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72. schůze – 22. září
 - Rada města (Dále RM) schválila finanční 
podporu pro Krasobruslařský klub Telč, 
z. s., ve výši 49.500 Kč.
 - RM schválila finanční podporu pro Kruh 
přátel hudby v Telči ve výši 35 000 Kč.
 - RM schválila finanční podporu pro Spo-
lečnost telčské místní dráhy, z. s., ve výši 
25 000 Kč.
 - RM schválila Základní škole Telč, Hra-
decká 234, příspěvkové organizaci záměr 
podání žádosti o zařazení do projektu 
Obědy pro děti prostřednictvím obec-
ně prospěšné společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., a souhlasí s přijetím 
účelově určeného finanční daru, který bu-
de poskytnut ve dvou etapách v celkové 
výši 100.502 Kč a je určen pro 19 žáků.
 - RM schválila uzavření smlou-
vy o zřízení věcného břemene č. JI-
014330072214/001-ADS se společnos-
tí EG.D, a. s., v souvislosti se stavbou 
„Telč, Slavíčkova, kabel NN“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
práva realizace stavby nad cizím pozem-
kem se společností La Vie, s. r. o., v sou-
vislosti se zateplením domu čp. 2 v uli-
ci Hradecká na parcele č. st. 446/1 v obci 
a k. ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
stavebních pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů v obytné zóně Dačická v Tel-
či.
 - RM schválila prodloužení smlouvy o ná-
jmu bytu č. 3 v ul. Slavatovská 137, Telč 
– Štěpnice pro společnost Všeobecný lé-
kař Prevent, s. r. o., IČ 08617368, se síd-
lem 1. máje 67, 281 63 Kozojedy.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení s kolektivním systémem 
ASEKOL.
 - RM schválila poskytnutí náborového pří-
spěvku pro strážníka(y) Městské policie 
Telč.

73. schůze – 6. října
 - RM doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit dotaci společnosti SeneCu-
ra SeniorCentrum Telč, s. r. o., ve výši 
500.000 Kč na úhradu provozních nákla-
dů spojených se zajištěním sociální služ-
by v „domově se zvláštním režimem“ 
v Telči.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní práva realizace stavby nad cizím po-
zemkem za účelem zateplení budovy č. 
p. 183 na pozemku parc. č. st. 460/1 v ob-
ci a k. ú. Telč.
 - RM schválila poskytnutí daru ve výši 
2.500 Kč na akci pro děti Pirátská stezka.

Z jednání rady města
Na základě výsledků měření kvality ovzdu-
ší v Telči, které provedla v uplynulém obdo-
bí autorizovaná firma, došlo ke zjištění, že 
v Telči je překračován imisní limit aromatic-
kého uhlovodíku benzo(a)pyren. Tento uhlo-
vodík je do ovzduší vypouštěn primárně z lo-
kálních topenišť (zejména z nevyhovujících 
kotlů a topidel na uhlí a dřevo) a dále ho ob-
sahují automobilové výfukové plyny. Vzhle-
dem k tomu, že překročení imisního limitu 
pro benzo(a)pyren představuje vážné ohrože-
ní pro lidské zdraví, je nutné, aby Město Telč 
přijalo zákonná opatření ke snížení znečiště-
ní ovzduší z lokálních topenišť. Tato opatře-
ní jsou součástí Programu zlepšování kvality 
ovzduší (dále jen „PZKO“), který byl vydán 
a zveřejněn ve věstníku Ministerstva životní-
ho prostřední dne 27. 1. 2021. 
Město Telč v současné době zveřejnilo 
na svých webových stránkách v části OBČAN 
– INFORMACE odkaz na brožuru od Minis-
terstva životního prostředí „Jak správně topit 
a ušetřit“. Tato brožura pojednává o proble-
matice topení v lokálních topeništích.  
https://www.telc.eu/obcan/informace-1/bro-
zura_od_ministerstva_zivotniho_prostredi_
jak_spravne_topit_a_usetrit
K dosažení nízkých emisí je nutné splnění řa-
dy podmínek správného vytápění. V dalších 
číslech Telčských listů vás budeme infor-
movat o opatřeních přijatých v rámci PZKO 
a o případných kontrolách spalovacích staci-
onárních zdrojů o jmenovitém tepelném pří-
konu 300 kW a nižším.

Pavlína Kretová, OŽP, ochrana ovzduší

Druhý říjnový víkend patřil volbám do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Voliči v Telči své hlasy vhazova-
li do uren v sedmi okrscích. Volební komise 
zasedly v Domě dětí a mládeže, ve školní jí-
delně a učebně Základní školy Masarykova, 
Gymnáziu Otokara Březiny, Domě s pečo-
vatelskou službou ve Špitální ulici, Mateřské 
škole v Nerudově ulici a ve Studnicích. Účast 
se vyšplhala na 66,94 %, což bylo přibližně 
o pět procent více než v roce 2017. 

V Telči zvítězila 
koalice SPOLU

Nezaměstnanost v září
ČR
září 3,5 %, srpen 3,6 %
(červenec 3,7 %, červen 3,7 %, 
květen 3,9 %)
Kraj Vysočina
září 2,8 %, srpen 2,9 %
(červenec 2,9 %, červen 2,8 %, 
květen 2,9 %)
Správní obvod Telče
září 3,1 %, srpen 3,1 %
(červenec 3,1 %, červen 2,9 %, 
květen 3,2 %)
Telč
září 3,0 %, srpen 3,0 %
(červenec 3,0 %, červen 2,8 %, 
květen 3,1 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci září: Černíč (5,2), Lhotka (7,5), 
Ořechov (9,1), Rozseč (5,8), Řídelov (7,1), 
Sedlatice (5,7), Vápovice (12,5), Volevčice 
(7,0), Vystrčenovice (7,6)

Zdroj: Statistiky ÚP

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Strana zelených 15 0,52

2 Švýcarská 
demokracie

9 0,31

3 VOLNÝ blok 34 1,19

4 Svoboda 
a př. demokracie
(SPD)

195 6,82

5 Česká str. 
sociálně demokrat.

