
Vážení občané,  
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, 
díky které vás nyní budeme efektivně informo-
vat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k od-
běru informací a už nezmeškáte důležité novin-
ky a upozornění z naší samosprávy. Informace 
podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mai-
lem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služ-
ba je zdarma! 

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu při-
náší?
• upozornění na krizové události – výpad-

ky energií, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, varování před podomními pro-
dejci apod.;

• novinky a důležitá upozornění z úřadu – 
poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované 
hlášení z amplionů, …;

• pozvánky na kulturní a sportovní akce;
• mobilní aplikaci samosprávy s užitečný-

mi funkcemi.
V registračním procesu si sami můžete nastavit, 
jaké typy informací vás zajímají (např.: kultu-
ra, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit va-
še telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli 
rychle varovat v případě nečekaných událostí 
(např. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí 
a v souladu s GDPR. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMA-
CÍ ZDE: 

telc.mobilnirozhlas.cz
Registrovat se můžete také osobně přímo na na-
šem úřadu – rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy Mobilní 
Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store 
nebo Google Play. Poté si stačí přidat naše měs-
to a budete mít informace vždy po ruce.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město TelčCena: 10 Kč
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Hrad Roštejn získal prestižní ocenění. Více na str. 17

V Muzeu techniky to žilo.  Více na str. 19

Balóny nad Telčí. Více na str. 7

Stáhněte si 
Mobilní rozhlas
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69. schůze – 25. srpna
 - Rada města (dále RM) vzala na vědomí 
průběžnou zprávu o hospodaření příspěv-
kových organizací zřizovatele města Telče 
za II. čtvrtletí 2021.
 - RM schválila příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Masarykova Telč: 1) přesun 
finančních prostředků z rezervního fon-
du do fondu investic ve výši 79.110 Kč, 
ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších změn a do-
plňků, 2) použití finančních prostředků 
fondu investic ve výši 259.110 Kč na fi-
nancování nákupu dlouhodobého hmotné-
ho majetku ve smyslu § 31 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.
 - RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 30.000 Kč na pořádání 
7. ročníku BMXtreme festu žadateli PDT 
volnočasový, z. s., dle žádosti. RM schvá-
lila výjimku z nočního klidu do 24.00 ho-
din po oba dny (17. a 18. 9. 2021).

70. schůze – 1. září
 - RM nemá námitky v souvislosti s plá-
novaným otevřením malotřídní základ-
ní školy na území obce od školního roku 
2022/2023.
 - RM na základě doporučení hodnotící ko-
mise rozhodla o vyloučení společnosti MS 
STAVMONT, s. r . o., ze zadávacího ří-
zení na veřejnou zakázku „Stavební úpra-
vy a modernizace MŠ Komenského“. RM 
na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek rozhodla, 
že zhotovitelem veřejné zakázky „Sta-
vební úpravy a modernizace MŠ Komen-
ského“ bude společnost TERNI, s. r. o., 
Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČO: 
42634296. RM schválila uzavření smlou-
vy o dílo.

71. schůze – 8. září
 - RM vzala na vědomí zápis z jednání do-
pravní komise.
 - RM vzala na vědomí informaci o připra-
vovaných akcích do konce roku 2021.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření RM 9/2021.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3322 – Zachování a obnova památek, pol. 
5171 – opravy a udržování ve výši 449 tis. 
Kč z § 6409 – ostatní činnosti, pol. 5901 
– Rezerva.
 - RM pověřila příspěvkovou organizaci 
Dům dětí a mládeže realizací dopravní vý-
chovy na dětském dopravním hřišti v ulici 
Hradecká, které je v majetku města.

Z jednání rady města Informace o realizo-
vaných a připravova-
ných stavbách
I přes to, že se stavební společnosti v repub-
lice i ve světě nyní stále více potýkají s ne-
dostatkem materiálu a zvýšením jeho cen, 
probíhají stavební akce ve městě bez větších 
komplikací a dle předem stanovených har-
monogramů. Obnova radnice by měla být 
stavebně ukončena v lednu 2022, následovat 
bude vybavení prostor s tím, že městský úřad 
by měl fungovat v novém prostředí nejpoz-
ději od května 2022. Objekt bývalého domo-
va pro seniory v ul. Špitální, který prochází 
rovněž komplexní rekonstrukcí, bude staveb-
ně upraven do dubna 2022. Následně dojde 
k obnově zahrady a vybavení prostor. V no-
vých prostorách bude mít své expozice Muze-
um Vysočiny, otevření objektu pro veřejnost 
předpokládáme v závěru roku 2022. Mezi 
dalšími významnými probíhajícími stavbami 
města je rekonstrukce ulice Slavíčkova. Zde 
je rovněž zhotovitelem plněn harmonogram 
stavby. Ukončení stavby bude na přelomu říj-
na/listopadu letošního roku. Mezi další pro-
bíhající stavby patří oprava vybraných úse-
ků cyklostezky do Řásné. Zde také probíhají 
práce dle plánu s ukončením stavby v říjnu 
2021. Akcí, která se nyní nejvíce dotýká ži-
vota v Telči, je zcela jistě rekonstrukce silnice 
v ulici Jihlavská, vč. řešení okružní křižovat-
ky v ul. Batelovská/Jihlavská. Zde je investo-
rem Kraj Vysočina. Uzavírka silnice je nyní 
povolena do 21. 11. 2021 a dle vyjádření zho-
tovitele, firmy STRABAG, a. s., bude termín 
kompletního otevření silnice v ul. Jihlavská, 
vč. okružní křižovatky, dodržen. Město Telč 
v rámci rekonstrukce silnice v ulici Jihlavská 
řeší rekonstrukci vodovodu, kanalizace a pře-
padu z rybníka Nadymák. Práce na této části, 
kde investorem je město, probíhají dle plánu 
a v žádném případě neovlivní dokončení cel-
kové rekonstrukce a otevření silnice v termí-
nu od 22. 11. 2021.                    Vladimír Švec

Státní zámek Telč přijme 
do pracovního poměru 

na poloviční úvazek 
na pracovní zařazení 

Domovník – strážný.

Jedná se o dohodu o pracovní činnosti.
Podrobnosti k doptání přímo na vede-
ní SZ Telč nebo telefon 602 793 963.

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří 
se přišli naposledy rozloučit s naším drahým 
Stanislavem Maškem.
Zároveň chceme poděkovat pečovatelkám 
a sestřičkám ze Sdílení, o. p. s., v Telči za je-
jich péči a podporu.

Rodina Maškova a Křížova

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ
V neděli 24. 10. 2021 se římsko-katolic-
ká farnost Telč připojí ke Světovému dni 
misií. I vy jste srdečně zváni. Pokud se 
chcete aktivně zapojit, můžete navštívit 
24. 10. 2021 farní kavárnu na faře v Telči 
na náměstí Zachariáše z Hradce 4 a kou-
pit si misijní koláčky. Výtěžek z celé ak-
ce bude věnován na účet Papežského mi-
sijního díla.

Klub důchodců v Telči 
oznamuje, 
že obnovil činnost. Budeme se scházet 
v pondělí v 9.00 hod. – cvičení 
                  14.00 hod. – kulturní kroužek
Všechny akce se konají na poliklinice 
v přízemí (ul. Masarykova). Chtěli by-
chom se přivítat i s nečleny. Připravujeme 
posvícení, které se letos bude konat v ne-
děli 17. října 2021 ve 14.00 hod. Těšíme 
se, že se vrátí pěkné společné posezení.
Za všechny členy KD srdečně zve vedoucí 

Ludmila Bartošková

V současné době je na úřední desce uveřej-
něno oznámení o vyhlášení výběrového ří-
zení na obsazení pracovního místa strážníka 
Městské policie Telč. Lhůta pro podávání při-
hlášek je stanovena do 20. 10. 2021 do 17.00 
hod. Bližší podmínky a požadavky jsou 
uvedeny na úřední desce, která je přístupná 
i na internetových stránkách města na adrese 
http://www.telc.eu/uredni_deska.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení na stráž-
níka městské policie

Upozorňujeme občany, že pokud chtě-
jí do sběrového  dvora uložit odpad 
obsahující azbest (eternit apod.), mu-
sí být tento odpad zabalen v neprodyš-
ném obalu, jak to stanovuje platný zá-
kon o odpadech. V opačném případě 
nemusí obsluha sběrového dvora tento 
odpad převzít.
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Starostovo okénko

Léto v Telči budiž pochváleno
Pro svůj nadpis jsem si vypůjčil slova české-
ho spisovatele Fráni Šrámka a domnívám se, 
že v tomto roce bychom navzdory všem pro-
tiepidemickým opatřením a nařízením mohli 
léto v Telči pochválit všichni. O prázdnino-
vých měsících jsem psal již v minulém čís-
le Telčských listů a dovolím si tvrdit, že ani 
v září jsme se v Telči díky velkému množ-
ství kulturních a sportovních akcí nenudili. 
Srdečně děkuji organizátorům i vám, kteří 
jste se těchto akcí zúčastnili. Jsem velmi rád, 
že jsme po velmi dlouhé době mohli v Telči 
uspořádat vítání dětí. Do auly Univerzitního 
centra Masarykovy univerzity bylo pozvá-
no celkem 101 dětí a byl to nádherný záži-
tek. Mnoho možností k setkání nás čeká sa-
mozřejmě i v měsíci říjnu, kalendář akcí je 
i v tomto měsíci poměrně nabitý. 

V září zasedalo zastupitelstvo
Na zářijovém zasedání ZM došlo ke schvá-
lení prodeje dvou parcel v lokalitě Dačická 
a ke schválení zastavení jedné z těchto par-
cel pro zajištění úvěru poskytovaného ku-
pující k uhrazení kupní ceny. Členové za-
stupitelstva schválili i poslední směnu částí 

pozemků v lokalitě „Dačická“, která nám 
umožní realizovat rozložení parcel a veřej-
ného prostranství dle navrženého regulační-
ho plánu. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
vlastníkům pozemků (bývalým i součas-
ným) za spolupráci. Dobrá věc se povedla. 
Zřejmě všichni jsme zaznamenali zvyšující 
se ceny stavebních materiálů, stejně tak ja-
ko jeho nedostatek. Byť věřím, že se situ-
ace v dohledné době v této oblasti zlepší, 
moc držím současným i budoucím staveb-
níkům palce. Nebudou to mít vůbec jed-
noduché. Pro někoho mohlo být překvape-
ním zrušení usnesení z červnového zasedání 
ZM, na kterém byl schválen odkup polovi-
ny několika pozemků v lokalitě „Romanti-
ka“ v Telči. Vysvětlení je jednoduché. Paní 
majitelka městu nejdříve odkup prostřednic-
tvím své advokátky nabídla a poté, kdy jsme 
s tímto odkupem souhlasili, si odkup roz-
myslela. Jak jsme vás již informovali, město 
uspělo s žádostí o dotaci na další rekonstruk-
ci MŠ Komenského a na zářijovém zastupi-
telstvu bylo schváleno rozpočtové opatření 
ve výši 3 395 459 Kč, což je částka, kterou 
se bude město na rekonstrukci podílet. Cel-
kové náklady akce činí 9 172 199 Kč. Ve-
doucí Odboru rozvoje a plánování Bc. Vla-
dimír Švec nás na jednání obsáhle seznámil 
se situací ohledně žádosti o dotaci na re-
konstrukci sportovního areálu v ul. Tyršo-
va. S touto žádostí jsme uspěli, avšak výzva 
byla poté zrušena a byla vypsána výzva no-
vá s názvem Regiony 2021. Přes rozporupl-
né podmínky je jisté, že o současnou dota-
ci nemůžeme jako město žádat. Je zde však 
možnost, že žádost může podat TJ Sokol 
Telč. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města 
schválilo finanční závazek poskytnout or-
ganizaci TJ Sokol Telč finanční příspěvek 
ve výši 5 563 000 Kč na realizaci této re-
konstrukce. Celkové náklady rekonstrukce 
jsou rozpočtovány na přibližně 18,5 mil. Kč. 
Pan místostarosta Pavel Komín nás sezná-
mil se závěrečným účtem Oběhového hos-
podářství Renesance a pan zastupitel Mi-
loš Vystrčil (předseda svazku) nám přednesl 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 
Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavoni-
ce. V rámci rozpravy jsme si vyměnili názo-
ry na délku časového světelného zabezpeče-
ní na železničním přejezdu na ul. Třebíčská. 
Ohledně této záležitosti jsem kontaktoval 
vedení Správy železnic a od odpovědných 
pracovníků jsem se dozvěděl následují-
cí: Přibližně před rokem musel být z tech-
nických důvodů vypnut automatický sys-
tém zapínání a vypínání světelného zařízení 
a toto zařízení nyní ovládají jednotliví vý-
pravčí. Byl jsem ubezpečen, že se Správa 
železnic ve spolupráci s výpravčími poku-
sí zkrátit časový interval na minimum. No-
vé automatické zařízení bude nainstalováno 

v rámci rekonstrukce celé železnice Koste-
lec – Slavonice, která by měla začít v příš-
tím roce. V rozpravě jsme se velmi obsáhle 
věnovali tématu městské policie a systému 
parkování ve městě (především na náměstí). 
Již na semináři zastupitelů jsme prodiskuto-
vali a odsouhlasili možnost náborového pří-
spěvku pro nového městského policistu. Jak 
již pravděpodobně víte, „náš“ městský po-
licista ukončil svoji činnost ke konci srpna 
a nikdo vhodný se do vypsaného výběrové-
ho řízení nepřihlásil. Zastupitele jsem rov-
něž informoval o nemožnosti vyhovět ná-
vrhu Komise pro dopravu, která radě města 
navrhla instalaci mechanické zábrany nebo 
jiného dopravního zařízení na stezce podél 
Štěpnického rybníka. Na tomto místě se po-
slední dobou navzdory zákazovým znač-
kám pohybuje velké množství aut. Dle NI-
PI (Národního institutu pro integraci osob) 
však není na této stezce pro umístění tako-
vého zařízení dostatečný prostor. Napsali 
jsme tedy dopis, kterým apelujeme na ma-
jitele nemovitostí, aby tuto cestu nevyužíva-
li pro motorová vozidla, pokud nemají jiné 
oprávnění vjezdu. Vzhledem k rozsáhlé dis-
kuzi zastupitelů ohledně systému parkování 
ve městě a komunikace komise s radou bylo 
dohodnuto, že se zastupitelé sejdou se členy 
Komise pro dopravu 11. října 2021. Již se 
na tuto diskuzi velmi těším, o jejích výstu-
pech vás budu samozřejmě informovat.
Ach ti pejsci – nebo spíš jejich majitelé?
Několika majitelům pejsků jsem přislíbil, že 
budu apelovat na ty z vás, kteří chodí na pro-
cházky po městě s pejsky (někdy i s velkými 
psy) bez vodítka. Prosím, mějte je vždy uvá-
zané, mohou být nebezpeční nejenom pro 
ostatní psy, ale i pro nás – občany. A i když si 
myslíte, že tomu tak není, že ten váš nikomu 
neublíží, my ostatní to nevíme a můžeme se 
bát jak o sebe, tak o své děti.
Volby
Starostování považuji za apolitickou prá-
ci, jsem starosta vás všech. Tedy dovolím si 
pouze jednu radu: Každé volby jsou důležité, 
prosím, běžte volit a volte bez emocí a s roz-
myslem, ať nám to naše děti nebo vnuci jed-
nou nevyčtou.
Ceny města
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedá-
ní schválilo udělení Cen města Telče za rok 
2021:
Jan Coufal
za reprezentaci města Telče, úspěšnou scé-
náristickou práci a propagaci města.
Josef Zimovčák
za reprezentaci města Telče a organizaci cha-
ritativních cyklojízd Na kole dětem Vysoči-
nou.
Slavnostní předání se uskuteční ve středu 20. 
října v aule Univerzitního centra MU.

