univerzity v Telči

12. 9. 14.00 Lipky
Kolečka v Lipkách
Sportovně zábavné odpoledne pro celou ro-
dinu na kolech, kolečkových bruslích, kolo-
běžkách i s kočárky. Soutěže zručnosti, sla-
lom, závody, kvíz, losování o zajímavé ceny
http://osjavorice.webnode.cz

12. 9. u Muzea techniky Na Sádkách
Podzimní vyjížďku strojů minulého tisí-
ciletí s burzou pořádají přátelé techniky. 
Info na tel. 736 734 324, 
www.muzeumtechnikytelc.cz
8.00 – 10.30 Burza náhradních dílů
9.30 – 10.30 Sraz účastníků jízdy 
  (vozidla do r. v. 1990)
10.30  Odjezd na vyjížďku 
  s překvapením
12.00  Konec akce

18. 9.  náměstí
Svatováclavské slavnosti
Tradiční slavnost k ukončení letní sezóny 
s řemeslným trhem a s příjezdem sv. Vác-
lava.
10.00 – 17.00
Řemeslný trh
10.00
Zahájení Svatováclavských slavností a po-
hádka s písničkami O čertovském křesle
14.00
Příjezd sv. Václava s družinou
14.30 – 16.00
Cimbálová muzika Rathan

20. 9. 14.00, 15.00 a 16.00
Vítání dětí  Univerzitní centrum

Koncerty
8. 9. 17.00 – 19.00  sál ZUŠ
ZUŠ Telč zve na setkání s klavíristou 
a improvizátorem Jiřím Pazourem 
Setkání je určeno pro aktivní klavíristy – 
principy improvizace, práce s tématem, 
ukázka práce s živým modelem

9. 9. 17.00 – 19.00
Setkání je určeno pro laickou veřejnost – be-
seda s umělcem, improvizace na téma zada-
ná diváky

Koncerty Kruhu přátel hudby
21. 9. 19.00 sál ZUŠ
P. Pomkla (flétna) a I. Aslamas (klavír)
6. 10. 19.00 sál ZUŠ
Sukovo klavírní kvarteto

Výstavy
29. 7. – 10. 10. Galerie Hasičský dům
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky 
na skleněných deskách
Výstava připomene Františka Vladimíra Fo-
ita jako výjimečného člověka, umělce, so-
chaře a cestovatele. 

4. 9.  židovský hřbitov
Adam Parks / Timber Rattle
& Heidi Hornáčková (music/sound & ob-
ject/process performance)

5. 9. – 1. 10. Univerzitní centrum
Telč 2020
Výstava kreseb posluchačů výtvarného ate-
liéru ČVUT Praha
Zahájení výstavy v neděli 5. 9. v 15.00 hod.

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
17. – 19. 9. BMX treme fest

Chovatelé
Z důvodu rekonstrukce Jihlavské ulice jsou 
do odvolání zrušeny výměnné trhy drobné-
ho zvířectva ZO Českého svazu chovatelů.

Florbal Telč
Nábor hráčů
středa 8. 9. dívky v 16.00 hod., chlapci 
v 17.00 hod.
sportovní hala Hradecká

Očkování bez registrace v Telči
Poliklinika Telč s.r.o. umožňuje očkování proti Covid - 19 tzv. z ulice, tzn. bez předchozí re-
gistrace. Očkovací látkou je preparát Moderna a v době uveřejnění našeho oznámení bude 
již k dispozici (patrně i významně dříve) preparát Johnson. Tento pak umožňuje pouze jedi-
nou aplikaci. U preparátu Moderna je nutné stále dvoudávkové schéma, druhá aplikace za 4 
týdny po první. Do dnešního dne očkovací místo Polikliniky Telč podalo přes 8 600 dávek 
vakcíny proti Covidu 19 a pomineme-li nemocnice Kraje Vysočina, je očkovací místo v Tel-
či na prvním místě v Kraji Vysočina. Informace o očkovacích dnech naleznou potencionální 
zájemci na webových stránkách polikliniky https://www.poliklinikatelc.cz/ockovaci_cent-
rum_covid_19. I nadále je možné se hlásit k rezervaci přes rezervační systém crs.mzcr.cz.

Jan Říčánek
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Fotoreportáž z Historických slavností Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna aneb Regionem Renesance

Král Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou – Barchan Jemnice

Foto: Ilona Jeníčková

Růže z Hradce ze Slavonic

Společná fotka po příchodu na pódium

Jan Jindřich – DS Karla Čapka Třešť

Krajířovi z Krajku – Divadelní spolek Tyl Dačice

Starostové pěti měst Regionu Renesance