145 5,07

7 ALIANCE 
NÁRODNÍCH SIL

4 0,14

8 Trikolora 
Svobodní 
Soukromníci

59 2,06

9 Aliance 
pro budoucnost

6 0,21

10 Hnutí Prameny 8 0,28

12 PŘÍSAHA 
Roberta Šlachty

155 5,42

13 SPOLU – ODS,
KDU-ČSL,
TOP 09

1039 36,37

15 Urza.cz: 
Nechceme vaše
hlasy

3 0,10

16 Koruna Česká 
(monarch. strana)

5 0,17

17 PIRÁTI 
a STAROSTOVÉ

407 14,25

18 Komunistická str.
Čech a Moravy

127 4,44

19 Moravské zemské
hnutí

3 0,10

20 ANO 2011 624 21,84

21 Otevřeme ČR 
normálnímu životu

6 0,21

22 Moravané 12 0,42

Jak topit
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Starostovo okénko

Jak bude?
V listopadu loňského roku jsme se potýkali 
s protiepidemickými opatřeními, naše dě-
ti nechodily do školy, byly omezené služ-
by. Z tohoto pohledu můžeme říct, že jsme 
na tom letos lépe, i když v poslední době 
opět dochází k exponenciálnímu nárůstu 
počtu nakažených Covidem. Nezbývá nám 
než věřit, že se situace z minulého roku ne-
bude opakovat a že další covidovou vlnu 
zvládneme bez větších omezení. A přede-
vším bez ztrát na lidských životech. Bo-
hužel se v současné době potýkáme s pro-
blémy ekonomickými, a to nejen u nás, ale 
po celém světě – dochází ke zdražování 
energií, zboží i služeb, rychle narůstá infla-
ce. Nepřísluší mi pouštět se na tomto mís-
tě do jakýchkoliv ekonomických rozborů, 
jedno je ale jisté: zmíněné problémy budou 
mít negativní vliv jak na životy občanů, 
tak na finanční rozpočty obcí. Chtěl bych 
vyzvat ty z vás, kteří se dostanou do tíži-
vé životní situace (až už finanční, či jiné), 
neváhejte kontaktovat úřad města či přímo 
mne, vždy se budeme snažit pomoci.
Volby
O výsledcích voleb do Poslanecké sně-
movny informujeme na jiném místě Telč- 
ských listů. Děkuji vám všem, kteří jste 
k volbám přišli a jasně vyjádřili svoji vůli 
podílet se na budoucnosti naší země. Záro-
veň bych rád poděkoval všem příslušným 
úředníkům a členům okrskových komi-
sí, kteří se na přípravě a hladkém průběhu 
voleb podíleli. I díky těmto lidem máme 
v České republice volby férové a nezma-

nipulované, což bohužel vůbec není sa-
mozřejmost všude ve světě. Oceňuji, že 
v Telči probíhala předvolební kampaň ko-
rektně. Co mě mrzí (a nebojím se napsat, 
že i štve), jsou samolepky, kterými jedna 
nejmenovaná politická strana polepila od-
padkové koše, dešťové svody, sloupy ve-
řejného osvětlení, ale i herní prvky na dět-
ských hřištích v Telči. Chce se mi věřit, že 
ti, kteří tyto samolepky před volbami vyle-
pili, je také odstraní.
Dokončili jsme stavby
Už jste se byli projet na otevřené cyklos-
tezce Telč – Řásná? V říjnu jsme ji otevře-
li. Více se o ní dočtete v článku vedoucího 
Odboru rozvoje a plánování pana Vladimí-
ra Švece. Stejně tak se dozvíte, že se po-
dařilo dokončit rekonstrukci ulice Slavíč-
kova. Všem zde bydlícím občanům bych 
chtěl poděkovat za trpělivost, neboť život 
na stavbě není nikdy jednoduchý. Své by 
o tom ostatně mohli povědět i občané ži-
jící v ulici Jihlavská. Pevně věřím tomu, 
že vše dopadne dle harmonogramu a v po-
lovině listopadu poprvé zrekonstruovanou 
Jihlavskou ulicí projedeme. Již se velmi tě-
ším na obnovení provozu v této ulici, stej-
ně tak jako na znovu napuštěný rybník Na-
dymák.
Kulturní akce v Mobilním rozhlase
Doposud se nám dařilo uskutečnit veške-
ré naplánované akce, i v měsíci říjnu jich 
bylo nespočet. Za všechny zmíním Slav-
nostní předání Cen a Uznání města Telče 
za rok 2021, které proběhlo 20. října v aule 
Univerzitního centra v Telči.  Velmi gratu-
luji panu Janu Coufalovi a Josefu Zimov-
čákovi, kteří obdrželi Cenu města Telče. 
Neméně gratuluji i studentům GOB a SOŠ 
Telč Danielu Kratochvílovi, Ellen Němeč-
kové a Kateřině Kučerové, kteří obdrželi 
Uznání města Telče. Je pro mě velikým po-
těšením se s vámi na všech akcích potká-
vat a věřím, že se budeme společně vídat 
i v měsíci listopadu. Veškeré akce najde-
te v rubrice „Kalendář akcí“ na webu měs-
ta Telče, průběžně vám je zasíláme i pro-
střednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ 
do vašich e-mailů či mobilních aplikací. 
Pokud doposud nejste do Mobilního roz-
hlasu zaregistrováni, velmi vám doporuču-
ji tuto registraci provést. Nevíte jak? Řiďte 
se návodem, který najdete na této stránce, 
nebo kontaktujte naše informační centrum, 
rádi vám zde poradí. 
Je pravda, že nevíme, jak se bude epide-
mická situace v následujících týdnech vy-
víjet. Chce se mi ale věřit, že se sejdeme 
v neděli 28. listopadu večer na náměstí Za-
chariáše z Hradce, kde bude po 1. advent-
ním koncertě slavnostně rozsvícen vánoční 
strom. Osobně se na to moc těším.

Vladimír Brtník

Vážení občané,  
spustili jsme pro vás službu Mobilní Roz-
hlas, díky které vás nyní budeme efektivně 
informovat přímo do vašeho telefonu. Při-
hlaste se k odběru informací a už nezmeš-
káte důležité novinky a upozornění z naší 
samosprávy. Informace podle vašich zá-
jmů vám budeme posílat e-mailem, SMS 
nebo jako zprávu do aplikace. Služba je 
zdarma! 
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu 
přináší?
• Upozornění na krizové události – vý-

padky energií, blížící se vichřice, do-
pravní uzavírky, varování před podo-
mními prodejci apod.;  

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

• pozvánky na kulturní a sportovní ak-
ce;

• mobilní aplikaci samosprávy s užiteč-
nými funkcemi. 