Vladimír Brtník

V pondělí 20. září se v aule Univerzitního 
centra uskutečnilo po roce a půl vítání dětí. 
Starosta Mgr. Vladimír Brtník a místostaros-
ta Pavel Komín přivítali osmdesát nových ob-
čánků. Zazpívaly a zatancovaly děti z folklor-
ního souboru Kvíteček       Foto: Lucie Zemanová
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Jak to vidíme my 
Máme tu začátek října a napjatě očekává-
me, co bude. Jak dopadnou volby, jestli 
se vzedme další covidová vlna, zda a jaká 
přijdou opatření. Všichni si moc přejeme, 
aby už byl tento rok jiný než ty dva minulé. 
A také aby děti mohly chodit do škol a ško-
lek, neboť distanční výuka je sice lepší než 
nic, ale setkávání a hry s kamarády nena-
hradí.
Volby do Poslanecké sněmovny
Nebudu chodit kolem horké kaše – jako 
každé volby jsou i tyto mimořádně důleži-
té. Opět bude složení budoucího parlamen-
tu a následně i nové vlády rozhodovat o ži-
votě každého z nás na minimálně další čtyři 
roky. Doufám, že se už nedočkáme obdob-
ných „zvěrstev“ jako v tomto volebním ob-
dobí, kdy byl například přijat nový staveb-
ní zákon a díky tomu vážně hrozí zrušení 
stavebního úřadu v Telči. Na úřad by by-
lo nutné dojíždět, a tak se občanům vzdá-
lí.  Rozhodování nebude znalé místa, natož 
aby při něm byl brán náležitý ohled na pří-
rodu, krajinu a historické hodnoty. Anebo 
nedávný případ, kdy vládou nově zřízená 
Národní sportovní agentura svévolně zruši-
la dotační výzvu, ve které mj. uspěla i Telč 
a v nové výzvě pak změnila podmínky tak, 
že se do ní již město přihlásit nemůže. Par-
lament rozhoduje samozřejmě i o příjmu 
obcí z rozpočtového určení daní, tedy zda 
bude ve stejné výši jako dosud, anebo osla-
bí, a posílí se tak role centra a obce budou 
muset o každou korunu škemrat. A samo-
zřejmě parlamentní většina při schvalování 
rozpočtu také posvěcuje neustálé zadlužo-
vání celého státu, jehož dramatický nárůst 
za poslední roky není pro nikoho tajem-
stvím a jednou se nám všem vrátí jako bu-
merang... Proto bych chtěl požádat všech-
ny, kdo mohou, aby 8. a 9. října k urnám 
určitě přišli a rozvážně volili. Ti, kdo uplá-
cí voliče ze státního rozpočtu, chrlí nesplni-
telné sliby nebo spřádají konspirační teorie, 
jistě nejsou dobrou volbou. Prosím, nehle-
dejte ideál, ale volte pokud možno podle 
programů a věcnosti a kompetentnosti kan-
didátů jednotlivých politických stran v de-
batách a třeba i podle toho, zda a jak odpo-
vídají na vaše dotazy.
Zprávy ze zastupitelstva
Jedním z bodů zářijového zastupitelstva 
byl prodej dalších stavebních pozemků 
v lokalitě Dačická. Zastupitelé jednohlasně 
schválili prodej dvou parcel vylosovaným 
zájemcům z druhého kola. V tom prvním 
bylo prodáno 8 parcel a k prodeji v rámci 
první etapy tedy ještě zbývá 6 městských 
pozemků. Třetí kolo prodeje bude vyhlá-

šeno co nejdříve a tak, aby o něm moh-
lo hlasovat již listopadové zastupitelstvo. 
V dalším bodě byla odsouhlasena směna 
pozemků v této lokalitě, v části zahrnuté 
do 2. etapy zasíťování. To městu umožní 
realizovat zde veřejné prostranství v sou-
ladu s připravovaným regulačním plánem.
Národní sportovní agentura vyhlašuje do-
tační výzvu Regiony 2021. Vzhledem k to-
mu, že již nemůže žádat město (viz. v člán-
ku výše), schválilo zastupitelstvo finanční 
závazek poskytnout organizaci Tělocvič-
ná jednota Sokol Telč – finanční příspě-
vek ve výši 5 563 tis. Kč na realizaci akce 
„Sportovní areál Tyršova, Telč“ v přípa-
dě, že dotaci získá.
Poté zastupitelé projednali závěrečný účet, 
zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření a účetní závěrku za rok 2020 u dobro-
volných svazků obcí Oběhové hospodářství 
Renesance a Svazek obcí Železnice Koste-
lec. Zprávy o přezkoumání konstatovaly, že 
ani u jednoho nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky.
Nejrozsáhlejší diskuze se rozvinula v zá-
věrečném bodě Rozprava, kdy zejména 
členové dopravní komise požadovali vyjá-
dření rady města k činnosti a návrhům ko-
mise a také poukazovali na aktuální situaci, 
kdy v srpnu skončil strážník městské po-
licie a zatím není pozice obsazena novým 
zájemcem. Zazněl návrh zvážit podporu 
náborovým příspěvkem, příp. i bytem. Do-
pravní komise má již dva roky rozpracova-
ný návrh, který řeší parkování a dopravní 
režim na náměstí, a požaduje rozhodnu-
tí rady města tak, aby mohl být realizován 
ještě v tomto volebním období. Bylo pou-
kázáno i na usnesení rady města z prosince 
2020, z kterého vyplynul úkol pro staros-
tu města ve věci koordinace projektu pří-
pravy a implementace změn dopravního 
režimu na základě dokumentu, který ko-
mise zpracovala. Z diskuze také vyplynul 
konstruktivní požadavek na uspořádání se-
mináře pro zastupitele, který se bude touto 
problematikou detailně zabývat. Uskuteční 
se v říjnu.

Jiří Pykal
Zastupitelský klub pro veřejnost
Další zastupitelský klub se sejde před jed-
náním listopadového zastupitelstva, v pá-
tek 22. října v 17 hod. Místo upřesníme dle 
aktuální situace později – sledujete prosím 
www.spolecneprotelc.cz a FB stránku Spo-
lečně pro Telč, kde ho s předstihem zveřej-
níme. Rádi si s vámi popovídáme o tom, co 
právě řešíme, vyslechneme si vaše podněty 
a postřehy a zodpovíme dotazy. Těšíme se 
na viděnou. 

Jiří Pykal, Hana Hajnová, 
Petra Kujínek Polodnová, 

Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta

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

Cesta městem
Chodec, cyklista, řidič, každý si nárokuje svůj 
prostor v ulici a nerad se o něj dělí. Chodec 
svoji částečnou přednost na přechodu získal již 
před lety. Nyní se schyluje k vyšší bezpečnos-
ti i pro cyklisty. Motoristé by podle poslanec-
ké novely silničního zákona měli nově objíždět 
cyklisty ve vzdálenosti 1,5 m, což je zhruba po-
lovina jízdního pruhu. Uliční prostory ve měs-
tech však nejsou nafukovací, s domy se hý-
bat nedá, ale každý chce mít svůj komfortní 
prostor. Na vlastní kůži to můžeme v Telči za-
žít u Horní brány. Jedná se o poměrně kompli-
kovaný uzel v Telči, kde nás prvně čeká projet 
zúžení na mostku Na Hrázi, být ve střehu, zda 
někdo nepřebíhá silnici, a pak projekt serpenti-
nou kolem sousoší sv. Rodiny. Tato část města 
je živým důkazem, jak lidstvo obrací historické 
trasování cest ve městě. Původně byl hlavním 
cílem cest do měst náměstí. Stejně tak to bylo 
i v Telči. Původní cesta vedla po hrázi a mírně 
se stáčela vlevo skrze bránu na náměstí. Histo-
ricky mělo nejspíš i toto mírné stáčení Palac-
kého ulice svůj obranný význam, aby nedošlo 
k přímému průstřelu při obléhání až do prosto-
ru náměstí. Jamile se ale začalo město rozrůstat 
co do plochy i počtu obyvatel, hradby přestaly 
plnit svůj účel, opadl také význam cesty na ná-
městí a na důležitosti získala cesta podél ná-
městí a hradeb vedoucí dnešní Svatoanenskou 
ulicí. A se zvyšující se hustotou dopravy tento 
tah výrazně převýšil směr na náměstí. A pro-
blematický uzel ve městě byl na světě. Nyní 
se pracuje na projektové přípravě řešení úze-
mí u Horní brány, která má za cíl spravedlivěji 
rozdělit prostor mezi chodce a motoristy. Počí-
tá se s rozšířením chodníku kolem Domu za-
hrádkářů a vznikem nového přechodu směrem 
k bráně. Změny dozná i samotný „předprostor“ 
brány, který se výškově oddělí od komunika-
ce a jasně se tak vydefinuje průjezdný profil. 
Prostor před bránou se zklidní a vznikne mís-
to pro vyhýbání chodců a vozidel vjíždějících 
a vyjíždějících z náměstí, nově se zde budeme 
pohybovat v režimu pěší zóny. Přesuneme-li se 
ještě o pár metrů dál, do míst parkoviště u Mo-
torpalu, i zde nás čeká úprava v podobě vzni-
ku plnohodnotného chodníku podél parkoviště. 
Již tedy nebudeme muset chodit po vyšlapané 
cestičce mezi vozovkou a keři a podél Svatoa-
nenské ulice budou po obou stranách plnohod-
notné cesty pro chodce. K ještě většímu zklid-
nění a bezpečnosti v prostoru u Horní brány 
by měl dopomoci nastavený režim maximální 
rychlosti 30 km/h. Věřím, že nastavený rych-
lostí limit je správnou cestou, vždyť na území 
celé Paříže nově platí maximální rychlost 30 
km/h a místní si od toho slibují vyšší bezpeč-
nost a méně hluku.                        Pavel Komín
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Policie ČR Telč 
informuje
Řidič je podezřelý ze spáchání přestupků
V pondělí 16. srpna zastavili policisté v Tel-
či po desáté hodině večer řidiče vozidla Fiat, 
který jel po ulici Dačická. U dvaatřicetiletého 
řidiče provedli test na zjištění ovlivnění návy-
kovou látkou, který byl pozitivní na amfeta-
min. Dechová zkouška u něho byla negativní. 
Řidičský průkaz při kontrole nepředložil. Po-
licisté muži zakázali další jízdu. Je podezřelý 
ze spáchání přestupkového jednání, které po-
licisté oznámili k projednání.
Muž vnikl do zaparkovaných vozidel
Ve středu 18. srpna byli policisté kolem čtvrté 
hodiny ráno přivoláni k objektu firmy v Tel-
či, kde dle přijatého oznámení jezdil v areá-
lu s vozidlem neznámý muž. Na místo vyjela 
policejní hlídka prověřit situaci. Policisté zjis-
tili, že se jedná o jednadvacetiletého muže. 
Provedený test na zjištění ovlivnění návyko-
vou látkou byl u něho pozitivní na amfetamin 
a požití drog muž i přiznal. Dechová zkouška 
u něho byla negativní. Lékařskému vyšetření 
se muž bezdůvodně odmítl podrobit. Provede-
ným šetřením policisté zjistili, že vnikl do au-
tomobilu Renault Kangoo, se kterým poté 
po areálu jezdil, následně vozidlo zase odsta-
vil. Ještě předtím vnikl na ulici do zaparkova-
ného automobilu VW Passat, se kterým jezdil 
po městě a následně ho odstavil u objektu fir-
my. Vozidlo si převzal zpět jeho majitel. Po-
dezřelého muže policisté zadrželi a odvezli ho 
na oddělení policie k provedení nezbytných 
úkonů. Úkony trestního řízení jsou zahájeny 
pro podezření ze spáchání trestného činu ne-
oprávněného užívání cizí věci, případ policis-
té prověřují. Dále se muž dopustil přestupků 
na úseku dopravy, které policisté šetří.
Střet vozidel
Ve čtvrtek 19. srpna došlo v lokalitě obce Hor-
ní Dubenky k dopravní nehodě. Po šesté ho-
dině večer couvala řidička s vozidlem VW 
a v době, kdy se s automobilem rozjela vpřed, 
z volné plochy couval s vozidlem Škoda Feli-
cia řidič, který se dostatečně nevěnoval situaci 
za automobilem, a došlo ke střetu. Ke zranění 
osob při nehodě nedošlo. Provedenou decho-
vou zkouškou policisté u řidičky požití alko-
holu vyloučili. U řidiče byla zkouška pozitivní 
s hodnotou 0,79 promile alkoholu. Obdob-
né hodnoty u něho ukázaly také opakované 
zkoušky. Policisté zjistili, že muž není drži-
telem řidičského oprávnění. Na Felicii byly 
umístěny registrační značky patřící k jinému 
vozidlu, které je trvale vyřazeno z provozu. 
Řidič na místě nepředložil doklady k auto-
mobilu. Vozidlo nemělo sjednané zákonné 
pojištění a mělo značně poškozené čelní sklo 
v místě před řidičem. Registrační značky poli-
cisté zajistili. Na vozidlech vznikla při nehodě 

škoda přes třicet tisíc korun. Muž je podezřelý 
ze spáchání přestupků na úseku dopravy, do-
pravní nehodu policisté šetří. 
Řidička je podezřelá ze spáchání přestupků
V pondělí 30. srpna zastavili policisté kolem 
druhé hodiny ráno řidičku vozidla Citroen, 
která jela po silnici ve směru z Telče na Rad-
kov. U třicetileté ženy provedli test na zjištění 
ovlivnění návykovou látkou, který byl pozi-
tivní na amfetamin. Dechová zkouška u ní by-
la negativní. Řidička se bezdůvodně odmítla 
podrobit lékařskému vyšetření, a dopustila se 
tak dalšího přestupku. Policisté ženě zakázali 
další jízdu a na místě jí zadrželi řidičský prů-
kaz. Žena je podezřelá ze spáchání přestupko-
vého jednání, které policisté oznámili k pro-
jednání. 
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý dva-
ačtyřicetiletý muž z Pelhřimovska, který řídil 
vozidlo, i když to má zakázáno. V sobotu 11. 
září jel s vozidlem Citroen před pátou hodi-
nou odpoledne v Telči po ulici Třebíčská. Po-
licisté zjistili, že má muž od konce loňského 
roku na základě rozhodnutí magistrátu ulože-
ný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
všech motorových vozidel, a to na dobu dvou 
let. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí, případ poli-
cisté prověřují.
Dopravní nehoda
V sobotu 4. září došlo mezi obcemi Telč 
a Žatec k dopravní nehodě dvou motocyklů. 
Po jedenácté hodině dopoledne jel jednačty-
řicetiletý řidič motocyklu Kawasaki ve směru 
na Telč, kdy při zařazování se před předjíždě-
ný motocykl Yamaha, nezvládl řízení a došlo 
ke střetu. 
Při nehodě utrpěl zranění řidič motocyklu Ya-
maha, který byl zdravotnickou záchrannou 
službou převezen do jihlavské nemocnice. 
Policisté místo nehody ohledali a zadokumen-
tovali. Dechovými zkouškami u obou řidičů 
požití alkoholu vyloučili. Na motocyklu Ya-
maha vznikla předběžně vyčíslená škoda de-
set tisíc korun. Řidič motocyklu Kawasaki je 
podezřelý z přestupku na úseku dopravy. 
Vloupání do vozidel
Policisté prověřují případ, ke kterému došlo 
v obci Krasonice. Pachatel se v noci z úterý 
24. srpna na středu vloupal do zaparkované-
ho uzamčeného automobilu Peugeot Boxer. 
Odcizil z něho různé nářadí jako bourací kla-
divo, vrtačku, sekací kladivo, úhlovou brus-
ku. Majiteli vznikla škoda za téměř 90 tisíc 
korun. Dále se v obci pokusil vloupat ještě 
do vozidla VW Transporter, což se mu ne-
podařilo. Na místo vyjeli policisté, kteří pro-
vedli ohledání a v okolí šetření. Ve věci jsou 
zahájeny úkony trestního řízení pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu krádeže vloupá-
ním. Po pachateli a odcizených věcech poli-
cisté pátrají. 

Hasičské zprávy
Od 11. srpna do 17. září zasahovala jednot-
ka Hasičského záchranného sboru Kraje Vy-
sočina ze stanice Telč u osmatřiceti událostí. 
Technických zásahů bylo v tomto období čty-
řiadvacet. Při těchto zásazích hasiči provádě-
li odchyt bodavého hmyzu, odstranění pad-
lých stromů na vozovku, čištění kanalizace, 
záchranu uvízlých kačen, měření koncentrace 
plynů a resuscitaci osoby. Ve výše zmíněném 
období došlo k šesti dopravním nehodám. 
V Nové Říši, v Telči a Markvarticích došlo 
k nehodám motorkářů. V Nové Říši došlo 
k nehodě osobního automobilu a dítěte na ko-
loběžce. V Telči došlo k nárazu osobního au-
tomobilu do zaparkovaných vozidel a na ulici 
9. května se střetla dvě osobní vozidla. Požárů 
bylo celkem šest. V Telči došlo k požáru tla-
kové lahve na propan-butan. V Krahulčí za-
sahovala naše jednotka společně s jednotka-
mi dobrovolných hasičů z Mrákotína, Telče 
a Krahulčí při požáru rodinného domu. V No-
vé Říši došlo k požáru zářivky. Ostatní požáry 
byly v otevřeném prostoru v lese u Javořice, 
v Býkovci a v Janštejně. Naše jednotka také 
vyjela, společně s jednotkou ze stanice Třešť, 
na požár hlášený požární signalizací na hrad 
Roštejn. Naštěstí se jednalo o planý poplach.

npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč 

Chtěl bych připomenout, že 1. října je Me-
zinárodní den seniorů. Den, který je vě-
nován našim rodičům, prarodičům. Měli 
bychom si uvědomit, s čím se musí senioři 
dnes potýkat. A schody ve městě jsou v ně-
kterých případech tím nejmenším. V mládí 
si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouš-
tí, co nás v budoucnu čeká. Buďme k so-
bě tedy ohleduplní, na silnicích i mimo ně. 
Snad i zmiňované úpravy budou znamenat 
alespoň částečné zlepšení pohybu městem. 

Pavel Komín

Střet vozidel
V neděli 22. srpna přijali policisté krátce před 
půl dvanáctou dopoledne oznámení o doprav-
ní nehodě, která se stala v Telči na křižovatce 
ulice 9. května a ulice Komenského. Šestapa-
desátiletá řidička vozidla Peugeot při odbo-
čování nedala přednost protijedoucímu auto-
mobilu Nissan a došlo ke střetu. Při dopravní 
nehodě se zranili dva spolujedoucí ve vozidle 
Nissan, kteří byli zdravotnickou záchrannou 
službou převezeni na ošetření do jihlavské 
nemocnice. Škoda byla vyčíslena na 110 ti-
síc korun. Policisté provedli u řidičů decho-
vé zkoušky, které byly u obou negativní. Do-
pravní nehodu policisté šetří.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení
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Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Klevisová: Prokletý kraj; Goffa: Muž s una-
venýma očima; Skeslien: Pařížská knihovna; 
Cimický: Opuštěné nádraží; Dán: Hřích náš 
každodenní; Hošková: Matěj maluje mapy;  
Gabaldon: Paměť kostí;  Žáková: Saudade; 
Hoover: Nelituju ničeho; Skočílková: Opuš-
těný dům; Bardugo: Devátý spolek; Stři-
havková: Můj grónský rok; Simon: Lilie pro 
nevěstu; Falvey: Sestry z Titaniku; Berg: Pří-
běh Arthura Truluva; Hughes: Klíč; Jurma-
nová: Statek je rodu ženského; Steel: V otco-
vých stropách; Wiggs: V jabloňovém sadu; 
Valentini: Zaříkávačky; Berry: Útěk ze svě-
ta; Vašíček: Záhady na dosah ruky; Rauer: 
Na seně; Černá: Záhada černolických vražd

Novinky Knihovny UC
Lenka Vlková: Hovory k Tobě; Jiří Ko-
lář ze Zbenic: Selským rozumem: názory, 
rozhovory, vzpomínky; Vratislav Brabe-
nec: Podzim Vladimír Papoušek: Zpí-
vám elektrickému tělu; Jaromír Slomek: 
Prahou bratří Čapků; Gábina Pokorná: 
V hlavě: ze zápisků mladé schizofrenič-
ky; Karel Hvížďala: Věta jako povolání: 
nezapomínky; František R. Kraus: A při-
veď zpět naše roztroušené…; Miloš Do-
ležal: Do posledních sil., Země skrytých 
úsměvů (povídky současných autorů); An-
na Fodorová: Lenka; Jiří Voráč: Vojtěch 
Jasný; Klára Smolíková a Tobiáš Smolík: 
Cha, cha, chá, zasmál se Mordechaj; Zde-
něk Ležák: Milada Horáková; Petr Po-
merantsev: Tohle není propaganda: válka 
proti realitě; Holger Dambeck: Vedle nul 
je jednička velké číslo: matematické triky 
pro každý den; Chuck Korr: Víc než jen 
hra; Dana Dvořáčková-Malá: Děti a dět-
ství: od středověku na práh osvícenství

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ
Binder: Po stopách kultury, přírody i po-
znání: zahraniční cesty české a rakouské 
šlechty; Dejmal a kol.: Na hradech a tvr-
zích: Miroslavu Plačkovi k 75. narozeni-
nám; Ďoubal: Kamenné památky Kutné 
Hory; Roháček a kol.: Sepulkrální památ-
ky v praxi památkové péče; Doležal: Když 
není motorka, lépe chodit pěšky: po stopách 
P. Josefa Toufara

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Vzpomínáme 
na 20. století
Doba totality výrazně poznamenala i naše 
zemědělství. Soukromé hospodaření rolníků 
bylo likvidováno, nastala éra kolektivizace 
a vznik jednotných zemědělských družstev, 
do nichž museli vkládat svůj majetek. Drob-
nou rostlinnou a živočišnou výrobu pro zlep-
šení svého živobytí mohli samostatně provo-
zovat na tzv. záhumencích. 
Jaký byl obraz zemědělského družstevnictví 
na Telčsku v druhé polovině dvacátého stole-
tí, nám prozrazují archivní materiály. Zaměří-
me-li se na období sedmdesátých a osmdesá-
tých let, zjišťujeme, že Jednotné zemědělské 
družstvo /JZD/ Telč patřilo v historickém 
kontextu k největším v okrese Jihlava.
Statistická čísla nám ukazují, že ke dni 31. 12. 
1971 hospodařilo na 872 ha zemědělské pů-

dy, 676 ha orné půdy, 24 ha zaujímala země-
dělská půda záhumenek. Počet trvale činných 
členů byl 168, v živočišné výrobě činil stav 
skotu 605 kusů, z toho 254 krav, prasat bylo 
882, z toho prasnic 87.
Hektarové výnosy v metrických centech či-
nily u obilovin jako celku 36,7; pšenice 34,0; 
žita 26,2; jarního ječmene 45,1; ovsa včetně 
směsí 38,6; brambor 169,9.
Roční dojivost v litrech na 1 kus byla 2.786; 
odchováno telat na 100 krav 94,9; selat na 1 
prasnici 19,55; produkce mléka na 1 ha ze-
mědělské půdy 806 litrů a produkce masa 
na 1 ha zemědělské půdy v kg 257.
Z té doby lze zaznamenat trend tehdejší hos-
podářské politiky, dle níž bylo cílem vytvářet 
co největší  družstevní giganty. To se dotklo 
i Telčska. K 1. 1. 1973 započal proces slučo-
vání s JZD Vanov a JZD Dolní Dvorce, kte-
rý pokračoval k 1. 1. 1974 s JZD Dyjice, JZD 
Volevčice, JZD Horní Myslová, a byl dovr-
šen k 31. 12. 1975 s JZD Mysletice. Vznik-
lo 10 provozních jednotek, 2 v Telči /Podolí 
a Staré Město/, Horní Myslová, Zadní Vydří, 
Mysletice, Olší, Vanůvek, Volevčice, Dolní 
Dvorce a Dyjice.
To poznamenalo i ukazatele JZD Telč, které 
k 31. 12. 1975 vykazovalo 2.717 ha zeměděl-
ské půdy, 2.075 ha orné půdy, 111 ha země-
dělské půdy záhumenek, 505 trvale činných 
členů, 2.215 kusů skotu, z toho 846 krav, 
2.214 kusů prasat, z toho 271 prasnic.
Hektarové výnosy v metrických centech čini-
ly u obilovin jako celku 34,7. U pšenice 33,8; 
u žita 35,4; jarního ječmene 34,5; u brambor 
165,3.
Roční dojivost v litrech na 1 kus 2.860; od-
chováno telat na 100 kusů krav 109,3; selat 
na1 prasnici 17,81; produkce mléka na 1 ha 
zemědělské půdy v litrech 857 a produkce 
masa na 1 ha zemědělské půdy v kg 224. 
Připomeneme-li si ještě krátce rostlinnou vý-
robu, zjistíme, že se např. u pšenice vysévaly 
odrůdy Sáva, Grava, kříženec HE-270, u ži-
ta Kustro, ječmene Favorit, Ametyst, Ra-
pid, z ovsa DIadem, brambor Rajka, Blaník. 
Vznikla potřeba realizace posklizňových li-
nek a skladovacích prostor pro obiloviny, 
ovoce a zeleninu, horkovzdušných sušáren 
a melioračních prací.
Živočišná výroba trpěla roztříštěností ustáje-
ní hospodářských zvířat. Tato byla chována 
a ošetřována vesměs v soukromých objek-
tech družstevníků. Proto v JZD Telč v areá-
lu provozní jednotky Podolí byl vybudován 
velkokapacitní kravín pro maximální počet 
kusů 800 dokončený v roce 1977. Výstavbu 
dokumentuje přiložený archivní snímek. Sta-
vělo se dodavatelsky s pomocí vlastní staveb-
ní skupiny JZD Telč.  Kromě toho vyrůstala 
i ocelokolna, sklady, mostní váha a nová ad-
ministrativní správní budova. 

Jiří Ptáček

Naučná
Nekola: Na cestě za svobodou; Weissová: 
Nikdo nás nečekal; Voors: Skvělá samota
Dětská
Todd-Stanton: Myšák jménem Julian; Le-
žák: Milada Horáková;  Fučíková: Hrdinky; 
Hník: Můj atlas Evropy; Hejdová: Nedráž-
di bráchu bosou nohou; Krolupperová: Tady 
straší naši; Pospíšilová: Školní štěně; Smolí-
ková: Knihožrouti: kdo se zakousl do knih?; 
Košťák: Mariana a rozteklý kopeček; Čer-
ník: Velká dobrodružství medvěda Nedvě-
da a medvídka Mišky; Drijverová: To kvůli 
mně; Fischerová: Strakaté uši a sušení pa-
douši; Šavlíková: Strach má velké uši; Ruhe: 
Voňavá lékárna. Ve vzduchu se vznáší tajem-
ství; Lowry: Dárce; Štělbaská: Filípek; Fiša-
rová: Ela v zemi trollů; Horáček: Nejkrás-
nější místo na světě; Novik: Ve stínu Hvozdu; 
Dvořák: Písečníci a bludný asteroid 

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Dvakrát prospěšný 
průvodce
V říjnové nabídce nových publikací městské 
knihovny najdete také Průvodce po San Die-
gu, Los Angeles, San Francisku a jihozápad-
ních národních parcích autora Franka Mac-
kie. Pro starší čtenáře TL telčského rodáka 
Františka Macků. Vedle zasvěceného popi-
su přírodních krás této části Spojených států, 
která je již více než padesát let jeho novým 
domovem, je průvodce pozoruhodný i svou 
koncepcí. Anglický text doplňuje na každé 
straně ve shodném rozsahu i text český. Prů-
vodce tak poslouží nejen případným cesto-
vatelům, ale také těm, kdo si chtějí ověřit či 
rozšířit své znalosti angličtiny.                    /k/ 



str. 7TL 10/2021

Foto: David Falat 

Balóny 2021: skvělé po-
časí a hladká přistání

O jednom z posledních srpnových víkendů 
se už tradičně nebe nad městem zaplnilo hor-
kovzdušnými balóny. Letos už po pětadva-
cáté. Desítky lidí tak mohly zhlédnout město 
z ptačí perspektivy a další desítky přihlížejí-
cích je pozorovaly, jak v ranních a podvečer-
ních hodinách vzlétají k nebi. 
Počasí hrálo posádkám do karet, takže neby-
lo nutné lety přizpůsobovat či rušit. Směro-
datný byl pouze vítr, který určil místo startu. 
„Letošní počasí bylo skvělé. Ani moc horko 
a větru tak akorát,“ pochvalovala si Petra 
Stejskalová ze společnosti AVIATIK SER-
VIS letové podmínky. Startovní plochy by-
ly dvě, zámecký park a parkoviště na Hra-
decké ulici. „Louka, kde obvykle startujeme, 
byla podmáčená a k prostoru u Roštejnské-
ho rybníka se nedalo dostat přes rozkopanou 
křižovatku. Myslím, že i diváci byli rádi, že 
jsme v zámeckém parku, a nemuseli nás hle-
dat v okolí Telče,“ objasnila pořadatelka. Po-
sádky při některých ročnících nastupují také 
na náměstí, odtud se ale letos nevzlétalo. 
Příprava balónů ke startu je zajímavou podí-
vanou také pro kolemjdoucí. „Zájem o ba-
lóny je v Telči vždy velký. Měli jsme hodně 
pasažérů i diváků,“ zhodnotila Stejskalová. 
Spokojené byly také posádky, nejen, že si 
užily skvělého výhledu na město, ale měly 
i hladká přistání. V případě zájmu o podobný 
zážitek je podle Stejskalové třeba termín letu 
zarezervovat alespoň měsíc předem. 
Jedinou změnou v programu bylo zrušení 
nedělního ranního letu. „Piloti a posádky 
si museli odpočinout. Letět čtyřikrát za se-
bou je velmi náročné,“ odůvodnila organi-
zátorka. Sama by doporučila účastnit se prá-
vě ranního letu. „Tento čas vždy doporučuji. 
Jistě, lidé musí brzo vstát, ale probouzející 
se příroda a svěží zážitek za to rozhodně sto-
jí. Přesto právě vstávání mnoho pasažérů 
odrazuje. Po přistání mi ale vždy říkají, jak 
jsou rádi, že jsem je přesvědčila,“ doplnila 
s úsměvem Petra Stejskalová. 

Marie Majdičová

Hlasování do přenosné 
volební schránky při volbách 
do Poslanecké sněmovny PČR 
ve dnech 8. a 9. října 2021
Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů Městský úřad 
Telč (telefon 567 112 462 a 567 112 463) 
a ve dnech voleb (dne 8. října 2021 
od 14.00 hod.) okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost, a to v územním obvodu, pro 
který byla zřízena. V dohodnutém termí-
nu vyšle okrsková volební komise k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volební okrsek č. 1 v Domě dětí a mlá-
deže Telč – Vnitřní Město, nám. Zacha-
riáše 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, Seminář-
ská, 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 
jídelna) – tel. 777 471 450
nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masaryko-
va (s výjimkou nemovitostí čp. 163 a čp. 
388), Maškova, Mládkova, Mlýnská (s vý-
jimkou nemovitosti čp. 11), Na Korábě, 
Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, 
Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyr-
šova, U Štěpnického rybníka, Zahradní
Volební okrsek č. 3 v Gymnáziu Otoka-
ra Březiny, Telč – Staré Město, Hradec-
ká ul. č. 235 (nová aula) - tel. 777 471 449
ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, 
Hradecká, Komenského, Svatojánská, 28. 
října
Volební okrsek č. 4 v Domě s pečovatel-
skou službou Telč – Staré Město, Špitál-
ní ul. č. 611 – tel. 777 471 448
ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dláž-
kách, Příční, Radkovská, Špitální, U Há-
je, U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, 
Hladov, Kopřivův mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole 
Telč – Štěpnice, Nerudova ul. č. 352 – 
tel. 777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Berin-
gerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana Husi, 
Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baš-
tě, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, 
Slavatovská, 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

Volby 2021 Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květino-
vá,  Masarykova čp. 163 a čp. 388, Mysli-
bořská, Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, 
Za Stínadly
Volební okrsek č. 7 v objektu osadního 
výboru ve Studnicích – tel. 777 471 447
Studnice

Upozornění pro voliče náležející 
do spádového území OVK č. 1 
ve městě Telči
Upozorňujeme voliče náležející do spádo-
vého území OVK č. 1 ve městě Telči (příp. 
ty, kteří se rozhodnou v tomto volebním 
okrsku volit na základě voličského průka-
zu), že jeho sídlo bude pro volby do Posla-
necké sněmovny PČR (konané ve dnech 8. 
a 9. října 2021) z důvodu rekonstrukce rad-
nice (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 vo-
liči s trvalým pobytem zaevidovaným v uli-
cích:
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

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 občan-
ských průkazech nebude od srpna 2021 
možné vydávat v době voleb OP typu 
„Blesk“ (doklad byl vystavován na počká-
ní po předložení dvou fotografií). I přes 
tuto změnu bude pracoviště občanských 
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. 

Voličské průkazy – volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konané 

ve dnech 8. a 9. října 2021
Podrobnější info naleznete v TL 6/2021 
nebo na www stránkách města
www.telc.eu
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Přáli jsme si, aby se 
diváci celou dobu smáli 
od ucha k uchu, říká 
režisérka pohádky 

Filmový příběh Sám doma v pohádce, na kte-
rém usilovně pracovala více než stovka dětí 
a několik dospělých ze Sedlejova a okolí celé 
prázdniny, pomalu získává finální podobu. „Ny-
ní ji postupně stříháme a dotáčíme scénky, kte-
ré nám chybí,“ sdělila režisérka a kameraman-
ka Hana Matoušková ze Sedlejova. Autorkami 
scénáře jsou její dcery – třináctiletá Nikolka 
a devítiletá Gábinka. Společně už mají na kon-
tě pohádky Kouzelná píšťalka a Zatoulaný vě-
neček. Nejnovější počin je zatím nejrozsáhlejší 
co do velikosti štábu a zároveň se na něm po-
dílí i profesionální kameraman Zdeněk Obůrka. 
Část potřebných financí se podařilo získat skrze 
již uzavřenou sbírku na webu Donio, kde dárci 
přispěli téměř třicet tisíc korun. 
Jak si představit jeden z prázdninových na-
táčecích dnů? „Dětem jsme poslali scénář, 
do tašek nachystali kostýmy a paruky, sbalili 
kamerovou techniku, světla a vyrazili na mís-
to. Dětským hercům bylo třeba nejprve vysvět-
lit, co budeme natáčet, kde mají stát a jaký 
tón použít. Pak už bylo vše na nich,“ popsala 
proces vzniku jednotlivých scén Matoušková 
s tím, že nikdy nesměly chybět drobné úplat-
ky v podobě bonbonů. 
Natáčení s dětskou skupinou má i další spe-
cifika. „Menším věty upravujeme, aby pro 
ně byly lépe zapamatovatelné. Naopak ti vět-
ší mají rozsáhlejší texty a vedou mezi sebou 
i rozhovory. U menších dětí občas řešíme vý-
slovnost. Syn Lukášek se nedávno naučil ří-
kat R a byl z toho tak nadšený, že ho vklá-
dal do každého slova. Spojení „Pozor, vlk!“ 
tak říct nedokázal, pořád opakoval „Pozol 
vrrk!“, smála se maminka. 
Z předchozích natáčení byla Matoušková zvyk-
lá na velký počet účinkujících, tentokrát ale zá-
jem předčil její očekávání. V pohádce si totiž 
chtělo zahrát více než sto dětí. „Bylo nám líto 
jim říct, že už jsou všechny role obsazené, tak 
jsme improvizovali a postupně přidávali růz-
né scénky, aby každý dostal příležitost,“ uved-
la. Kromě dětí na ztvárnění příběhu pracuje ko-

lem pěti dospělých, od maminky autorek, jejích 
sester, které měly na starost účesy, kostýmy, ale 
také práci s nejmenšími herci, až po kamerama-
na Zdeňka Obůrku. Ten zachycoval především 
záběry z dronu. „Nesmím zapomenout na naši 
maminku Hanu Chalupovou, která nám pomá-
hala hlídat děti, co zrovna nenatáčely. Zmínit 
bych chtěla i Dášu Horákovou, ta vždy půjčila 
jakoukoliv rekvizitu,“ vyjmenovala Matouško-
vá. O hudební doprovod se postarali žáci telč-
ské základní umělecké školy, hlas kouzelníko-
vi Pokustónovi v písních propůjčila zpěvačka 
Ivana Moravcová ze Sedlejova. 
Zdaleka ale nejde pouze o natáčení, mnoho 
času zaberou i přípravy, tvorba kostýmů či 
střih. Právě na tyto další náklady se Matouš-
ková se svým týmem snažila získat prostřed-
ky skrze sbírku Donio. Vybraná částka dosa-
hující k téměř třiceti tisícům korun pokryje 
zapůjčení kamerové techniky, kameramana, 
nákup kostýmů a dárek na památku pro zú-
častněné děti. 