V registračním procesu si sami můžete 
nastavit, jaké typy informací vás zajíma-
jí (př. kultura, majitelé zvířat). Doporuču-
jeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, 
abychom vás mohli rychle varovat v pří-
padě nečekaných událostí (př. havárie vo-
dy). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 
s GDPR. 
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFOR-
MACÍ ZDE: 
telc.mobilnirozhlas.cz
Registrovat se můžete také osobně přímo 
na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy – 
Mobilní Rozhlas – si můžete stáhnout pří-
mo na App Store nebo Google Play. Poté si 
stačí přidat naše město a budete mít infor-
mace vždy po ruce.
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Jak to vidíme my 
Letošní podzim začal vskutku optimističtěji 
než ten loňský. Ať už z pohledu pandemické, 
nebo politické situace. Více než 65 % obča-
nů využilo svého volebního práva a rozhodlo 
o novém složení sněmovny. A oproti loňské-
mu podzimu také můžeme sledovat epide-
mickou situaci v úplně jiném světle – zatímco 
v polovině loňského října potřebovalo inten-
zivní péči v našich nemocnicích více než 400 
pacientů s Covidem, nyní, když píšeme tento 
článek, se situace pohybuje kolem 70 v celé 
ČR. Přejme si v obou případech, ať tento po-
zitivní trend přetrvá a přinese do naší společ-
nosti zase trochu stability.
A pokud bude situace příznivá, budeme se tě-
šit na další osobní setkání s vámi na našem 
zastupitelském klubu, který plánujeme na za-
čátek prosince. Pro více informací sledujte 
náš facebook a web www.spolecneprotelc.cz.

Hana Hajnová, Jiří Pykal, 
Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková, 

Petr Vařbuchta

Letošní 28. říjen nabízí tříměsíční příleži-
tost vymanit se z dluhové pasti
Červencová novela exekučního řádu nabízí 
lidem v exekuci možnost zbavit se natrva-
lo svých dluhů u veřejnoprávních institucí. 
Novela pod názvem „milostivé léto“ stano-
vila tříměsíční období, během kterého bu-
dou moci dlužníci splatit jistinu svého dluhu 
s poplatkem exekutorovi (ve výši 908 korun) 
a ostatní části dluhu jim budou odpuštěny. 
Jedinou podmínkou je, že se musí jednat 
o dluh, který je vymáhán soudním exekuto-
rem (neplatí to tedy na daňové a správní exe-
kuce). Může se jednat o dluhy u státu, krajů 
či obcí. Typicky jde o dluhy na obecním ná-
jmu, za jízdu načerno, nezaplacené koncesi-
onářské poplatky, zdravotní pojištění apod. 
Tato zpočátku „banální“ pochybení za něko-
lik stokorun umí v českém systému exekucí 
vyrůst až k astronomickým částkám. Podle 
zkušeností například pracovníků Člověka 
v tísni není výjimkou, že jistina samotného 
dluhu v mnoha případech představuje jen ně-
jakých 10 % z částky, která je exekučně vy-
máhána. Zbytek tvoří poplatky, úroky, úroky 
z prodlení a náklady spojené s jejím uplatně-
ním. Nyní mají lidé v dluhové pasti šanci se 
z ní dostat.   
A jak mohou na tento typ oddlužení dosáh-
nout? Stačí v období od 28. října 2021 do 28. 
ledna 2022 kontaktovat exekutora s žádos-
tí o vyčíslení nezaplacené jistiny (jistina je 
výše původního dluhu bez sankcí a úroků 
za pozdní splácení). Ideální forma je doporu-
čený dopis nebo datová schránka. Až budete 
vědět, kolik jistina činí, tak ji stačí do 28. led-

na zaplatit; nezapomeňte k ní připočíst po-
platek exekutorovi (908 Kč). Poté bude exe-
kuce zastavena a ukončena. O využití tohoto 
práva musíte exekutora ještě informovat – 
ideálně opět doporučeným dopisem nebo 
datovou schránkou mu poslat informaci, že 
chcete využít milostivého léta dle části 2, čl. 
IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb.
Pokud byste si nevěděli rady, můžete se 
obrátit například na Člověka v tísni, kte-
rý provozuje tzv. dluhovou linku na čísle 
770 600 800. Nebo můžete využít služeb ob-
čanské poradny v Telči, kde vám s žádostí 
mohou pomoci. 

Hana Hajnová

Darování nemovitosti – jak na to a co když 
chci dar odvolat?
Nedílnou součástí mé advokátní praxe je do-
kumentace k převodu nemovitostí, většinou 
jde o kupní smlouvy. Ale co když chci nemo-
vitost darovat dětem či vnoučatům? Jak po-
stupovat, aby zůstala zachována jistota dožití 
v nemovitosti, a jsou mi obdarovaní povinni 
pomáhat? A co dělat, když si obdarovaní da-
ru neváží nebo pokud se dostanu do finanč-
ní nouze?
Darování je bezúplatný převod z dárce na ob-
darovaného. Vždy, když chce dárce zůstat 
v darované nemovitosti bydlet nebo ji uží-
vat rekreačně, doporučuji zřídit k nemovitos-
ti věcné břemeno – služebnost doživotního 
bydlení a užívání. Obvykle specifikuji i jak 
se budou hradit náklady na energie, kdo bude 
brát užitky, plody ze zahrady a jak jsou obda-
rovaní zavázáni dárci pomocí ve stáří.
Může se stát ledacos, tudíž se zabývám i situ-
acemi, kdy si dárce přeje dar odvolat. Obec-
ně lze dar odvolat pro nevděk obdarovaného 
či pro nouzi dárce. Odvolání daru pro nouzi 
přichází v úvahu v situaci, kdy se dárce do-
stane do takové nouze, že nemá prostředky 
na svou nutnou výživu nebo na nutnou výži-
vu osoby, kterou je povinen živit. Pak může 
požadovat vrácení daru zpět nebo požadovat 
úhradu jeho obvyklé hodnoty. Odvolání da-
ru pro nevděk může nastat v okamžiku, kdy 
se obdarovaný chová k dárci nevděčně, tedy 
když ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé ne-
dbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy. 
Tím je např. spáchání trestného činu vůči dár-
ci, urážení dárce, trvající nezájem vůči dárci 
apod. Dárce pak musí odvolat dar do 1 roku 
od chvíle, kdy obdarovaný dárci ublížil, nebo 
do 1 roku od chvíle, kdy se dárce dozvěděl 
o důvodu pro odvolání daru. Vzhledem k to-
mu, že k vrácení daru nedochází dobrovolně, 
je třeba obdarovaného o vrácení daru žalovat 
u soudu. Často v průběhu jednání dochází 
k napravení pošramocených vztahů mezi 
dárcem a obdarovaným a smírnému řeše-
ní v rodině. 