„Chtěla bych podekovat všem, kdo nám při-
spěli prostřednictvím této sbírky, a děkuji ta-
ké Generali České pojišťovně, firmě Mareček 
Industrie, Želetavským kamnům, soukromému 
zemědělci Františku Chalupovi z Urbanova, 
autodílně Chalupa Sedlejov a Pizzerii Italia 
Telč za finanční podporu,“ vyjmenovala reži-
sérka sponzory dětské aktivity. 
V předchozích filmových příbězích se obje-
vovaly i speciální efekty, tentokrát je nahra-
dí humor. „Přáli jsme si, aby se diváci celou 
dobu smáli od ucha k uchu,“ doufá Matou-
šová s tím, že si navíc vyzkoušeli kaskadér-
ské kousky. Všechny tři hlavní role kluků hrají 
dívky, jízdy na kole po schodech nebo proska-
kování oknem plným pavouků by pro ně bylo 
náročné, prostor tak dostali hoši. 
Natáčelo se na nejrůznějších místech. „Chtě-
la bych poděkovat rodině Fridrichovských ze 
Sedlejova za poskytnutí jejich domu po dě-
dečkovi. Na dvorku vznikla scéna, kdy zlodě-
ji ztvárnění Niki Matouškovou a Julčou Ma-
šátovou padají do hnoje mezi slepice. Dívky 
na toto natáčení dodnes vzpomínají s úsmě-

Natáčelo se na nejrůznějších místech
Foto: Hana Matoušková

vem,“ vyzdvihla Matoušková. Kromě Sedle-
jova pohádka vznikala také na Hradě Roštejn 
nebo v budově Jihlavských listů. 
Premiéra se pravděpodobně uskuteční v pro-
sinci v třešťském kině Máj – jako dárek pod 
stromeček pro děti. Pokud by to v tu dobu si-
tuace nedovolila, poprvé by lidé mohli příběh 
zhlédnout v červnu roku 2022, pohádka by 
tak byla odměnou k vysvědčení. Příští rok by 
se pohádka měla objevit také na plátně letního 
kina v Třeštici, Sedlejově a Lukách nad Jihla-
vou. Pohádka bude přístupná také na platfor-
mě YouTube. 

Marie Majdičová

Putování archeologií 
Vysočiny
Sobota 23. října 2021, 14.00 hod.
Lannerův dům v Telči (Hradecká 6)
Přednáší: Mgr. et Mgr. Stanislav Vo-
hryzek, Ph.D.
Přednáška se uskuteční v rámci Meziná-
rodního dne archeologie.
V rámci Mezinárodního dne archeologie 
pořádá územní odborné pracoviště Národ-
ního památkového ústavu v Telči v sobo-
tu 23. října 2021 ve 14.00 hod. přednášku 
o archeologii v Kraji Vysočina. Předná-
šející Stanislav Vohryzek představí vývoj 
osídlení na území kraje od paleolitu po ra-
ný novověk na příkladu vybraných lokalit. 
Přednost bude dána lokalitám s pozůstat-
ky patrnými v terénu. 
Budou též prezentovány informace o sou-
časné organizaci archeologie v rámci kra-
je a o zákonných povinnostech stavebníka 
z hlediska archeologie.

Nezaměstnanost v srpnu
ČR
srpen 3,6 %, červenec 3,7 %
(červen 3,7 %, květen 3,9 %, duben 4,1 %)
Kraj Vysočina
srpen 2,9 %, červenec 2,9 %
(červen 2,8 %, květen 2,9 %, duben 3,1 %)
Správní obvod Telče
srpen 3,1 %, červenec 3,1 %
(červen 2,9 %, květen 3,2 %, duben 3,6 %)
Telč
srpen 3,0 %, červenec 3,0 %
(červen 2,8 %, květen 3,1 %, duben 3,5 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci srp-
na: Černíč (5,2), Kostelní Myslová (7,1), 
Lhotka (7,5), Ořechov (9,1), Rozseč (6,6), 
Řídelov (7,1), Sedlatice (5,7), Vápovice 
(8,3), Volevčice (11,6), Vystrčenovice (7,6)

Zdroj: Statistiky ÚP

Z natáčení Sám doma v pohádce
Foto: Hana Matoušková
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Pódium je pro mě místo, kde se vždy cítím sama sebou, říká zpěvačka Ivana Moravcová 
Vystoupení na telčském jarmarku, koncert 
na Roštejně či U Hraběnky. Tam všude byl 
v poslední době slyšet hlas třiadvacetileté 
Ivany Moravcové ze Sedlejova. Se zpěvem 
začínala na telčské základní umělecké škole 
pod vedením Evy Pavlíkové, její další kroky 
vedly na Pražskou konzervatoř. Své hudeb-
ní vzdělání si rozhodla více rozšířit v Anglii 
na univerzitě UCLan, kam se v září vrátí, aby 
pokračovala v bakalářském studiu. Povídaly 
jsme si nejen o jejích zahraničních zkušenos-

tech, ale například také o tom, na jaké míst-
ní koncerty se ráda vrací a zda ji ještě vůbec 
po tolika vystoupeních trápí nervozita. 
Jakému oboru se ve škole věnuješ a proč 
ses rozhodla odjet studovat do anglického 
Prestonu?
Studuji tam tříletý obor Music Theatre (Hu-
dební divadlo). Zahraničí jsem zvolila z ně-
kolika důvodů. Předně miluji muzikál a větši-
na mých nejoblíbenějších jsou právě anglické 
originály. Jednou bych se ráda dostala do di-
vadla, takže by bylo nutné se jazyk a přísluš-
ný akcent stejně naučit. Roli hrálo také to, že 
jde o rodiště mé nejoblíbenější spisovatelky 
Jane Austenové a já chtěla poznat její zemi. 
Navíc mám ráda cestování a poznávání no-
vých lidí. Studium v zahraničí v době pande-
mie je jedno velké dobrodružství. 

Jak fungovala výuka v uplynulém škol-
ním roce?
Vše se odvíjelo od aktuální situace. Na začát-
ku roku jsme některé předměty absolvovali 
online a další praktické, například herectví, 
naživo. Druhý semestr byl náročnější, pro-
tože se celá Anglie ocitla v lockdownu a až 
do března jsme přežívali pouze v online reži-
mu. Nicméně naši profesoři byli úžasní a sna-
žili se pro nás dělat maximum. Mám pocit, že 
nás tato zvláštní doba svým způsobem sblí-
žila. Mám velké štěstí, že můj obor je z vel-
ké části praktický, kdykoli to šlo, mohli jsme 
na rozdíl od jiných studentů do školy. 
Čemu se chceš věnovat po dokončení 
školy? 
Rozhodně bych ráda zůstala u divadla a zpě-
vu, jak to jen půjde. Můj sen je pracovat v di-
vadle jako muzikálová zpěvačka nebo hereč-
ka. O to budu usilovat, až dokončím školu. 
Kde tě letos čtenáři budou moct slyšet? 
Vzhledem k tomu, že na konci září odjíždím 
zpět do Anglie, moc plánů nemám a raději se 
zaměřuji na studium. Několik koncertů jsme 
měly s Evou Pavlíkovou v létě a myslím, že 
jsme si je užily, obzvlášť po covidu. Je možné, 
že nakonec připravíme ještě vánoční koncert. 
S Evou Pavlíkovou vystupujete často, po-
třebujete ještě zkoušet, nebo už jste tak se-
hraná dvojice, že nácvik není třeba?
Zkoušet samozřejmě musíme, hlavně pokud 
se dlouho nevidíme nebo cvičíme nové písně. 
Mám ale pocit, že za ta léta, co spolu muzi-
círujeme, se známe natolik, že už jsme spolu 
jaksi propojené. S Evou se mi zpívá krásně. 
Když se ztratím nebo zapomenu text, neva-
dí to, protože je na ni spolehnutí a vždycky 
nás zase najde, podrží a případně píseň upra-
ví. Zpívat s takovým vědomím je naprosto 
osvobozující. 
Býváš při koncertech nervózní, nebo už jsi 
za to množství vystoupení na pódiu jako 
doma a nic tě nerozhází?
Trému mám stále, ale nepovažuji ji za svého 
nepřítele. Myslím, že v určitém množství jde 
o naprosto přirozenou věc. Beru ten pocit ja-
ko ukazatel, že mi na každém koncertu záleží 
a stále je pro mě důležité, aby si příchozí vy-
stoupení užili. 
Na jakou akci se ráda vracíš?
Před pandemií jsme 
s Evou a mými rodi-
či pravidelně pořá-
dali vánoční koncer-
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Ivana Moravcová na univerzitě v anglickém 
Prestonu                   Foto: archiv Ivany Moravcové

ty v Telči a Sedlejově. Přestože za nimi stálo 
hodně práce a organizování, byla to radost. 
Vždy jsem si myslela, že vystupovat před lid-
mi, které znám, je nejtěžší. Postupem času 
zjišťuji, jak nádherný pocit je zpívat pro sál li-
dí, co mají o hudbu opravdový zájem, nechají 
se vtáhnout a na chvíli zapomenou na každo-
denní starosti. 
Které vystoupení pro tebe bylo nejsilněj-
ším zážitkem?
Největším zážitkem jsou koncerty pro mé 
blízké nebo pro ty, kteří mě dlouho znají. Pár-
krát se mi stalo, že při závěrečném potlesku 
lidé vstali, a to je pocit, jaký ani neumím po-
psat. Dělat lidem radost a vidět emoce v je-
jich tvářích, to je jedna z nejhezčích věcí, co 
ke zpěvu patří. 
Jak ses vlastně ke zpívání dostala? 
Zpěv byl pro mě vždy něčím výjimečným, 
ale vážně jsem o jeho studiu začala uvažo-
vat až poté, co Eva jednou na hodině zmíni-
la konzervatoř. Na mé pěvecké cestě byla ale 
spousta pochybností a určitě jich ještě mnoho 
přijde. Zatím jsem naštěstí kolem sebe měla 
lidi, především mé rodiče a Evu, kteří mi po-
mohli a postrčili mě tím správným směrem. 
Za to jim moc děkuji. 
Máš nějaký hudební vzor? 
Ve zpěvu jich mám spoustu, například Hanu 
Hegerovou. Dalším je stále Eva Pavlíková. 
Zpěvu se věnuje mnoho let a dokázala spous-
tu věcí. Stále hledá nové cesty a techniky, po-
řád se učí. Svou práci a hudbu bere vážně 
a přistupuje ke všemu zodpovědně, když má 
cíl, jde za ním. Právě tyto vlastnosti mě vel-
mi inspirují a zároveň mi pomohly se dostat 
tam, kde jsem. 
Co považuješ za největší úspěch své ka-
riéry? 
Zatím si nejvíce vážím přijetí na vysně-
ný obor zahraniční vysoké školy. Co se tý-
če koncertů, vypíchla bych vánoční turné 
s Václavem Hybšem. Nejvíce mě asi hře-
je výhra v konkurzu v závěrečném ročníku 
Pražské konzervatoře, díky čemuž jsem mě-
la možnost zpívat při absolventském koncer-
tu za doprovodu symfonického orchestru, to 
byl jeden z nejhezčích zážitků. 

Marie Majdičová
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Z klienta pracovníkem
Můj první kontakt a vůbec seznámení se 
s Nízkoprahovým klubem ZASTÁVka Telč 
byl ve věku, kdy dítě hledá cestu k tomu, 
kým být, čím se stát a objevuje, kým je teď. 
Ve věku, kdy je duše dítěte velmi zranitel-
ná. Pro mě to byl věk 13 let, ve kterém se mi 
změnil život, a jediné, co mi zbývalo, bylo 
naučit se „chodit“ v tom, co mi život připra-
vil, a smířit se s tím, co se kolem mě děje. 

Rozchod rodičů s sebou nese změnu nejen 
ve fungování rodiny, ale také v samotném 
životě dítěte a v jeho vnímání sebe samé-
ho. Přicházejí výčitky, zlost, lítost, strach 
a samota, které doprovází i emoce rodičů, 
pro které není změna taktéž vůbec lehká. 
Jako bezbranné, topící se dítě jsem se chy-
tala stébla trávy a ocitla jsem se v životě 
sama. I když ne tak docela. 
Výraznou roli v mém životě začali hrát 
pracovníci ze ZASTÁVky. Najednou se 
někdo zajímal o to, jak se mám a jak se 
cítím. Byl mi poskytnut prostor pro to, 
abych o své bolesti mohla mluvit, abych 
mohla plakat a zlobit se a i přes to všech-
no jsem byla vyslechnuta. Nedokážu zpět-
ně popsat konkrétní slova a způsob práce, 
kterou pracovníci v mém případě zvolili. 
Pamatuji si však oporu, která mi pomohla 
k tomu, abych nespadla ještě hlouběji. 

ZASTÁVku jsem navštěvovala několik 
let v kuse jako klient a možná díky mému 
vnitřnímu nastavení a touze pomáhat dru-
hým jsem začala vnímat svůj příběh jako 
něco, co mohu využít pro svou budoucí 
práci. Díky pracovníkům ze ZASTÁVky 
jsem se dozvěděla o střední škole zamě-
řené sociálním směrem. Nyní studuji již 
magisterské studium oboru etika v sociál-
ní práci. A co víc, jsem v současné době 
i pracovníkem ZASTÁVky Telč. Kdyby 
mému 13letému JÁ někdo pověděl, že se 
také stanu jedním z pracovníků nízkopra-
hového zařízení, který byl důležitou sou-
částí mého dospívání, nevěřila bych. Ale 
někdy je důležité jenom důvěřovat proce-
su, v bolesti vidět cestu a věřit, že vše, co 
se nám děje, má svůj důvod. A tak tu jsem 
a snažím se být stéblem trávy, pevnou stě-
nou nebo jenom tichým posluchačem pro 
všechny děti, které své dětství prožívají ta-
ké nelehkým způsobem, jako kdysi já.

Barbora Petrů, sociální pracovnice 

Služby Oblastní 
charity Jihlava byly 
na Prázdninách

Prázdniny v Telči. Legendární festival, kte-
rý každý rok na přelomu července a srpna 
na 14 dnů zaplní a oživí město Telč. A dáv-
no už nejde jen o hlavní večerní koncert 
na zámku. Jde také o setkávání lidí, o do-
provodný program, dílny, stánky, akce pro 
děti. Jsme rádi, že nám pořadatelé umož-
nili být součástí této úžasné festivalové at-
mosféry.
Letos jsme se Prázdnin zúčastnili i my 
z Oblastní charity Jihlava. Hned vedle ma-
lého pódia na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce vyrostly dva naše charitní stany. V těch 
se prezentovaly služby, které jsou bez-
prostředně spjaté s Telčí, tedy Charitní 
pečovatelská služba, která působí v sa-
motné Telči a v okolí do 15 km, a dále ZA-
STÁVka – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. Kromě nás místních přijeli 
i jihlavští kolegové z Centra U Větrníku, 
kteří do Telče pravidelné zajíždí v rámci 
svých terénních aktivit. Děvčata z Káčka, 
jak se našemu K-centru již dlouho přezdí-
vá, jsou pracovnice kontaktního a pora-
denského centra pro osoby ohrožené dro-
govou závislostí. 
A co jsme nabídli návštěvníkům Prázdnin? 
Prezentovali jsme svoje služby, informo-
vali o nich, prodávali jsme výrobky uži-
vatelů, zahráli jsme si se zájemci deskové 
hry, malovalo se na kamínky, vyráběly se 
placky s vlastnoručně namalovaným moti-
vem, testovalo se na infekční nemoci, jako 
je HIV nebo žloutenka B a C. A kdo chtěl, 
mohl prostřednictvím dotazníku zjistit, jak 
je na tom třeba se závislostí na internetu, 
nebo si vyzkoušet svět s toxi brýlemi, které 
simulují pocit a vnímání člověka pod vli-
vem omamných látek.
Ale především, potkali jsme spoustu zají-
mavých lidí, sdělili jsme nové informace, 
načerpali zpětnou vazbu a inspiraci do naší 
další práce. A těšíme se, že třeba nyní po-
můžeme dalším lidem. Jsem tu pro všech-
ny a rádi pomáháme se vším. Tak zase 
příští léto na viděnou!

Sociální okénko 
– co je dlouhodobé 
ošetřovné a kdy ho 
můžu využít?
Dlouhodobé ošetřovné je poměrně nová 
dávka ze systému nemocenského pojiš-
tění v ČR. Ve chvíli, kdy se náhle zhorší 
stav vašeho blízkého natolik, že po návra-
tu z nemocnice potřebuje celodenní pé-
či, umožňuje pečující osobě zůstat doma 
a poskytuje rodině čas rozhodnout se, co 
dál. Sjednat si služby, které s péčí pomo-
hou, vyřídit příspěvek na péči, případně 
další dávky, zajistit pomůcky apod. 
Okruh osob, kterým může za splnění 
podmínek vzniknout nárok na dlouho-
dobé ošetřovné, je široký. Mohou jimi 
být příbuzní osoby vyžadující dlouhodo-
bou péči, druh nebo družka ošetřované 
osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou 
osobou v domácnosti. U osob bez přímé-
ho příbuzenského vztahu je zákonem sta-
novena podmínka společného místa trva-
lého pobytu s ošetřovanou osobou.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné se 
uplatňuje prostřednictvím předepsa-
ných tiskopisů, některé vystavuje pou-
ze ošetřující lékař zdravotnického zaříze-
ní lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní 
žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou 
bude pečovat. Zaměstnanec předá doklady 
svému zaměstnavateli a ten je spolu s dal-
šími podklady odešle na OSSZ. OSVČ je 
předávají přímo „své“ OSSZ.
Podle zákoníku práce uděluje zaměstnava-
tel svému zaměstnanci souhlas s nepřítom-
ností v práci k poskytování dlouhodobé 
péče. Uděluje ho na základě předložené-
ho tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřov-
né. Zaměstnavatel tento souhlas nemusí 
udělit, pokud tomu brání vážné provozní 
problémy. Nesouhlas vám ale musí dát pí-
semně a důvody prokázat. V případě, že 
důvody zaměstnavatele nejsou podle vás 
dostatečné, máte ještě možnost obrátit se 
na oblastní inspektorát práce.

Eva Rosová
Vedoucí CHPS Telč
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ZUŠ – Tajemství květů
Malé výtvarné ohlédnutí ještě před prázdninami… V zámeckém par-
ku jsme se s dětmi věnovali studijní kresbě rostlin, další květy pak vy-
kvetly v naší fantazii… Spolu s dalšími pracemi dětí z „výtvarky“ do-
plní výstavu „Svatební zvony znějí“ v knihovně Univerzitního centra 
MU (4. října – 30. listopadu 2021).

Lenka Bláhová, ZUŠ Telč

Zuzana Zemanová (13 let) Anna Šeniglová (15 let)

Sofie Štrejbarová (7 let)

Anna Houdková (12 let)
Luciana Brychtová (15 let), 
Eliška Jaklová (13 let) Eliška Rokytová (7 let)

Beata Tarasová (7 let) Nela Švantnerová (12 let)

Kristýna Novotná (12 let)

Prodej stavebních 
pozemků v lokalitě 
Dačická
Město Telč zveřejnilo záměr prodeje staveb-
ních pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v obytné zóně Dačická.
Veškeré informace potřebné k podání nabíd-
ky jsou zveřejněny na elektronické úřední 
desce na adrese: www.telc.eu/uredni_deska.

Nabídky je možné podávat do 3. listopadu 
2021 do 17 hodin.

Rybářství Nechvátal ; nechvatal@rybarstvi-nechvatal.cz; tel.:603 512 291, 725 353 802; 
www.facebook.com/rybarstvinechvatal; www.rybarstvi-nechvatal.cz 

PRODEJ ŽIVÝCH RYB ŠIROKÉHO
SORTIMENTU S MOŽNOSTÍ OPRACOVÁNÍ
VELKÝ VÝBĚR RYBÍCH SPECIALIT
- SMAŽENÝ KAPR A PSTRUH
- UZENÝ KAPR A PSTRUH
- RYBÍ ŠKVARKY
- RYBÍ POLÉVKA
TEPLÉ A STUDENÉ NÁPOJE
ŽIVÁ HUDBA

Rybářství Nechvátal Vás srdečně zve na 

SLAVNOSTNÍ VÝLOV 

ŠTĚPNICKÉHO RYBNÍKA

V TELČI 30. ŘÍJNA 

Doprovodný program s rybími specialitami

ZMĚNY VYHRAZENY DLE  AKTUÁLNÍ SITUACE
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Svatého Václava přivítali v Telči starosta města 
Vladimír Brtník a místostarosta Pavel Komín
Jeho početná družina přijela z Ranče Telč a z Hospodářského dvora v Bohuslavicích.

BMXtreme fest poprvé v Panském dvoře
(více v příštím čísle Telčských listů)

Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Michal Prouza
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Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 8. 2021 do 18. 9. 2021

Přehled počasí v Telči
Srpen v číslech
Průměrná teplota:  16,3 °C
Průměrný tlak:  1015 hPa
Srážky:   108,8 mm
Max. teplota:  32,6 °C, 15. 8. v 16.11
Min. teplota:  7 °C, 30. 8. v 4.44
Max. rychlost větru: 33,6 km/h, 24. 8.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

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 akty 
svaté lovecké) a jiné zajímavé motivy.Mohou být i poškozené a bez 
rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé a slušné jednání.Tel.
kontakt 704787323

Malý oznamovatel

Předplatné 
Telčských listů

a jejich zasílání poštou vyřídíte na IC 
radnice - nám. Zachariáše z Hradce 70.

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

Vinobraní v Borovné
sobota 23. října od 14 hodin 

v KD Borovná
Zpestřete si podzimní čas skvělým ví-
nem! Hudební podklad pod taktovkou 
dj Maary. Občerstvení zajištěno, vnitř-
ní varianta také! Více na Fcb události.
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SDH Třeštice: 
tamní hasičárna je 
vzorem pro ostatní
V rámci Hasičského seriálu se tentokrát pře-
suneme z Hodic o pár kilometrů dále smě-
rem k Telči. V Třeštici sbor dobrovolných 
hasičů funguje jako požární jednotka pátého 
stupně. Kromě občasných výjezdů a pořádá-
ní akcí je s dobrovolníky spjat také hokejo-
vý tým a hasičárna, která je cílem návštěv 
a inspirací nejen pro další sbory, na prohlíd-
ku tam o prázdninách zavítal i dětský tábor. 
Na jaře třeštické dobrovolníky zaměstnáva-
ly především požáry nedalekých lesů vznik-
lé pálením klestí. Naposledy vyjeli v létě 
po noční bouřce ke spadlému stromu. „Vý-
jezdy jsou spíše nárazové, tři čtvrtě roku se 
nic neděje a pak se to sejde. Naštěstí byla za-
tím pomoc třeba v čase, kdy byl vždy někdo 
přítomen. Ještě se nestalo, abychom nevyje-
li,“ zhodnotil poslední zásahy starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Třeštice Radim Poled-
na. Tamní jednotka čítá kolem deseti členů. 
V opravené hasičárně otevřené roku 2009 
parkují třeštičtí veškerou techniku, klíčo-
vá je pro ně především cisterna. „V praxi 
to funguje tak, že kdo dřív přijde, ten jede. 
Když jsem přijel z práce a hořel les, zbyla 
tu pouze čtyřkolka, takže jsem vyjel na ní,“ 
poukázal Poledna na ne zcela tradiční výba-
vu hasičských zbrojnic. „Většinou ji mívají 
profesionálové nebo firmy. Tu naši pořídila 
obec a není hasičsky vybavená. Využíváme ji 
různě, ať už pro rychlé přesuny na místo zá-
sahu, v zimě na prohrnování chodníků nebo 
při pořádání akcí,“ přiblížil Poledna s tím, 
že čtyřkolku by do výbavy doporučil i ostat-
ním dobrovolníkům. 
Právě hasičárna do obce láká ostatní sbory. 
„Když stavějí či předělávají zbrojnici, jezdí 
se k nám podívat pro inspiraci. Vliv profesi-
onálů je zkrátka vidět,“ řekl s úsměvem sta-
rosta sboru. 
V požárním sportu třeštičtí hasiči nesoutěží. 
„Tým nemáme a v obci ani není v závodění 
tradice. Účastníme se pouze soutěže v rám-
ci okrsků. Před časem se přihlásilo něko-
lik dívek s tím, že by rády běhaly, brzy na to 
ale odešly a nám zůstalo nevyužité vybave-
ní,“ sdělil Poledna. Podle něj za to částečně 
může i fakt, že mezi dobrovolníky je málo 
členů od osmnácti do třiceti let. Na druhou 
stranu ale mají mladší zájemce. „Většinou 
jde o naše potomky od osmi do patnácti let. 
Letos pouze trénovali a neměli soutěže, ale 
pomáhají nám při údržbových pracích i zá-
sazích. Doufáme, že jim nadšení vydrží,“ do-
plnil starosta sboru. 
S dobrovolníky je už více než dvacet let 
spjaté hokejové mužstvo. „Za tu dobu tam 
z Třeštice zůstali nejvýš tři hráči, zpočátku 

Nové tváře ZUŠ Telč
Pedagogický sbor ZUŠ Telč se s novým škol-
ním rokem rozrostl o 2 pedagogy. Kytarista Jan 
Pácha se ujal žáků paní učitelky Doni Kouka-
lové, která odešla do důchodu. A díky příchodu 
Ctibora Příhody mohla škola otevřít nový stu-
dijní obor – hru na violoncello. Oba dva učitelé 
dosud posbírali zajímavé hudební zkušenosti, 
pojďme se s nimi a s jejich dosavadní kariérou 
seznámit.
B. A. Jan Pácha

Jan Pácha začal se svým hudebním nástrojem, 
s kytarou, jako samouk. Po zkušenostech z růz-
ných jihlavských seskupení žil od roku 2000 
v zahraničí, převážně v Irsku. Tam studoval ky-
taru a účastnil se akcí v rámci Limerick Jazz 
Workshopu, irského festivalu. V letech 2009–
2013 studoval v Newpark music centre Dublin, 
dnes DCU, obor Jazz and contemporary music 
performance se zaměřením kytara.
V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnil kurzů 
zaměřených na rozvoj digitálních kompeten-
cí, zpracování hudby na počítači nebo záznam 
a úpravu hudby pro učitele.
Jeho pedagogická dráha odstartovala v roce 
2017 výukou kytary v populární hudbě na ZUŠ 

ale šlo o tým postavený na hasičích a dal-
ších lidech z okolí,“ uvedl Poledna. 
Stejně jako ostatním sborům, i tomu třeštic-
kému koronavirová pandemie znemožnila 
uspořádat tradiční akce. Už před jejím pro-
puknutím se ale domluvili, že události bu-
dou střídat a každý rok zorganizují jinou. 
„Pravidelně jsme začínali masopustem, 
pokračovali jarním pochodem na Javořici 
ke Dni matek, navázali poutí a letními sou-
těžemi. V posledních letech se přidal také 
Sraz traktorů Zetor. Zájem lidí ale postup-
ně začal upadat, a proto jsme se rozhod-
li akce střídat,“ informoval starosta sboru. 
Právě sraz Zetorů je čeká první říjnovou so-
botu, zatím se přihlásilo přibližně třicet ma-
jitelů a půjde o největší akci v letošním roce. 
„Když nepočítám nultý ročník, poprvé jsme 
sraz uspořádali před čtyřmi lety, kdy se sešlo 
na osmdesát strojů a více než tisíc přícho-
zích. Doufáme, že se druhý ročník vydaří po-
dobně, přestože účastníků asi bude méně,“ 
uzavřel Radim Poledna. 

Marie Majdičová

Foto: Archiv Jana Páchy

Foto: Archiv Ctibora Příhody

Střezina v Hradci Králové, v roce 2019 začal 
působit na ZUŠ Vysoké Mýto a letošním ro-
kem spojil svou kariéru se ZUŠ Telč.
Je aktivním kytaristou. Spolupracuje například 
s Predragem Duroničem nebo s kapelou Beat 
Architects.
A co říká o svém čerstvém působení v naší 
ZUŠ? „Do Telče mě přilákala práce s mladý-
mi lidmi v krásném městečku na Vysočině, kde 
jsem vyrůstal. Nepřišel jsem s žádným velkým 
očekáváním. Doufám, že bude vládnout poho-
da a něco se naučíme.“
MgA. Ctibor Příhoda

Ctibor Příhoda se věnuje hře na violoncello, 
kterou studoval na pražské konzervatoři a poté 
na HAMU. Má zkušenosti s působením v za-
hraničí, několikrát se zúčastnil interpretačních 
kurzů ve slovenských Piešťanech, rakouském 
Klagenfurtu a Semmeringu.
Je spoluzakladatelem klavírního tria Eggen-
berg, které vzniklo během jeho studií na kon-
zervatoři a s nímž pravidelně koncertoval. Ně-
kolikrát přednesl za doprovodu Severočeské 
filharmonie Teplice nebo Jihočeské filharmo-
nie Beethovenův Trojkoncert C dur. Věnoval 
se také pravidelnému nahrávání pro Český roz-
hlas, nahrál například Debussyho cellovou so-
nátu nebo Straussovu cellovou sonátu.
Od dokončení studií se naplno věnuje hře 
na violoncello v pražském orchestru Filhar-
monici města Prahy. Společně s ním se podí-
val do všech koutů světa, třeba do Jižní Ame-
riky, Saúdské Arábie, Libanonu nebo do Číny 
a Japonska. Mezi jeho další činnosti patří práce 
na projektu dvou violoncell CcellosS, na kte-
rém se podílí společně se svou manželkou Si-
monou.
A na co se mohou těšit jeho žáci? „Telč pova-
žuji za svoje druhé rodné město. Po prvních 
hodinách jsem byl velmi mile překvapen, jak 
hodiny nauky i cella všechny děti (žáky) bavi-
ly. Budu rád, když dětem bude základní studi-
um hudby zábavou a ne nějakou nepříjemnou 
povinností.“

Ivana Holcová
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Student gymnázia a autor poezie během čtení v Nové Říši Foto: Martin Machovec

Střípky 
z GOB a SOŠ Telč
Škola díky soutěži objevila nadějné auto-
ry literatury 
Za celým nápadem a také za podstatnou čás-
tí jeho realizace stojí Marta Veselá Jirousová, 
vyučující GOB a SOŠ Telč. Právě ta uspořá-
dala pro všechny zájemce z řad žáků školy 
literární soutěž. „Uvědomila jsem si, že stu-
denti píší a vlastně moc nevědí, co s tím, cítí 
touhu uvnitř sebe a možná nemají možnost 
smysluplně vyjít se svými výtvory ven. Vzpo-
mněla jsem si i na svoje nemotorné spisova-
telské začátky a řekla si, že literární soutěž 
by mohla být tím pravým krokem pro ty, kte-
ří zkrátka psát musí a nemohou si pomoct.“

A udělala dobře, ve škole se totiž našlo cel-
kem 26 žáků, 9 z nižšího a 17 z vyššího 
gymnázia, kteří do soutěže přispěli celkem 
33 texty. Na výběr měli ze čtyř kategorií – 
haiku, sonetu, volného verše a povídky, jak 
komentuje Marta Veselá Jirousová: „Jak 
vidno, naše škola nese jméno slavného bás-
níka, máme tedy hned tři poetické kategorie. 
Abychom povzbudili i mladé autory prózy, 
přidali jsme kategorii povídka, o kterou byl 
mezi studenty nakonec největší zájem. Pro 
povídku bylo vyhlášeno téma Mlha.“ 
Soutěžní texty hodnotily známé literární 
tváře – spisovatelka Petra Dvořáková, au-
torka poezie a výtvarnice Tereza Bínová 
a básník a redaktor Radek Štěpánek. Všech-
na díla pro ně byla anonymní a jména au-
torů se porotci dozvěděli až při sestavování 
finální listiny vítězů. Protože soutěž probí-
hala ve druhém pololetí minulého školní-
ho roku, hodnocení i vyhlášení výsledků 

se odehrály v online podobě. Podvečerního 
setkání se zúčastnili soutěžící, jejich učitelé 
a spolužáci i všichni 3 porotci, kteří nešetři-
li chválou a opakovaně vyzdvihovali až ne-
čekaně vysokou úroveň studentských prací.
A nyní už si žáci mohou svou prvotinu pře-
číst v opravdové knize – v almanachu Plu-
jící ostrovy, který vznikl díky panu Anto-
nínu Bínovi a novoříšskému nakladatelství 
Dobrý důvod. Vydání finančně podpořili 
předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil a zub-
ní lékařka Alena Bínová, kterým patří velké 
poděkování.
Dění kolem literární soutěže bylo zakonče-
no slavnostně – v neděli 27. června se v no-
voříšském klášteře konala akce uspořádaná 
Kanonií premonstrátů v Nové 
Říši, Ústavem pro českou literaturu AVČR 

a Novoříšským kulturním spolkem. Během 
odpoledne měla škola možnost představit 
sborník Plující ostrovy včetně autorské-
ho čtení. Toho se ujaly autorky poezie Ve-
ronika Buláková z nynější septimy, Marie 
Pykalová z kvarty, básník ze septimy Mi-
lan Zámostný a básnířka ze 4. A Valerie Ti-
chá. Čtení prózy reprezentovala Žofie Chlu-
páčková ze 4. A. Její povídka Mlha byla 
na konci minulého školního roku ztvárněna 
i v mluvené verzi.
Své dojmy ze soutěže závěrem shrnuje 
Marta Veselá Jirousová: „V soutěži se sešlo 
spektrum pestrých textů a na každém z nich 
je něco pozoruhodného, něco, co láká k za-
stavení a ocenění. A možná i ten nejslabší 
text, který byl do soutěže poslán, může být 
prvním textem slavného básníka či proza-
ika, předzvěstí textů dalších, vyzrálejších 
a dospělejších.“