Petra Kujínek Polodnová

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

V úctě k historii
Minulý článek jsem zde věnoval informacím 
o nové úpravě křižovatky u Horní brány. Do-
tknul jsem se složitosti tématu umisťování no-
vých staveb ve stávající zástavbě a již definova-
ných profilech komunikací. Nutnost využívat 
a zahušťovat stávající města je v poslední době 
diskutované téma. Všechna města samozřejmě 
nemají dostatek vnitřních ploch pro výstavbu 
nových objektů a zástavby proluk, pak přichá-
zí na řadu stavět mimo zastavěné území měs-
ta. Vztah výstavby a rekonstrukce uvnitř města 
a „za městem“ by měl být co nejvíce vyrov-
naný. Pokud se však investor rozhodne stavět 
uvnitř města a navíc ještě v historickém kon-
textu, je zapotřebí zodpovědný přístup nejen 
investora, ale i úředníků. Dnešní požadavky 
na stavby nejsou stejné jako v 19. století,  a to 
by měly mít na mysli všechny zúčastněné stra-
ny a vzájemně hledat průsečík svých zájmů. 
Problém je zde zakotven již v celorepublikové 
legislativě, která paušálně přistupuje ke každé-
mu pozemku stejně, a leckdy tak staví investo-
ry do složité situace. A ti se raději rozhodnou 
stavět za městem. Dalším palčivým tématem 
při výstavbě v historických městech je i vizu-
ální obraz dané stavby. Přístupy k umisťování 
staveb si vedení obcí a autoři staveb vyměňu-
jí na celorepublikových konferencích, jež po-
řádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Poslední konference se konala v říj-
nu v lázeňských Poděbradech. Tématem kon-
ference byly tentokrát moderní vstupy do měst, 
nová tvorba v historickém prostředí a památky 
bez bariér. Přednášející nás doslova ohromili 
projekty, které se svými kancelářemi realizova-
li a po konzultaci s památkovým ústavem šetr-
ně urbanisticky umístili do historických center 
měst. Každý prezentující vyprávěl o různém 
měřítku zásahů, od velkých veřejných pro-
stranství přes drobné stavby až po jednotli-
vý strom, kde bylo zmíněno, že strom z lesa 
do města nepatří. Překvapilo mě, že se ve vel-
ké míře zúčastnili zástupci samospráv, už hor-
ší to bylo s účastí zástupců památkové ochra-
ny. Potěšilo mě, že je o současnou architekturu 
ve městech zájem a že mají autoři staveb chuť 
se o svá díla podělit a vyprávět jejich příběh. 
Slyšel jsem řadu příběhů, se kterými se v Telči 
setkáváme pravidelně. Ale zároveň jsem viděl, 
že pokud je vůle na všech stranách, výsledek 
stojí za to. Možná vás některé stavby inspirují 
i jako námět na rodinný výlet.
Kostel sv. Václava v Chloumku, rekonstrukce 
barokní školy a fary Vřesovice, celoskleněná 
přístavba městské knihovny v Soběslavi, Tech-
nologické centrum SAF Kamenice, zázemí 
hřbitova v Litomyšli.

Pavel Komín
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Nová kniha Ivany Fexové

V polovině října vyšel třetí díl knihy s pejsky 
Fany a Berym – Po stopách Fany a Beryho. 
Také v tomto dílu se dočteme o dvou nepo-
slušných psech žijících v Kostelní Myslové, 
malé vesničce  mezi Telčí a Dačicemi.
Příběhy vypráví krkavec Eman, špion, hlídač 
a místní kronikář, a děti se v nich dozví, co se 
děje na farmě pana Kloboučka v podzimním 
období, poznají různá domácí i divoká zvířa-
ta, vyluští sérii křížovek a prohlédnou si kou-
zelné ilustrace Lucie Vávrové.
Připomínáme, že první díl se jmenuje Dob-
rodružství Fany a Beryho a druhý Tajné vý-
lety Fany a Beryho.
Chcete-li si knížku, která je pěkným vánoč-
ním dárkem, nechat podepsat, máte možnost. 
22. 11. se od 15 do 17 hodin koná autogrami-
áda v knihkupectví v Telči.

Dle TZ

Obsluha hotovosti v po-
bočce Telč
Vážení klienti,
pobočka Telč, Svatoanenská 338 bude 
od 1. prosince 2021 v provozu bez pokladny.
Vybírat a vkládat hotovost u nás můžete 
i dál – v pobočkovém bankomatu dostup-
ném 24 hodin denně. Budete-li potřebovat 
pomoc při jeho obsluze – ať při vkladu ho-
tovosti, nebo při ostatních transakcích, naši 
bankéři vám ochotně poradí.
Pokud je pro vás příjemnější pokladní pře-
pážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry 
peněz i veškeré operace s vkladní knížkou 
vyřídíte např. v naší pobočce Dačice, Palac-
kého náměstí 33.
Všechny ostatní bezhotovostní a poraden-
ské služby pobočky Telč zachováme beze 
změny a v otevírací době, kterou si můžete 
kdykoli ověřit na webových stránkách České 
spořitelny (www.csas.cz/pobocky).