Ivana Holcová

Město je nás všech
Vážení čtenáři, když jsme začali psát 
pravidelné příspěvky do Telčských listů 
(TL), chtěli jsme otevřít a nabídnout po-
hled do celospolečenských témat, která 
se nás všech dotýkají a jsou někdy růz-
ně zastírána. Během doby jsme se po ví-
ce připomínkách zaměřili na místní pro-
blematiku, samotný fakt, že to někdo vítá 
a jinému naopak vadí, že je určitý pro-
blém publikován, svědčí o tom, že to má 
smysl, a je to potvrzením správnosti smě-
ru. Snažíme se v rámci komise pro dopra-
vu nebýt kritiky, ale naopak předkládat 
návrhy a iniciovat možné postupy. Proto 
jsme se v minulém čísle věnovali městské 
polici (MP), která přestala k poslednímu 
srpnu fungovat, neboť jediný strážník po-
dal výpověď a jiný není.
Členové dopravní komise na jednání za-
stupitelstva města 13. 9. 2021 tento pro-
blém otevřeli, a to společně s koncepcí 
nového uspořádání parkování a vjezdu 
v centru města. Myslíme si, že pokud za-
dáním od vedení města pro komisi by-
lo zpracovat komplexní návrh na regula-
ci dopravy, tak přesně toto bylo splněno. 
Jak jsme již uváděli dříve, komise pro do-
pravu není oprávněna něco stanovit ne-
bo změnit, její výstup je pouze návrhem 
a doporučením pro radu města.
Aby práce nevyšla nazmar, je třeba, aby 
radní města nevzali zpracovaný návrh 
pouze na vědomí, ale aby se věcí dále za-
bývali a aktivně přispěli ke kvalitativní 
změně. Po řadě dotazů směrem k radě
města, jak dál v této problematice, zřejmě 
došlo konečně na jednání zastupitelstva 
(13. 9. 2021) k prolomení a na starostou 
města přislíbeném speciálním semináři 
pro zastupitele v 10/2021 proběhne se-
známení s navrhovanou koncepcí. Násle-
dovat musí rozhodnutí rady města o přije-
tí, úpravách nebo nepřijetí navrhovaných 
změn v dopravním režimu dle této kon-
cepce.
Jsme přesvědčeni, že by bylo namís-
tě občany v TL informovat o tom, co se 
má změnit, a hlavně proč se to má změ-
nit. Věříme, že po výše uvedeném semi-
náři pro zastupitele bude o čem vás ob-
čany informovat. Pokud totiž bude občan 
informován pouze o tom, co bylo, a ještě 
tak, že se nikde nestala chyba, je to jednak 
ideální předpoklad pro nejrůznější kon-
strukce a dezinformace a dále to zname-
ná ztrátu zájmu jednotlivce o dění v obci. 
To by byla velká škoda, jde tedy o to pro-
blém pojmenovat a otevřít k řešení. Město 
není soukromá firma. Je totiž nás všech.

Za KDU-ČSL
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek
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Zprávy z UCT 
– říjen 2021

Je libo italskou trojhubku? Akce v Univer-
zitním centru pokračují i v říjnu!
Jen letmý pohled do kalendáře je velkým dů-
vodem k radosti. Alespoň v den uzávěrky (15. 
září) to vypadá tak, že letošní podzim bude pl-
ný prezenčních vzdělávacích i kulturních akcí. 
Konečně se vracíme opravdu k normálu. Rád 
bych upozornil zvláště na tři události, které nás 
v říjnu čekají. Jednou je, vlastně již tradiční, 
křest knihy Marty Kučíkové. Ta v posledních 
letech publikuje fascinujícím tempem, co rok, 
to kniha. A kromě pražského křtu je pevným 
bodem jejího programu i křest telčský. A patří 
k našim velmi oblíbeným akcím, které se vždy 
těší velkému zájmu veřejnosti a bez kterých 
si pořádný podzim ani neumíme představit. 
Nic se ale neděje jen tak samo o sobě. Chtěl 
bych při této příležitosti poděkovat naší paní 
knihovnici Iloně Martinů, která se, často ne 
v úplně jednoduchých podmínkách, o univer-
zitní knihovnu vzorně stará. Je to především 
její zásluha, že univerzitní knihovna nejenže 
disponuje kvalitním a aktualizovaným kniž-
ním fondem, ale že může také, i ve spolupráci 
s dalšími místními institucemi (Muzeum Vy-
sočiny, ZUŠ Telč, NPÚ…), nabízet doplňují-
cí vzdělávací a kulturní programy. Jako třeba 
právě křest knihy paní Marty Kučíkové Italské 
trojhubky, který se v naší knihovně bude ko-
nat 23. října od 16 hodin.  Druhou mimořád-
nou říjnovou akcí je mezinárodní workshop 
Scola Telcz, který tradičně bývá v únoru. Le-
tos jsme se ale s kolegy z participujících insti-
tucí (DU Krems, TU Bratislava, ČVUT, NPÚ 
a CET) domluvili, že je zkrátka třeba nahradit 
loňský zimní ročník, který z důvodů protiepi-
demických opatření proběhl pouze online for-
mou. Pod názvem Scola Telcz – Intouchable 
se studenti věnovali možnostem zlepšení pre-

zentace Telče ve virtuálním prostředí. Těší mě, 
že budou mít možnost své mnohdy jen vzdá-
lené informace o Telči ověřit v praxi. A samo-
zřejmě nesmím zapomenout ani na oslavu 15 
let od založení U3V v Telči. Moc děkuji nejen 
kolegům v Telči i Brně za organizaci či výuku, 
ale především našim skvělým posluchačům. 
Právě díky nim patří telčská Univerzita třetí-
ho věku k velmi respektovaným programům. 
Přeji všem pevné zdraví a aby nám naše krás-
né plány vyšly! 
Univerzita třetího věku v Telči
U3V funguje v Telči už od roku 2006, tedy le-
tos slavíme 15 let od jejího založení. Na Masa-
rykově univerzitě vznikla U3V již v roce 1990 
a odstartovala přednáškou rektora prof. Jelínka 
nazvanou T. G. Masaryk. Se vznikem Univer-
zitního centra MU v Telči vznikla i myšlenka 
na provoz kurzů pro seniory, která byla přiví-
tána velkým zájmem z řad veřejnosti a těší se 
mu dodnes. 
Připravili jsme pro vás malý průřez dosavad-
ní činností a doufáme, že budeme moci v práci 
pokračovat a nečekají nás žádné překážky po-
dobné těm „covidovým“… Vernisáž výstavy 
k 15 letům U3V v Telči se bude konat 15. 
října od 13 hodin v prostorách Univerzitní-
ho centra. 
Závěrem ještě velký dík bývalému řediteli 
UCT Ing. Josefu Plucarovi a Ing. Barboře Haš-
kové (vedoucí Oddělení celoživotního vzdělá-
vání RMU Brno) za hladký rozběh U3V v Tel-
či a stejně velký dík současnému řediteli UCT 
Mgr. Jaroslavu Makovcovi a Iloně Martinů 
za plynulé pokračování a stálou podporu.
Vzdělávací akce v Univerzitním centru 
1. – 3. října – sportovně-relaxační víkend Fa-
kulty sportovních studií MU;
6. – 7. října – seminář Fakulty informatiky 
MU;
7. – 10. října – Mezinárodní doktorský seminář 
EUSOC, pořádá Fakulta sociálních studií MU;
11. – 13. října – Podzimní SCOLA TELCZ, 
mezinárodní workshop pořádaný společně 
MU, DU Krems, TU Bratislava, ČVUT, NPÚ 
a CET;
13. – 15. října – výjezdní porada Katedry me-
diálních studií a žurnalistiky MU;
15. října – zahájení a první přednáška kurzu 
U3V Telč – Středověké etudy III;
18. – 20. října – výjezdní porada Teiresias – 
Střediska pro pomoc studentům MU se speci-
fickými nároky;
26. – 31. října – Mezinárodní festival doku-
mentárních filmů, ubytování účastníků.
Akce pro veřejnost
20. října, Aula (P1) od 17 hodin – Ceny města 
Telče za rok 2021;
23. října, Knihovna UCT, od 16 hodin – křest 
knihy Marty Kučíkové Italské trojhubky.
Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách, prosíme, kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 
774 886 640) 

Jan Dostál Wave, monumentální letní instala-
ce olomouckého sochaře, který obdobný pr-
vek realizoval např. na letošním Expu v Duba-
ji. Nádvoří Univerzitního centra.  
15 let Univerzity třetího věku v Teči, ve spo-
lupráci s Muzeem Vysočina, pobočkou Telč, 
obrazová výstava v prostorách Kavárny Haas, 
přístupná každý den od 9 do 17 hodin, vstup 
volný. Vernisáž proběhne 15. 10. od 13 hodin.
Výstava Svatební zvony znějí pořádaná 
v prostorách UCT společně s telčskou po-
bočkou Muzea Vysočiny Jihlava, ZUŠ Telč 
a spolkem Dobová móda Telč, přístupná v ote-
víracích hodinách knihovny, vstupné dobro-
volné. Vernisáž proběhne 4. 10. od 16 hodin.

Jaroslav Makovec

Hrad Roštejn byl oceněn 
v soutěži Stavba Vysočiny
Hrad Roštejn procházel do loňského roku ně-
kolik let trvající stavební a památkovou ob-
novou spojenou s tvorbou nových expozic. 
V pondělí 6. září 2021 obdržel tento pro-
jekt hned dvě prestižní ceny v rámci soutěže 
Stavba Vysočiny. Tu již po devatenácté pořá-
dal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se 
Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Pro-
jekt stavební obnovy hradu a tvorby nových 
expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce sta-
veb. Oceněno bylo především řešení, které 
přispělo ke sjednocení a celistvosti daného 
výrazu při respektování historických souvis-
lostí. Vyzdviženo bylo i obohacení kulturně 
společenské náplně objektu. Roštejn navíc 
v rámci další kategorie soutěže získal ješ-
tě cenu ČKAIT (České komory autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě). Obě ceny jsou poděkováním zejména 
pro rozsáhlý tým, který umožnil vznik a re-
alizaci projektu. Mimo mimořádně úspěšné 
účasti v soutěži Stavba Vysočiny byly hrad-
ní expozice oceněny i na letošních Národních 
mysliveckých slavnostech na zámku Ohra-
da, kde jejich autoři obdrželi uměleckou ce-
nu ČMMJ (Českomoravské myslivecké jed-
noty) za ztvárnění podoby nových expozic.  
Nové hradní expozice jsou atraktivní nejen 
pro odbornou veřejnost, ale rovněž pro širo-
ké spektrum návštěvníků, neboť v loňském 
roce byl Roštejn s necelými 50 tis. návštěv-
níky v interiérech vůbec nejnavštěvovaněj-
ší památkou Kraje Vysočina a i v letošním 
roce si co do návštěvnosti vede skvěle. Jen 
za prázdninové měsíce jej i přes trvající ome-
zení v provozu v souvislosti s protiepidemic-
kými opatřeními navštívilo 28 tis. osob. Hrad 
letos ukončuje svou sezonu tradičně v říjnu, 
kdy je otevřen o víkendech a státním svátku. 

Kateřina Rozinková
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V Telči mohou lidé zavzpomínat na své blíz-
ké, a to díky Vzpomínkovému pochodu s be-
nefičním koncertem, který zde již podruhé 
pořádá 8. října 2021 organizace Sdílení. 

„Většina z nás prožila ve svém životě ztrátu 
blízkého člověka. Pojďme společně zavzpo-
mínat na ty, kteří tu mezi námi nejsou, ale 
v našich srdcích stále žijí. Pochodem uctíme 
památku na naše milované a poté nás čeká 
krásný koncert s posezením v telčské orlov-
ně,“ říká Eva Švecová, fundraiserka Sdílení.
Setkání se bude konat v 18.30 u polikliniky 
v Telči, kde lidé zapálí svíčky, svícínky nebo 
lampionky, které si s sebou přinesou. Jejich 
kroky budou směřovat k místní orlovně, kde 
proběhne v 19.30 benefiční koncert.
„Lidé se mohou těšit na žáky z pěvecké tří-
dy Evy Pavlíkové ze Základní umělecké školy 
v Telči. Ostatně právě jejich vystoupení mělo 
před dvěma lety velký úspěch. Máme radost, 
že naše pozvání přijalo i hudební uskupení 
HARP ROCK MŮRA. Kdo tyto hudebníky 
nezná, doporučujeme si je přijít poslechnout. 
Neobvyklé spojení harfy, houslí, akustické 
a elektrické kytary nadchne všechny věkové 
skupiny,“ doplňuje Švecová.
Avšak tímto program benefičního koncertu 
nekončí. Sdílení plánuje přichystat drobné 
občerstvení a věří, že lidé si zde na závěr po-
sedí v přátelském prostředí. K tomu jim za-
hraje na harmoniku náš starosta a především 
dobrovolník Sdílení Vladimír Brtník. 
„Děkujeme organizaci Orel jednota Telč 
za bezúplatné poskytnutí sálu a také všem 
účinkujícím za vystupování bez nároku 
na honorář. Velice si této podpory vážíme. 
A neobávejte se smutného večera! Vzpomí-
nat budeme s láskou, vzájemným sdílením 
a s úsměvem na rtech,“ uzavírá Švecová.

Dle TZ 

Provedli nás životem. 
Buďme s nimi, když 
ten jejich končí
Organizace Sdílení se tento rok opět zapo-
juje do Papučového dne. Dne, který hra-
vou formou otevírá téma domácí hospico-
vé péče. Přáním zaměstnanců domácích 
hospiců je, aby co nejvíce lidí, kteří si to 
přejí, mohli prožít závěr života ve svém 
domácím prostředí.

„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnou-
čat. Ráda o svou rodinu pečuje a radost jí 
dělá její zahrádka. S manželem si plánova-
li, že v důchodu začnou chodit do divadel 
a více si užívat života. Lékaři jí ale před 
půl rokem zjistili rakovinu tlustého stře-
va. Její poslední přání bylo zůstat doma až 
do úplného konce. A rodina se rozhodla to-
to přání splnit.“ To je jen jeden z mnoha 
příběhů, se kterými se denně setkávají 
zdravotníci v domácích hospicích. 
Většina lidí si přeje strávit své poslední 
chvíle doma. Ale jen malému procentu se 
to skutečně podaří. Důvodem je nedosta-
tek informací. Paní Věře o mobilním hos-
pici řekl její lékař. Ne všichni lékaři ale 
tuto možnost svým pacientům nabízejí. 
Podle výzkumu agentury STEM/MARK 
z roku 2013 si 80 % lidí přeje zemřít do-
ma, ale pouze 20 % se to opravdu po-
daří. Nejčastěji lidé umírají v nemocnici 
(60 %) nebo v ústavech dlouhodobé péče 
(9 %). Samotné domácí hospice se roz-
hodly tyto statistiky změnit a pořádají již 
popáté osvětovou kampaň. 
V letošním roce se do kampaně zapojilo 
26 mobilních hospiců z celé České re-
publiky a společně se snaží informovat 
lidi o službách mobilních hospiců, které 
poskytují profesionální zdravotní a psy-

Vzpomínkový pochod 
s benefičním koncertem

chosociální služby umírajícím a jejich ro-
dinám v domácím prostředí. Hlavními or-
ganizátory kampaně jsou Mobilní hospic 
Ondrášek a Fórum mobilních hospiců.
„Kampaň poběží během celého září a vy-
vrcholí Papučovým dnem ve středu 6. října 
2021. Jedinečnost Papučového dne spočí-
vá v tom, že se každý, kdo si ten den nazu-
je papuče, stává nositelem myšlenky umí-
rání doma,“ popisuje ředitelka organizace 
Sdílení Michaela Čeřovská. Lidé se tak 
mohou do kampaně zapojit jednoduchou 
a veselou formou. Stačí si 6. října vzít pa-

puče s sebou, vyfotit sebe či kolegy z prá-
ce a sdílet fotku na sociálních sítích s #pa-
pucovyden. Díky sdílení fotek v papučích 
tak pomáhají informovat své okolí o do-
mácích hospicích. 
Cílem je také získat pro hospice nové dár-
ce. Práce domácích hospiců, vesměs men-
ších lokálních neziskových organizací, to-
tiž stojí na několika pilířích financování. 
A dárcovská podpora patří k těm velmi vý-
znamným.
Záštitu kampani udělilo Ministerstvo 
zdravotnictví a Česká společnost palia-
tivní medicíny.  
Hlavními partnery kampaně jsou: Čes-
ká spořitelna, Ministerstvo zdravotnictví, 
Dr. Max, Orio Morava, a. s., Zásilkovna, 
Hartman Rico, Coop. Hlavním mediálním 
partnerem je Česká televize.
Další informace o kampani a mobilních 
hospicích se dozvíte na www.umiratdoma.cz. 
Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou 
a podpořte domácí hospicovou péči 
v České republice.
Rádi vám poskytneme více informací 
nebo rozhovor v televizi i rozhlase.