Těšíme se na vaši návštěvu,
Česká spořitelna

V Telči se vzpomínalo 
na zesnulé

Stovka lidí zavítala v pátek 8. října 2021 před 
polikliniku v Telči, aby se zúčastnila Vzpo-
mínkového pochodu pořádaného organizací 
Sdílení. Při svitu svíček i lampionů lidé pro-
šli kolem Štěpnického rybníka až k místní 
orlovně, kde se konal benefiční koncert. Sál 
orlovny zaplnily téměř dvě stovky návštěv-
níků. Čas před koncertem mohli návštěvníci 
strávit v předsálí nebo přímo v sálu u stoleč-
ků a dát si dobré víno, kávu nebo chlebíčky, 
které připravili dobrovolníci. Od půl osmé se 
již zaplněným sálem nesly tóny písní žákyň 
ZUŠ Telč a sklidily u diváků velký úspěch. 
Zpěvačky doprovázela na klarinet Milena 
Svobodová a na klavír Eva Pavlíková. Druhá 
část koncertu již patřila hudebnímu uskupe-
ní MŮRA. Pro mnohé bylo toto kvarteto mi-
lým překvapením. Známé filmové melodie 
v podání harfy, houslí, elektrické a akustické 
kytary pohladily po duši a nadšení v sálu by-
lo až hmatatelné. Posluchači se účinkujícím 
odvděčili potleskem ve stoje a radost z krás-
ného hudebního zážitku byla znát jak v hle-
dišti, tak na jevišti. Tím ale celý večer nekon-
čil. V předsálí již na všechny čekal u kláves 
a harmoniky Vladimír Brtník s Bohumírem 
Pokorným a u krásných písniček zde spousta 
lidí zůstala až do pozdního večera.
„Od pátku nám přichází spousta krásných 
ohlasů na celou akci. Moc nás to těší. Sdí-
lení pořádá různé benefice, ale tento pochod 
ke Sdílení zkrátka patří. Je důležitou součás-
tí péče o naše pozůstalé rodiny a jsem ráda, 
že se ve velkém zapojuje i veřejnost. Za tímto 
večerem stojí ale také spousta ochotných lidí, 
kteří nám dobrovolně s celou akcí pomáhali. 
Milé dobrovolnice i z řad studentek se stara-
ly o zajištění občerstvení a baru, dobrovol-
níci chystali sál a zajistili poté i jeho úklid. 
Patří jim velké poděkování. Děkuji také or-
ganizaci Orel jednota Telč za bezúplatné za-
půjčení sálu. Je to krásný prostor a věřím, že 
jsme se zde nesetkali naposledy,“ říká Eva 
Švecová, fundraiserka Sdílení, o. p. s.
Vstupné na koncert bylo dobrovolné. Výtě-
žek mile překvapil nejen pořadatele. Částka 
16 927 korun pomůže telčskému Sdílení fi-
nancovat léky pro pacienty domácího hospice.

Dle TZ

Klub Důchodců Telč 
informuje
V minulém čísle TL jsme vás zvali do KD 
na posvícení. Vydařilo se nám. Pěkně jsme si 
zazpívali, popovídali a byla příjemná nálada. 
Přikládáme fotografii z této pohody. Těšíme 
se, že se sejdeme na naší příští akci.

Za všechny členy KD v Telči 
Ludmila Bartošková

Druhá pošťácká 
pohádka aneb další 
výzva pro dobrovolné 
pošťáky Sdílení
I letos je možné zapojit se do výzvy „Staň se 
dobrovolným pošťákem Sdílení“ a pomoci 
tak mobilnímu hospici Sdílení Telč s rozno-
sem letáků na vánoční kampaň, a to nejen 
po Telči, ale i ve více než padesáti přilehlých 
obcích. V loňském roce, kdy měla tato akce 
premiéru, se přihlásila téměř stovka dobro-
volných „listonošů“, kteří vhodili do schrá-
nek tisícovky letáků. Odměnou jim pak, kro-
mě pocitu z dobrého a bohulibého skutku, 
mohlo být i ocenění Skutek roku 2020 Kraje 
Vysočina v sociálně-zdravotní oblasti. 
Pokud byste se i vy chtěli v letošním předvá-
nočním čase zapojit a stát se dobrovolným 
pošťákem Sdílení, neváhejte a ozvěte se 
nám. Každá pomocná ruka se počítá a kaž-
dý vámi vhozený leták ušetří Sdílení peníze, 
které se mohou využít v péči o nevyléčitel-
ně nemocné.
Staňte se součástí nové tradice, která dá va-
šemu adventu nový rozměr.

Kontakt: Milena Kopečná 
(fundraiser Sdílení o.p.s.), 

e-mail: milena.kopecna@sdileni-telc.cz,
telefon: 732 475 845 

Neděle 28. 11.
vždy od 9.00 
do 16.00 hod.Pondělí 29. 11.

Úterý 30. 11.
KD je v přízemí polikliniky v Telči.

V KD chystání vánočních 
a mikulášských perníčků
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Policie ČR Telč informuje
Muž distribuoval pervitin
Kriminalisté dopadli muže, který distribuoval 
pervitin. Policejní komisař zahájil na základě 
shromážděných důkazů trestní stíhání sedma-
dvacetiletého muže z Jihlavska, obviněn byl 
ze spáchání přečinu nedovolené výroby a ji-
ného nakládání s omamnými a psychotropní-
mi látkami a s jedy. Drogy muž distribuoval 
dalším lidem na území Telče přibližně od za-
čátku roku. Zájemci si od něho pervitin kupo-
vali, někdy drogu poskytl zdarma k okamžité-
mu užití. Pervitin předal zájemcům v několika 
desítkách případů. Kriminalisté na základě 
operativního šetření muže vypátrali a zahá-
jili jeho trestní stíhání, případ dále vyšetřují. 
Za spáchanou drogovou trestnou činnost lze 
uložit trest odnětí svobody až na pět let. 
Řidič měl přes tři promile alkoholu
Policisté odhalili řidiče, který řídil vozidlo 
s více než třemi promile alkoholu. V pondělí 
27. září jel čtyřiatřicetiletý muž po čtvrté ho-
dině odpoledne s vozidlem Ford Focus po sil-
nici ve směru od Částkovic na obec Lhotka. 
Řidič při kontrole nepředložil řidičský průkaz. 
Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 
hodnotu 3,24 promile alkoholu, obdobné hod-
noty u něho ukázaly také opakované zkoušky. 
Následující den mu sdělil policejní inspektor 
podezření ze spáchání trestného činu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky, případ policisté 
řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Pohřešovanou ženu policisté vypátrali
V sobotu 9. října přijali policisté po jedné ho-
dině v noci oznámení o pohřešování ženy, 
kterou postrádali její blízcí. Žena se nacháze-
la v obtížné životní situaci a její rodina o ni 
měla obavu. Policisté zjistili veškeré dostup-
né informace k popisu ženy a místům, kde by 
se mohla nacházet. Žena se měla pohybovat 
v Telči, kde ji začali policisté okamžitě hledat. 
Pátrali v lokalitě autobusového a vlakové-
ho nádraží, v podnicích, v ulicích města i je-
ho okolí. Přibližně po dvou hodinách policisté 
pohřešovanou ženu nalezli na ulici nedaleko 
centra Telče. Byla v pořádku, ale ve špatném 
psychickém stavu. Policisté ženě poskytli ne-
zbytnou pomoc a přivolali zdravotnickou zá-
chrannou službu, která ženu převzala do péče. 
Dopravní nehoda s alkoholem
K dopravní nehodě s účastí čtyř vozidel došlo 
ve čtvrtek 7. října na silnici první třídy v ka-
tastru Telče. Čtyřicetiletá řidička vozidla Ško-
da jela kolem sedmé hodiny večer ve směru 
na Krahulčí, přičemž přejela do protisměr-
né části vozovky a narazila do projíždějícího 
vozidla Citroen. Následně se automobil střetl 
ještě s vozidly Toyota a Land Rover. Při ne-
hodě nedošlo ke zranění osob, které by si vy-
žádalo zásah zdravotnické záchranné služ-
by. Policisté u všech řidičů provedli dechové 
zkoušky. U řidičky automobilu naměřili hod-

notu 2,42 promile alkoholu a také opakovaná 
měření u ní ukázala hodnoty přes dvě promi-
le alkoholu v dechu. U ostatních řidičů byly 
dechové zkoušky negativní. Způsobená škoda 
na vozidlech byla předběžně vyčíslena na ví-
ce než dvě stě tisíc korun. Žena je podezřelá 
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky, dopravní nehodu poli-
cisté šetří. 

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 17. září do 15. října zasahovala jednot-
ka Hasičského záchranného sboru Kraje Vy-
sočina ze stanice Telč u třiatřiceti událos-
tí. Technických zásahů bylo v tomto období 
celkem dvacet. Mezi technické zásahy řadí-
me například odstranění bodavého hmyzu, 
které provedla jednotka v Krahulčí, Třeštici, 
Borovné, Telči, Rozsičce a Radkově. Další-
mi technickými zásahy provedenými v Telči 
byl transport imobilního pacienta, vyproště-
ní zaklíněné končetiny ze zdvihacího zaříze-
ní nebo záchrana dítěte z uzamčeného vozi-
dla. Již třikrát zasahovala naše jednotka při 
poškozeném plynovém potrubí v ulici Jihlav-
ská v Telči, kde v současnosti probíhá opra-
va povrchu vozovky. Jednotka zde provádě-
la nouzové uzavření úniku plynu a evakuaci 
obyvatel přilehlých domů. Ve výše zmíně-
ném období zasahovali telčští hasiči u šesti 
dopravních nehod. Ve směru z Žatce na Ur-
banov došlo k nehodě jednoho osobního au-
tomobilu a o několik dnů později se opět 
u Žatce střetla dvě osobní vozidla. K obci 
Svojkovice vyjeli hasiči na dopravní neho-
du osobního vozidla s nákladním. V Telči 
u čerpací stanice došlo ke střetu čtyř osob-
ních vozidel a současně došlo k nehodě osob-
ního automobilu v Markvarticích se zraně-
ním řidiče. O týden později zasahovali naši 
hasiči společně s jednotkou z Želetavy opět 
v Markvarticích při dopravní nehodě náklad-
ního automobilu s osobním. Jednotka HZS ze 
stanice Telč byla v uplynulém měsíci vyslána 
sedmkrát na požár, přičemž šestkrát se jedna-
lo o planý poplach vyhlášený požární signa-
lizací v objektu Univerzitního centra v Telči 
a na hradě Roštejn. Pouze jednou zasahovala 
jednotka u požáru v lesním porostu mezi obcí 
Černíč a Velký Pěčín, společně s jednotkami 
dobrovolných hasičů z Telče, Černíče a s jed-
notkou Hasičského záchranného sboru Jiho-
českého kraje ze stanice Dačice.
Taktická cvičení
V pátek 22. října proběhlo taktické cvičení 
„Únik ropné látky na vodní hladinu Staro-
městského rybníka v Telči“, kterého se zú-
častnila telčská jednotka Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina a jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Telče. Při tomto 

cvičení bylo využito člunů ve výbavě jednot-
ky HZS a norných stěn k zamezení znečištění 
vody v rybníce. 
Fotografie ze cvičení naleznete na str. 12  
Zpráva ze závodu Hasičský pětiboj 
– Firefighter Combat Challenge Telč 2021
V letošním XX. ročníku závodu startovalo 
celkem 46 závodníků z České a Slovenské 
republiky a Rakouska. Závod byl rozdělen 
do tří kategorií – do 40 let věku (35 závodní-
ků), nad 40 let (8 závodníků) a kategorie že-
ny (3 závodnice). Závodilo se i ve štafetách, 
při kterých se na start postavilo 10 družstev. 
Prvenství v kategorii do 40 let získal domácí 
borec Jaroslav Poukar ze stanice Telč s časem 
98,05 s. Druhé místo obsadil Vojtěch Dvo-
řák z Mostu s časem 104,44 s a třetí byl Tho-
mas Bogovits z Rakouska s časem 109,47 s. 
V kategorii nad 40 let zvítězil Antonín Rendl 
z České Kubice s časem 124,74 s, druhý byl 
Viliam Klein z Jihlavy s časem 144,94 s a třetí 
Andreas Gassner  z Rakouska s časem 148,52 
s. V ženách obsadila první místo Denisa Vá-
peníková z Dolního Města s časem 290,11 s, 
druhá byla Adéla Šaňková z Vlašimi s časem 
325,90 s a na třetím místě se umístila Barbo-
ra Fišarová ze Strachoňovic s časem 451,30 
s. Ve štafetách zvítězila opět domácí štafe-
ta FCC Team Telč s rekordním časem závo-
du 80,69 s, druhý byl team Dravci s časem 
93,66 s a třetí štafeta FCC Austria dosáhla ča-
su 95,68 s. Více informací na stránkách www.
firefighterchallenge.cz. 

npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč 

Humanitární 
sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 13. 11. od 9 
do 12 hodin v prostorách Panského dvo-
ra Telč (bývalého školního statku). Pří-
stup do objektu je pouze dolním vjezdem 
od parkoviště Na Sádkách. Místo sběru je 
označeno logem Charity. Sbírá se čisté pou-
žité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, 
lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pou-
ze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných 
obalech (krabice, pytle). Další možnost ode-
vzdání šatstva je ve Sběrném dvoře. Bližší 
informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, 
Telč, tel. 732 157 552