Kontakt:
Eva Švecová

eva.svecova@sdileni-telc.cz
737 216 875
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Inspirace 
z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ 
28. 10. – Slavnostní koncert ke státní-
mu svátku
Filharmonie Hradec Králové
CHEB
Do 3. 10. – Divadlo jednoho herce
Monodrama Festival 2021
Západočeské divadlo Cheb a studio D
JINDŘICHŮV HRADEC
26. 10. – koncert Židovská hudba 
a klezmer pro violoncello
Místo konání: kaple sv. Maří Magdaleny
KUTNÁ HORA
17. 10. – Běh pro zvon
V. ročník terénního běžeckého závodu. 
Trasy pro dospělé 3,5 a 10 km, součástí 
programu bude i dětský závod.
Okolí kostela sv. Jakuba
LITOMYŠL
1. – 4. 10. – ArchiMyšl a Dny Václava 
Havla
Program při příležitosti Světového dne 
architektury. Komentované prohlídky 
a projížďky, besedy nejen s architekty, 
výstavy
POLIČKA
do 24. 10. - 74. umělecký salon
Výstavní sály městského muzea
Letošní salon je zaměřen na díla autorů, 
kteří se na Poličsku narodili nebo zde žijí 
a jejichž tvorba překračuje regionální hra-
nice.
TELČ
30. 10. – Výlov Štěpnického rybníka 
Výlov rybníka z hráze Na Baště před 
vstupem do historického centra, prodej 
živých ryb a rybích specialit, občerstvení. 
Od 8.00 hod.
Zároveň na náměstí Zachariáše z Hradce 
probíhá farmářský a řemeslný trh.
TŘEBOŇ
23. 10. – 7. 11. – Pohádková Třeboň
Festival loutkových divadel pro nejmenší 
diváky v Divadle J. K. Tyla

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

V Muzeu techniky opět 
přivítali historické stro-
je, a to všech velikostí
Příznivci a obdivovatelé veteránů se po roce 
opět sešli v areálu Muzea techniky Telč. Dru-
hé zářijové nedělní dopoledne patřilo tradiční 
Podzimní vyjížďce strojů minulého tisíciletí 
s burzou. První část programu patřila přede-
vším majitelům vozů a motorek, kteří si moh-
li vyměnit náhradní díly či sdílet zkušenosti. 
Poté ve špalíru vyrazili na vyjížďku s překva-
pením. Přehlídku techniky různých značek, 
typů a stáří si užilo také množství návštěv-
níků a kolemjdoucích. Jízdy se zúčastnilo 53 
aut a 28 motocyklů. 
V Telči se objevili jednak ti, kteří na sraz jezdí 
pravidelně, ale i zcela noví účastníci. Přícho-
zí mohli vedle sebe vidět stroje pocházející 
z východního bloku, ale i italské, francouzské 
či americké vozy. „Překvapilo mě, že přijely 
i čistě dámské posádky, a to jak v autech, tak 
i na motorkách,“ sdělil pořadatel a majitel 
Muzea techniky Aleš Wimmer. Podle něj le-
tos bylo asi o třetinu méně účastníků. „Vzhle-
dem k velikosti prostoru to bylo akorát, roz-
hodně jsme se zájmem spokojení,“ doplnil. 

Trasa vyjížďky majitele veteránů každoroč-
ně zavede k malému překvapení, většinou 
jde o drobnou kulturní či technickou památ-
ku. „Cílem byl atypický sloup vedoucí vysoké 
napětí mezi Temelínem a Dukovany umístěný 
v blízkosti Strachoňovic a Černíče,“ prozra-
dil organizátor. Na místě si účastníci projížď-
ky tradičně uspořádali malý piknik. 
Těsně předtím, než veteráni před výletem 
opustili areál muzea, Wimmer ocenil něko-
lik majitelů zrenovovaných strojů. Na první 
příčce se umístil syn manželů Kessnerových, 
který se projížděl ve svém vlastním mini tma-
vomodrém moskviči. „Autíčko jsem dostala 
od tatínka, když mi byly asi dva nebo tři roky, 
jemu tedy dvaatřicet let,“ prozradila mamin-
ka, paní Kessnerová, s tím, že dříve zdaleka 
nebylo zachovalé tak jako nyní. „Po mně ho 
zdědili dva mladší bratři a ti se mu věnovali až 
moc, pak si ho vzal do parády i náš jezevčík, 
který rozkousal volant. Později ho ve stodole 
objevil manžel, který se ho rozhodl pro syna 
opravit,“ popsala, jak hračku zachránili. 
Získat náhradní díly na vůz této velikosti bylo 
daleko náročnější, než je shánět na běžného 
veterána. „V republice ale naštěstí jsou lidé, 
kteří se tomu věnují. U těchto autíček větši-
nou chybí zadní i přední světla, volant a pa-
lubní deska. Někteří součástky tisknou na 3D 
tiskárně, pak ale nedosahují takové kvali-
ty. Podařilo se mi narazit na lidi z Českého 
Krumlova, kteří si díly nechali odlít, takže 
jsou prakticky stejné jako originál. Samozřej-
mě je to nákladnější,“ popsal proces renova-
ce Kessner. Na kompletní opravě se podílel 
také. „Postranní lišty bylo nutné nechat zno-
vu ohnout, vyklepat kapotu, sedačku přeča-
lounit a o nový lak jsem se postaral sám, pro-
tože jsem lakýrník. Nanesl jsem celkem čtyři 
vrstvy modré barvy a tři bezbarvé,“ vyjme-
noval provedené úpravy a dodal s úsměvem, 
že nyní má on i syn každý svého veterána. 
Podzimní vyjížďka s burzou byla letos je-
dinou akcí spojenou s veterány, kterou Aleš 
Wimmer organizuje. Závod Mezi dvěma bra-
nami i Veteránskou revue pořadatelé odloži-
li kvůli koronavirové pandemii na příští rok. 
Také Muzeum techniky opatření ovlivnila 
a pro návštěvníky se otevřelo až těsně před 
létem. „Tou dobou měli lidé ještě strach a ně-
kolikrát mi volali, jaké musí splnit podmín-
ky pro vstup, zda musí být otestovaní a po-
dobně,“ sdělil Wimmer s tím, že návštěvnost 
o prázdninách byla standardní. 
Pro letošní rok do muzea nainstaloval novin-
ku, které si příchozí na první pohled všimnou. 
Jde o kabinu nákladního auta Tatra 148. „Už 
dlouho jsem to plánoval, ale až vloni se mi ji 
podařilo získat. Lidé se mohou posadit za vo-
lant a točit s ním, zatím to má velký úspěch,“ 
podělil se závěrem Aleš Wimmer o nový ex-
ponát. 

Marie Majdičová

Podjavořičan 
na návštěvě

Ve dnech 11.–12. září navštívil folklorní sou-
bor Podjavořičan Telč slovenskou Šaľu. Part-
nerské město Telče pořádalo tradiční Šalian-
ské hody, na nichž jsme vystoupili hned se 
třemi svými pásmy. A tak i pan místostarosta 
Telče Pavel Komín, se kterým jsme se v Šaľe 
potkali, zhlédl naše nejznámější pásmo Blej-
skání nebo Koníčky či Horácká kola. Po vy-
stoupení a výtečné večeři jsme mohli přihlí-
žet startu „Behu nočnou Šaľou“, vystoupení 
skupiny Slovak Tango nebo Peter Bič Pro-
ject. Součástí Šalianských hodů byly i tvoři-
vé dílny nebo stánky s občerstvením. Bylo te-
dy spoustu možností, jak trávit společný čas.
Pořadatelé vytvořili skvělou atmosféru a moc 
jsme si to užili. Bylo o nás velmi dobře po-
staráno, počínaje přivítáním milou paní hos-
teskou, skvělým jídlem i ubytováním, konče 
svačinou na cestu. Jsme moc rádi, že jsme se 
mohli Šalianských hodů zúčastnit.

Podjavořičan Telč
text Jana Vacková
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Dům dětí 
a mládeže Telč
Milí čtenáři,
máme tady nový školní rok a s ním pestrou 
nabídku kroužků v našem krásném Domě 
dětí a mládeže v Telči na náměstí. Pevně vě-
říme, že začínající školní rok bude lepší než 
ten uplynulý a že nebudeme v našich čin-
nostech nijak omezováni. 
Připravili jsme pro vás opravdu pestrou na-
bídku, ze které si, jak doufáme, dokáže-
te vybrat právě ty činnosti, které jsou vám 
nejbližší. Mimo již zavedené kroužky, kte-
ré jsou hojně navštěvované už léta, chceme 
nově otevřít badminton, deskové hry, DIY 
dílnu a letecké modeláře.
Kompletní seznam všech kroužků nalezne-
te na stránkách DDM, na letáčcích ve ško-
lách a školce. Anebo se za námi přijďte 
podívat přímo do domu dětí a mládeže. Tě-
šíme se na setkávání s vámi, přejeme vám 
všem pevné zdraví a příště trochu zavzpo-
mínáme na léto a s ním spojené letní tábory 
ve Zvolenovicích.

Báječné dny vám všem přeje kolektiv 
DDM Telč

Zprávy z jednoty Orla
Pohár z Raptorcupu si odvezli do Holic
Tradiční poprázdninový florbalový tur-
naj Raptorcup letos načal druhou desítku 
let své existence. Jako každý rok zavítaly 
do Telče krom stálic tohoto utkání i týmy 
z daleka. Jmenovitě HC Florbálek z Pra-
hy, IBK Mustang Brno, Masters of Bizarre 
od Českých Budějovic či dva týmy z Ho-
lic v Čechách.
Letos již nenastoupily legendární Staré 
pušky z Jihavy, které vyhrály rovnou po-
lovinu všech doposud odehraných turnajů. 
Nejlépe tuto příležitost využili hráči IBK 
Holice, když ve finálovém zápase deklaso-
vali 5:2 HC Florbálek a vybojovali si mož-
nost mít na rok v Holicích putovní pohár. 
Třetí místo vydřeli tradiční zástupci z Tel-
če s týmem PH! Retro. A se čtvrtým mís-
tem se musel smířit IBK Mustang Brno.
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete 
na http://www.raptorcup.cz/rozpis-utkani-
-vysledky.
Roštejnské stráně na nových tratích
Rádi bychom vás pozvali na devátý roč-
ník přespolního běhu Roštejnské stráně. 
Byť název závodu zůstává, aktuální pro-
blém s dostupností obvyklého místa startu 
nám vnukl myšlenku tratě přesunout. Če-
kají vás tedy zcela nové okruhy v Lipkách 
a v lesích okolo kaple sv. Karla. Registrace 
začne v neděli 10. října od 13.00 na Ran-

či vedle Lipek. Běžecké závody proběh-
nout ve všech věkových kategoriích a jako 
tradičně budou součástí Orelské Běžecké 
Ligy. Nebude chybět ani Lidový běh, kte-
rý je zaměřen na neběžce. On-line se mů-
žete registrovat již nyní na www.oreltelc.
cz/rostejnske_strane. Vezměte své děti či 
vnoučata a sami si přijďte vyzkoušet, jestli 
ještě uběhnete kilometr. 

Orlovna covid přežila
Čas, který jsme získali protiepidemickými 
opatřeními, kdy nebylo možné provozovat 
žádné hromadné akce, jsme využili k re-
konstrukci a vylepšení orlovny. Proběhla 
výměna oken a dveří v přísálí, v zázemí 
pro účinkující a ve vestibulu. Všechny ty-
to prostory jsou nově vymalovány. V sále 
je nové projekční plátno 5x4 metry a lase-
rový projektor s vysokým rozlišením. Ce-
lý projekt byl podpořen prostřednictvím 
MAS Telčsko v rámci 4. výzvy Progra-
mu rozvoje venkova. Díky této 80% dota-
ci jsme z vlastních prostředků ještě moh-
li nechat vyměnit okna a dveře v klubovně 
SHM.
Dále jsme svépomocí provedli odvodně-
ní zdiva zadní části budovy pomocí drená-
že a vsakovací jámy. Terén zahrady jsme 
následně zkultivovali a zatravnili. Došlo 
i na zateplení malé kotelny. Také střecha 
altánu prochází rekonstrukcí. U vstupu ze 
dvora je nový přístřešek realizovaný členy 
klubu PROSTOR.
Všechny, kteří si zvykli na akce v orlov-
ně, potěšíme v říjnu a listopadu zajímavý-
mi přednáškami, které najdete na str. 23 
v kulturním kalendáři.
Také klub PROSTOR připravuje nejen hu-
dební akce, kterých se rádi účastníte.
Všechna vylepšení jsou zde pro vás, naše 
příznivce a občany Telče a okolí. Přijďte 
nás podpořit v naší činnosti i přes v sou-
časnosti ztížený přístup kvůli rekonstrukci 
Jihlavské ulice.

Jaroslav Kadlec

První Foitova Street 
Party se nad očekává-
ní vydařila!
První Foitova Street Party aneb první setká-
ní sousedů z ulice Foitova (a z přilehlých 
částí ulic Svatojánská a 28. října) se usku-
tečnila začátkem září na veřejném dětském 
hřišti ve zmíněné ulici. Nápad zorganizovat 
takové setkání se tak trochu nahodile zro-

dil jednoho červnového večera v hlavách 
manželů Ilony a Vládi Martinů a manže-
lů Mileny Kopečné a Vládi Brtníka. První 
dvojice se nechala inspirovat opakovanými 
sousedskými setkáními na náměstí Hrdinů 
v Telči. Já s manželem známe taková setká-
ní z našeho pobytu v zahraničí. A tak slovo 
dalo slovo, domluvili jsme termín, vytvoři-
li pozvánky, které jsme ještě před začátkem 
prázdnin roznesli do schránek, a v sobotu 
4. září jsme s napětím očekávali, kolik na-
šich sousedů přijde. Samozřejmě jsme ne-
nechali nic náhodě a pečlivě vše připravi-
li – objednali jsme teplé a slunečné počasí, 
Martinů vytáhli pípu a velký gril, nakoupili 
jsme sudy piva a limonády, vynosili pár sto-
lů a židlí, pro děti byl k dispozici ping-pon-
gový stůl, basketbalový koš, míče a branky, 
koloběžky, howerboard, křídy atp. Jakmi-
le odbila čtvrtá hodina, skutečně začali při-
cházet první sousedé, vzorně vybaveni dle 
pokynů v pozvánce vlastními sklenicemi 
či přímo půllitry v jedné ruce a tácy s vše-
možnými sladkými či slanými dobrotami 
do společného bufetu ve druhé ruce. Mír-
né úvodní rozpaky a rozkoukávání byly 
rychle pryč a během pár minut už bylo sly-
šet přátelské klevetění. Vytvořilo se několik 
hloučků či skupinek, jejichž členové se při-
rozeně mísili, měnili si místa u stolu, mlu-
vili o všem možném a u toho si vzájemně 
nabízeli své kulinářské dobroty. No a před-
stavte si, že i po více než deseti letech, co 
naše čtvrť stojí, se několik z nás seznámi-
lo se sousedy, které jsme sice znali od vi-
dění, ale vůbec jsme netušili, že bydlí pár 
desítek metrů od nás. Celkem se totiž na na-
šem prvním sousedském setkání vystřída-
lo od odpoledních do pozdně nočních hodin 
více než třicet dospělých a téměř dvacet dě-
tí! Troufnu si napsat, že všichni odcházeli 
domů spokojení, dobře naladění a s otázkou 
na rtech, zda a kdy bude nějaké příště. My, 
sousedi z Foitovy a přilehlých ulic, jsme si 
svoje příště už domluvili, ale co vy, ostatní 
obyvatelé města Telče? Nenecháte se námi 
inspirovat? Věřím, že i vy máte kolem sebe 
prima sousedy. 

Milena Kopečná

Foto: Archiv Mileny Kopečné



str. 21TL 10/2021

Sport
Telčský volejbal žije!

Po několikaleté pauze jsme s kolegyněmi 
(trenérkami a stále aktivními hráčkami vo-
lejbalu SK Telč) a za asistence většiny ro-
dičů uspořádali letní tréninkové soustře-
dění pro naše svěřence. Po třech letech 
osvěty a pravidelných tréninků se nám po-
dařilo relativně stabilizovat žákovskou zá-
kladnu natolik, že jsme v době „předko-
vidové“ byli schopni odehrát i neoficiální 
soutěž v minivolejbalu, kde jsme se s na-
šimi cca třiceti svěřenci rozhodně neztra-
tili. Jsme moc rádi za to, že v našem měs-
tě, které dalo světovému volejbalu Honzu 
Štokra, se nám opět daří zvyšovat zájem 
mladých lidí o tento krásný sport. 
Soustředění se konalo 16.–18. srpna v are-
álu Kroketového klubu Dynama Telč 
na Batelovské ulici, kde má telčský volej-
bal již několik sezón provizorní zázemí.  
Hlavním cílem tohoto soustředění neby-
lo ani tak zvýšit fyzickou či výkonnostní 
úroveň našich svěřenkyň a svěřenců, ale – 
a to bylo naším hlavním záměrem – spo-
lečně si celou akci hlavně užít. Celá akce 
měla pevně daný harmonogram, skládají-
cí se z dopoledního a odpoledního trénin-
ku, her, teambuildingových aktivit, soutě-
ží, ukázek jiných sportů, …
Všichni jsme přespávali přímo v areálu, 
kde k tomu byly vytvořeny v minulých mě-
sících vhodné podmínky, za což „kroketis-
tům“ děkujeme. Celou akci jsme si všichni 
společně moc užili a domluvili se, že příští 
prázdniny vše nejen zopakujeme, ale hlav-
ně časově rozšíříme. Pokud mohu hovořit 
za své kolegyně, které se nejen na této ak-
ci, ale i na náboru a trénování od počátku 
podílely (Markéta Petrů, Jana Vystrčilo-
vá), naše volejbalová srdíčka plesají, musí. 
Plesají nad skutečností, že i v dnešní době 
přemíry dětských volnočasových aktivit 
a pracovního vytížení rodičů telčský volej-
bal neztrácí dech. Nezbývá mi než doufat, 
že sport, který v Telči v dobách minulých 
držel krok s fotbalem a hokejem, bude mít 
i v budoucnu mladým lidem co nabídnout. 
A co hlavně – snad již ve svém. 