Aktuální informace z radnice  
Dražební vyhlášky ● Oznámení 

o uložení písemností ● Ztráty a nálezy 
● Záměry pronájmů a prodeje pozem-
ků ● Sdělení orgánů  státní správy ● 

www.telc.eu/uredni_deska
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poskytované služby. Cílem letošního Týd-
ne nízkoprahových klubů bylo poukázat 
na nezastupitelnou roli „nízkoprahů“ při 
návratu dětí do škol.
Nejen pro naše klienty, ale i pro zájemce 
z široké veřejnosti jsme si připravili zajíma-
vý program, který si každý z návštěvníků 
mohl vyzkoušet ve dvou rolích. Na začátku 
programu jsme všem zapojeným přečetli 
krátké fiktivní příběhy dvou žáků 9. třídy 
základní školy. Následovala první aktivita, 
při které bylo cílem najít, za užití připrave-
ných pomůcek ze školního vaku, požado-
vané informace. Jak bylo psáno dříve, tuto 
aktivitu si každý z návštěvníků vyzkoušel 
ve dvou rolích, tedy v roli žáka, jehož vak 
byl čistý, uklizený, přehledný a plný potřeb-

ných pomůcek. V druhé roli se bylo možné 
vcítit do žáka, jehož vak byl ušpiněný, ne-
přehledný, obsahující plno „nadbytečných“ 
věcí a disponující nedostatkem potřebných 
pomůcek. Po vyzkoušení obou rolí jsme se 
s každým bavili o tom, ve které roli se cítil 
lépe, zda se sám v některé z nich viděl, ja-
ká pozitiva a negativa bylo možné v obou 
rolích nalézt apod. Následovaly další akti-
vity, opět ve dvou rolích (například učení se 
a porozumění stanovenému textu v tichém 
a klidném / hlučném a neklidném prostře-
dí). V závěru akce jsme společně hodnotili, 
zda, a případně proč, představoval některý 
z příběhů v úvodu jednu ze dvou vyzkou-
šených rolí.
Záměrem našeho programu bylo poukázat 
na to, že každý z nás je jiný a každému 
vyhovuje něco jiného. Současně i to, ja-
kou roli zastáváme, nejen v procesu vzdě-
lávání. Nezáleží jen na nás samotných, 
ale i na mnoha dalších faktorech (rodi-
na, bydlení, školní kolektiv), které však 
lze ovlivnit, a to i návštěvou u nás na ZA-
STÁVce.

Dle TZ

Sociální okénko Charit-
ní pečovatelské služby 
Oblastní charity Jihlava

Život si nemůžeme do detailu naplánovat. 
A i když se snažíme mít v základních otáz-
kách jasno, jsou situace, které nás překvapí 
a zastihnou nepřipravené. Příjemná překva-
pení nás většinou moc nevykolejí, horší jsou 
ta nepříjemná… Jednou z takových situací 
je náhlé nebo postupné zhoršování stavu ně-
koho z našich blízkých nebo nás samotných. 
Zhoršení do té míry, že potřebujeme pomoc 
okolí.
Jak a na koho se obrátit, co má na starosti 
doktor, co úřad, co rodina, jaké služby můžu 
využít, v jakém rozsahu, s čím mi pomůžou? 
Odpovědi na otázky, které v podobné situaci 
máte, se snaží na jednom místě a přehledně 
shromáždit Kraj Vysočina prostřednictvím 
portálu vysocinapecuje.cz. Za sebe říkám, že 
se stránky vydařily a jsou užitečné. Povedlo 
se dát dohromady informace z různých slu-
žeb, oblastí, najdete tu v podstatě všechno, 
co potřebujete vědět, ocitnete-li se v pozici 
pečujícího nebo toho, co péči potřebuje. 
Najdete tu telefonní čísla, adresy, informace 
o dávkách, pomůckách, o první pomoci. Vy-
hledávat se dá podle situace, která se vás tý-
ká, ale také podle druhu služby, který hledá-
te, nebo podle toho, do které skupiny osob 
patříte. Za tenhle portál má u mě Kraj Vy-
sočina palec nahoru. Pokud jako čtenáři po-
třebujete řešit radu či pomoc v Telči a oko-
lí, obraťte se na naši Charitní pečovatelskou 
službu. Rádi vám pomůžeme nebo vás na-
směrujeme tam, kde vám podají potřebnou 
pomocnou ruku. Určitě vás v tom nenechá-
me! Jako Oblastní charita Jihlava umíme 
pomáhat. A naše péče je poskytována u vás 
v domácnosti.

Bc. Eva Pařízková, 
vedoucí střediska Telč Charitní pečovatelské 

služby Oblastní charity Jihlava, 
mail eva.rosova@jihlava.charita.cz,

tel. 736 523 657
www.vysocinapecuje.cz

Pivovar Trojan má 
další piva oceněná 
Zlatou pivní pečetí

Pivovar Trojan Telč byl založen roku 2017 
se záměrem obnovení pivovarnického ře-
mesla v Telči. Jeho cílem je vařit co nejlepší 
pivo podle původních receptur, a to za za-
chování tradičních postupů. A očividně se 
mu to daří – může se chlubit hned několi-
ka pivy oceněnými na největší pivovarnic-
ké degustační soutěži Zlatá pivní pečeť.
Roku 2019 získalo pivo Lékárníkova 11 
NA STOJÁKA 1. místo v kategorii světlý 
ležák. Letos pivovar na tento úspěch navá-
zal, a to ve velké konkurenci 271 pivovarů 
z 24 zemí celého světa. Telčské pivo Vídeň-
ský ležák se umístilo na 2. místě v kategorii 
Evropský ležák a stejné umístění v kategorii 
Nefiltrované pivo získal KleinHans.
A co na takový úspěch říká samotný pivo-
var? „Velice si tohoto ocenění od odborné 
poroty vážíme a vám všem děkujeme za pří-
zeň a žízeň, kterou nám věnujete! Ať se dílo 
daří a pivo chutná.“ 

Ivana Holcová

Týden nízkoprahových 
klubů na ZASTÁVce
V týdnu od 20. do 24. září se v rámci ce-
lé České republiky uskutečnil již 15. roč-
ník akce s názvem Týden nízkopraho-
vých klubů, který je tradičně koordinován 
Českou asociací streetwork („ČAS“), jež 
představuje střešní organizaci pro nízkopra-
hové sociální služby. Mezi členské organi-
zace ČAS patří také NZDM ZASTÁVka 
Telč. Členství v ČAS pro naši službu zna-
mená záruku neustálého rozvoje kvality 
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Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Martin: Poslední knihkupectví; Ould: Záto-
ka smutku; Vondruška: Královražda na Kři-
voklátě; Goffa: Ženská na odstřel; Jefferies: 
Zmizelá sestra; Lacrosse: Vinařství. Osu-
dové dny; Lester: Pařížská švadlena; May: 
Muž bez tváře; Aveyard: Králova klec; 
Caplin: Chata ve Švýcarsku; Bardugo: De-
vátý spolek; Žáková: Kdo zastaví déšť; Di 
Fulvio: Všechny touhy vedou do Říma; Ber-
nášková: Coura; Obermannová: Babička; 
Backman: Vraždy s cejchem; Rokosová: 
Přišel jsi, když venku pršelo; Jones: První 
chyba
Naučná
Markham: Aha! Rodičovství; Höschlo-
vá: Lékařem mezi pouští a minami; Zibura: 
Prázdniny v Česku
Dětská
Arden: Dívka ve věži; Griffiths: Ztřeštěný 
dům na stromě: 104 pater; Komára: Krá-
lík je taky jenom člověk; Fišarová: Nikoli-
na cesta; West: Kluk odvedle; Peroutko-
vá: Valentýnka a pradávné poklady; Orlev: 
Ostrov v Ptačí ulici; Pospíšilová: Kouzelný 
pelíšek; Erben: Komiksová Kytice; Žáček: 
Ezopovy bajky