Zdeňka Remešová
trenérka volejbalové mládeže SK Telč

ZŠ Masarykova běžela 
olympijský běh

Různí běžci, různá místa, olympijská myš-
lenka. Přesně toto byl hlavní důvod, proč 
se naše škola zapojila do T-Mobile Olym-
pijského běhu. Na této akci nejde o body, 
časy, vítězství či medaile. Jde o radost. Ra-
dost z pohybu. Nerozhoduje kondice, ale 
snaha, sounáležitost, podpora. Nezáleží, 
zda jsi sportovec. Jde hlavně o radost z po-
hybu. T-Mobile Olympijský běh je největ-
ší hromadnou běžeckou událostí v České 
republice. Stejný den, stejný čas, stejná 
myšlenka, tisíce běžců zároveň. Každý zá-
roveň pomáhá také České olympijské na-
daci. Z každého startovného směřuje část 
na podporu sportování dětí, které z něja-
kého důvodu sportovat nemohou, byť by 
chtěly. Do této akce se zapojila celá naše 
škola. Všichni jsme si to moc užili a bylo 
nám ctí pokračovat v něčem, co jako první 
u nás zahájil Emil Zátopek. A tak ani u nás 
nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Zdeňka Remešová

TJ Sokol Telč informuje
Cvičení rodiče a děti: od 6.10.
ST 16.30 – 17.30, tělocvična ZŠ Ma-
sarykova ul., vede Pavla Houdková – 
606 641 932,
PÁ 9.30 – 11.00, sport. hala Masarykova 
ul., Blanka Krejčí – 605 986 564 (od 1.10.)
SM Systém – kurz rehabilitačního cviče-
ní od 6. 10.
ST 19.00 – 20.00, Mgr. Zora Herzová – 
605 245 086, zora.herzova@seznam.cz
Ropeskipping speciální švihadla – od října
ÚT 15.15 – 16.15, tělocvična ZŠ Hradec-
ká ul.., Mgr. Zora Herzová – 605 245 086
500 Kč pololetí
Od října budou otevřeny též oddíly moder-
ní a sportovní (Team gym) gymnastiky a
juda, dále karate, kickbox, florbal, sálová 
kopaná, tenis.
Tradiční akce Uspávání broučků se bude 
konat ve středu 27. října (podzimní prázd-
niny) od 15.30 hod na Oslednicích u roz-
hledny. 
Bližší informace na www.sokoltelc.cz nebo 
www.ddmtelc.cz a plakátech

Emilie Drdácká

1. rozpis florbalových 
tréninků ve Sportovní 
hale ZŠ Hradecká
Tréninky 2021/2022 – Florbal  Telč, z. s.

Minipřípravka (předškoláci, starší 3 let)
Po 15.30 – 16.30

Přípravka  (2013–2014)
Út, Čt 15.15 – 16.30

Elévové (2011–2012)
Po 16.45 – 18.00
St 16.30 – 17.45

Mladší žáci  (2009–2010)
Út 16.45  – 18.00
Čt 18.00 – 19.15

Starší žáci (2007–2008)
Út 18.00 – 19.30
Pá 16.30 – 18.00

Dorost  (2005–2006)
Út 18.00 – 19.30
Pá 16.30 – 18.00

Junioři (2003–2004)
Po 18.15 – 19.45
Čt 19.15 – 20.45

Florbalové turnaje 
v říjnu ve Sportovní hale 
ZŠ Hradecká Telč
neděle 10. října – Liga Vysočiny mladších 
žáků 
Florbal Telč – 9.00 hod Okříšky, 11.50 hod 
Třebíč, 13.50 hod Dačice
sobota 23. října – II. liga dorostu
Florbal Telč – 9.00 hod FBŠ Jihlava, 13.30 
hod SK Jihlava, další účastník turnaje SK 
JeMoBu 
sobota 30. října – Liga Vysočiny mužů   
Florbal Telč – 9.00 hod TJ Dačice, 13.30 
hod SK Přibyslav, další Hippos Žďár n. S., 
FBC Salamandra 
neděle 31. října – II. liga juniorů   Florbal 
Telč – 9.00 hod Hippos Žďár n. S., 13.30 
hod SK Jihlava, další Okříšky a Přibyslav.

V důsledku ukončení sportovní činnosti 
některých hráčů hledáme do týmu star-
ších žáků a dorostu nové florbalisty (roč-
níky 2005–2008). Nabízíme dobré tré-
ninkové podmínky a sportovní vybavení. 
Další příspěvky na cestovné, na utkání 
a oblečení.
Hlaste se na trénincích ve SH Hradecká 
nebo Jaroslavu Novákovi, 
tel. 602 541 258.

Jaroslav Novák, Florbal Telč, z. s.
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Vítáme nové občánky
Natálie Freyová, Podolí
Filip Procházka, Štěpnice
Nikolas Mikeš, Štěpnice
Emma Svobodová, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Lubomír Nepraš, Ždírec
a Bc. Simona Bouzková, Telč
Peter Obernauer, Hovorčovice
a Stanislava Frýdecká, Hovorčovice
Sigitas Kazlauskas, Praha
a Vendula Karásková, Slavonice
Tomáš Srp, Hodice
a Tereza Přechová, Hodice
Michal Bakaj, Hodice
a Erika Kovářová, Karviná
Petr Strohmayer, Bednáreček
a Anna Křenová, Bednáreček
Pavel Kos, Hojkov
a Zuzana Tlačbabová, Kozlov
Jiří Ježek, Želetava
a Miroslava Marková, Želetava
Josef Čurda, Bohusoudov
a Jaroslava Pavlů, Dačice
Mgr. Leoš Švarc, Znojmo
a Jana Srogončíková, Žďár n. S.
Daniel Jakoubek, Třešť
a Kateřina Suchánková, Jihlava
Jan Homoláč, Jihlava
a Radka Pavlásková, Jihlava
Jakub Vacata, Batelov
a Patricie Čislaková, Rančířov
Radek Woś, Kanice
a Mirka Klapuchová, Kanice
Lukáš Zeizinger, Uničov
a Jana Brázdová, Petrovice
Libor Šenkýř, Stonařov
a Vladislava Nekorancová, Stonařov
Dušan Pavlíček, Stonařov
a Nikola Tripalová, Telč
Jiří Havlík, Telč
a Barbora Lupačová, Radkov

Opustili nás
Zdeněk Urbanec, Staré Město 64 let
František Novotný, Staré Město 86 let
Stanislav Mašek, Staré Město 79 let
Miroslav Cambálek, Štěpnice 77 let
Josef Nápravník, Radkov 91 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

Výsledky SDH Telč
7. 8. Okrsková soutěž okrsku Telč v Černíči
PS 12 bez úprav 
Muži 35+ 1. místo
Muži A 2. místo 
Muži B (junioři) 1. místo
Ženy 1. místo
Speciály 
Muži A 1. místo 
Muži B (junioři) 5. místo 
Ženy 1. místo

3. 9. Cizkrajov noční 
PS 12 bez úprav 
Muži A 2. místo
Muži B (junioři) 1. místo
Speciály 
Muži A 2. místo
Muži B (junioři) 5. místo 
4. 9. Bílkov denní 
PS 12 bez úprav 
Muži A 2. místo 
Muži B (junioři) 3. místo 
10. 9. Jemnice noční  speciály 
Muži A 8. místo
Muži B (junioři) 10. místo
11. 9. Čenkov denní  
Muži A 3. místo
Muži B (junioři) 5. místo

Libor Slatinský

Slavnostní předávání Cen 
a Uznání města Telče 

za rok 2021
středa 20. října v 17.00 hod.
v aule Univerzitního centra

Řásná se s prázdninami 
rozloučila nohejbalem

Řásná žije sportem. Tamější tělovýchovná 
jednota pravidelně pořádá soutěže různého 
druhu. A poslední prázdninová sobota se už 
tradičně nese v duchu nohejbalu, tradičního 
českého kolektivního sportu. 28. srpna se ko-
nal 22. ročník turnaje trojic Řásná open.
Mezi 11 týmy byli jak místní sportovci, tak 
účastníci z daleka – z Jihlavy, ze Znojma a do-
konce i z Jablonce nad Nisou. O první místo 
se popraly týmy NK Znojmo a Rozbrus, slo-
žený ze členů z Batelova a Jihlavy, který na-
konec získal vítěznou trofej. 
Předseda TJ Řásná Petr Přibyl si pochvaluje 
opětovnou oblibu tohoto sportu: „Po hube-
ných letech je zájem o nohejbal opět na vze-
stupu.“ A spokojený je i s úrovní hry: „Finá-
lové boje předvedly vysoce kvalitní nohejbal.“
Akci přálo počasí, a tak si soutěžní den užili 
nejen účastníci a pořadatelé turnaje, ale i divá-
ci, mezi nimiž nechyběli místní, bývalí hráči 
ani další příznivci nohejbalu.
Prázdniny zahájené rovněž tradičním turna-
jem dvojic, který otevírá léto vždy kolem 1. 
letního dne, tak byly uzavřeny příjemně strá-
veným odpolednem.
Kromě nohejbalu si v létě mohli příznivci 
sportu a Řásné užít také turnaj ve volejbalu 
O řásenský pařízek a celou sezonu v pátek 10. 
září ukončil 20. ročník závodu Přespolní běh 
v Řásné, který je součástí celoročního Běžce 
Vysočiny.

Ivana Holcová

Účastníci nohejbalového turnaje
Foto: Archiv Františka Přibyla

Dotace na kulturu a sport 
v Telči na rok 2022
Od 15. října je na webových stránkách 
města Telče www.telc.eu/obcan/dotace 
zveřejněn dotační program s možností žá-
dat o finanční příspěvek v oblasti kultu-
ry a sportu v Telči na rok 2022. Program 
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů 
ode dne zveřejnění. Žádost je možné po-
dat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění. 
Žádosti o finanční příspěvky se přijímají 
od 15. 11. 2021 do 15. 1. 2022 na podatel-
ně Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 70, 588 56 Telč.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

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
V rámci akce proběhnou i Africké trhy (9. října)
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Kulturní kalendář
Akce
20. 10. 17.00 sál Univerzitního centra
Slavnostní předávání Cen a Uznání 
města Telče za rok 2021

23. 10. 16.00
 knihovna Univerzitního centra
Italské trojhubky
Křest knihy Marty Kučíkové. S humorem 
a laskavostí o životě v Itálii.

27. 10. 15.30
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do příro-
dy na tradiční uspávání broučků.
Sraz v 15.30 hod. u rozhledny na Osledni-
cích. Více na www.sokoltelc.cz

30. 10.  Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
Prodej živých ryb širokého sortimentu 
s možností opracování, velký výběr ry-
bích specialit – smažený a uzený kapr 
a pstruh, rybí škvarky, rybí polévka, teplé 
a studené nápoje, živá hudba. Změny vy-
hrazeny dle aktuální situace. Zve Rybář-
ství Nechvátal,
www.rybarstvi-nechvatal.cz

Koncerty KPH
6. 10. 19.00 sál ZUŠ
Sukovo klavírní kvarteto

12. 10. 19.00 sál ZUŠ
Pražské komorní trio
M. Rezek, T. Strašil, R. Pacourek

Přednáška
23. 10. 14.00 Lannerův dům
Putování archeologií Vysočiny
Přednáší: Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, 
Ph.D. Přednáška se uskuteční v rámci Me-
zinárodního dne archeologie.

Výstavy
29. 7. – 10. 10. Galerie Hasičský dům
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápis-
ky na skleněných deskách
Výstava připomíná Františka Vladimíra 
Foita jako výjimečného člověka, umělce, 
sochaře a cestovatele.

22. – 24. 10. Galerie Hasičský dům
Podzimní výstava zahrádkářů
Výstava ke 100. výročí ZO Českého za-
hrádkářského svazu v Telči. Součástí vý-
stavy je i prodej podzimních a dušičko-
vých vazeb.

Orlovna
8. 10.
Vzpomínkový pochod Sdílení s benefič-
ním koncertem
Setkání u polikliniky v 18.30 hod. S sebou 
si vezměte lucerničky, svíčky nebo lampion-
ky. Zavzpomínáme na své zemřelé pocho-
dem do orlovny, kde v 19.30 začne benefiční 
koncert. Dobrovolné vstupné bude použito 
na provoz hospice. www.sdileni-telc.cz

10. 10. 18.00
Královny – Divadelní ochotníci z Předína 
uvedou komedii Královny. Vstupné 100 Kč. 
Bar s občerstvením otevřený od 17.30 hod. 
Vybrané vstupné a výtěžek z baru budou vy-
užité na vydláždění dvora a další opravy.

Jednota Orel Telč zve na zajímavé besedy 
s videoprojekcí:
15. 10. 18.30
Lesk a bída Indie – připravila Marie Gre-
gorová
22. 10. 18.30
Nepál – Lobuche East – připravil Leoš Bařina
Otevřený bar s občerstvením od 18.00 hod. 
Dobrovolné vstupné bude využito na opra-
vy a vydláždění dvora.
24. 10. 
Misijní neděle – Jak se můžete zapojit? 
V neděli 24. 10. navštívit farní kavárnu, dát 
si dobrou kávu a zakoupit si „misijní kolá-
če“. Výtěžek bude věnován na Papežské mi-
sijní dílo. Více o akcích orlovny na str. 20

Prostor
2.10. 
Rock v Prostoru! - Vystoupí kapely Vosolit, 
Stoner Toad a Fatal Error
23. 10. 
MC Embryo + afterparty

Městská knihovna
4. – 10. 10. Týden knihoven
Bližší informace v knihovně nebo na www.
mktelc.cz
- registrace nových čtenářů zdarma
- čtenářská amnestie na upomínky
- podzimní tvoření pro dospělé v pondělí 
4. 10. od 17.30 hod.
- podzimní tvořivá dílna pro děti v úterý 
5. 10. od 13 do 16 hod.
- vyhlášení vítězů celoroční hry Lovci perel

Farmářské a řemeslné trhy
9. a 30. 10. 9.00 – 15.00        náměstí
Kontakt: tel. 722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
V rámci Farmářských trhů (9. 10.) se usku-
teční i Africké trhy - to nejlepší koření ze 
Zanzibaru a spoustu dalších dobrot! Vezmě-
te rodinu nebo přátele a přijďte ochutnat ty 
největší lahůdky a užít si skvělou atmosféru.

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dět-
mi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno každé úte-
rý od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v hernič-
ce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 775 219 362, 
www.krtecek.org,
www.facebook.com/centrumkrtecek

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

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

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

Římskokatolické
sobota
18.00 Matka Boží
neděle
7.30 a 9.00 sv. Jakub
10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. – II. 4. 10. IV. 6. 10.
III. 5. 10. V. – VI. 7. 10.
Biologický odpad
I. – II. 18. 10. IV. 20. 10.
III. 19. 10. V. – VI. 21. 10.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

● Našel se ve vaší obci poklad nebo tře-
ba jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě?
● Napadl u vás sníh v létě? 
● Připravujete nějakou společenskou ne-
bo sportovní akci?
● Přijede k vám Michal David nebo „jen“ 
známý rodák?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku má-
me vždy 15. v měsíci
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Den památek a charitativní cyklojízda 
Na kole dětem Vysočinou - sobota 11. září

Foto: Ilona Jeníčková

Krásná pohádka O princezně Bublajdě v podání divadelního kroužku 
Dráčata při DDM Telč se poprvé hrála v nově zrekonstruovaném diva-
dle v domě dětí a mládeže při plném hledišti diváků

Děkujeme všem vystupujícím na Dni památek, farním úřadům za zpřístupnění kostelů Jména Ježíš a sv. Ducha a účastníkům cyklojízdy za finanč-
ní příspěvek pro pediatrické oddělení Nemocnice Jihlava a Nadační fond Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Telč

V kostele Jména Ježíš zněla varhanní hudba v podání Lucie Páralové

V evangelickém kostele sv. Ducha jsme vyslechli starou hudbu 
Mirka Zadiny a zajímavou přednášku Doc. PhDr. Evy Melmukové 
a ThDr. Petra Melmuka, Th.D.

Telčští velocipedisté vyprovázeli charitativní cyklojízdu Na kole dětem 
Vysočinou. Cyklojízdu odstartovali předseda Senátu PČR Miloš Vystr-
čil a starosta města Vladimír Brtník. 77 km dlouhou trasu jelo více než 
150 cyklistů včetně starostů z okolních měst