Novinky Knihovny UC
Egon Bondy: Dlouhé ucho; Alena Šubr-
tová: Doktor chudých; Petra Soukupová: 
Věci, na které nastal čas; Jiří Padevět: Re-
publika; Jiří Hájíček: Plachetnice na vi-
nětách; Milan Kundera: Slavnost bezvý-
znamnosti; Ondřej Štindl: Až se ti zatočí 
hlava; Vojtěch Kolman: Noc, v níž se po-
řádají medvědí hony na zajíce; Eva Lusti-
gová: Vlny štěstí Arnošta Lustiga; Iva 
Hadj Moussa: Šalina do stanice touha; 
Pavel Novotný: Zápisky z garsonky; Pa-
vel Novotný: Dědek; Petr Motýl: S braš-
nou pro pastýře; Martin Nekola: Na cestě 
za svobodou; Alena Zemančíková: Zpět-
né zakreslení cesty: činohra ND v letech 
1990-2015; Martin Votava: Farmakolo-
gie v kostce; Marie Pravdová: Francouz-
ština; Tony Judt: Zapomenuté 20. stole-
tí; Miroslav Orel: Somatopatologie; Eric 
Harrison: Rychlé meditace pro zklidnění 
těla a mysli; Marcela Roflíková: Midful-
ness pro každého; Mihaly Csikszentmi-
halyi: Flow: o štěstí a smyslu života; Svn 
Carlsson: Spotify: příběh inovátorů, kteří 
porazili Apple, Google i Amazon

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ
Kuča (ed.): Historické kulturní krajiny 
České republiky; Beránková: Máchovskou 
krajinou; Habán (ed.): Nové realismy; 
Šanda: Anton Erhard Martinelli (1684–
1747): vídeňský architekt ve schwarzen-
berských službách; Šternová (ed.): Jakob 
Schmeissner: Z mého života a tvorby

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Jak to dopadne…
Tento příspěvek píšeme několik dní po úžas-
ném vítězství demokratických stran v parla-
mentních volbách a několik dní předtím, než 
se na semináři zastupitelů města Telče pokusí-
me zjistit, zda a jak zastupitelé zhodnotili Ná-
vrh změn dopravního režimu v centru města, 
který jim byl rozeslán komisí pro dopravu. 
Paralela s volbami je minimálně v tom, že ne-
víme, jak to dopadne, ale víme, že jsme pro 
to během posledních let udělali hodně prá-
ce. Myslíme si, že je vhodné, aby zastupite-
lé rozhodli, zda změna dopravního režimu je 
na místě, nebo to necháme postaru. 
Je to otázka koncepcí – zda náměstí bude ja-
ko klidová zóna s dostupností pro občany 
Telče a pro dopravní obsluhu, nebo více mé-
ně nekontrolovatelný chaotický současný do-
pravní režim. Jako ve volbách – je to o od-
vaze vystoupit a obhájit navrhované změny.
Navrhovaná nová dopravní koncepce zahr-
nuje mimo jiné:
- změnu současné právní úpravy dopravního 
dění v Telči;
- zavedení dohledového kamerového systé-
mu pro vjezd na náměstí;
- obnovení činnosti městské policie;
- zefektivnění procesu řešení dopravních pře-
stupků na úřadu.
Jak se zastupitelé, potažmo členové rady 
města, postaví k výše uvedené koncepci, ne-
víme, protože seminář zastupitelů k této pro-
blematice proběhne po uzávěrce tohoto čísla 
TL. Doufejme, že rozhodnutí bude přínosem 
pro občany Telče. 
Z naší strany můžeme potvrdit, že občany bu-
deme opět následně informovat v TL.

Za KDU-ČSL 
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek

DDM informuje…

V minulém čísle TL jsme vám slíbili drob-
né poohlédnutí se za letními tábory, které 
pořádalo DDM Telč. Tří turnusů se zúčast-
nilo celkem téměř 100 dětí nejen z Telče, 
ale i Dačic, Studené, Batelova a dalších ob-
cí regionu. Počasí všem přálo, a tudíž by-
lo příjemné vykoupat se v bazénu, který je 
součástí areálu letní základny ve Zvolenovi-
cích. Pro všechny děti bylo také připraveno 
letní kino, karaoke, celotáborové hry, různé 
soutěže a mnoho dalších rozmanitých akti-
vit.  Bohužel léto je již vzpomínkou, a tak 
nám nezbývá, než se těšit na příští prázdniny 
a s nimi související letní tábory. 

Ale vraťme se do současnosti. Na prvním 
místě bychom vás rádi informovali, že je 
možné se ještě přihlásit do některých krouž-
ků, ve kterých jsou ještě poslední volná místa 
(například Moderní gymnastika, Kytary, Rus-
ký jazyk a další). Stejně jako v předchozích 
letech bude i letos vycházet DDMáček, časo-
pis, který pro vás může být mimo jiné zdro-
jem informací o dění v DDM a který najdete 
ve vchodě do DDM na stolku. Tam se mů-
žete také dočíst o nové soutěži pro vás s ná-
zvem Poznej Telč. Bližší informace o soutěži 
se můžete dozvědět v kanceláři DDM nebo 
na našich stránkách www.ddmtelc.cz.
Nově jsme také vytvořili facebookové strán-
ky DDM Telč, kde vás budeme průběžně in-
formovat o novinkách a připravovaných ak-
cích. 
Těšíme se na další spolupráci a setkávání 
s vámi.

Kolektiv DDM Telč

Cestovatelská přednáška 
Jana Mráze 

– Přes Balkán 
do Gruzie a zpět

4. listopadu v 17.30
sál Základní umělecké školy

nám. Zachariáše z Hradce 71, Telč 

Anotace:
Dva měsíce na výletě směrem na krás-
ný Kavkaz v Gruzii. 
Zastávky v nádherných zemích Balká-
nu, průjezd Tureckem a několik vyjíž-
děk na kole i s pěšími výstupy. 
Vstupné dobrovolné. Pořádá Městská 
knihovna Telč.
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Inspirace z České inspirace 
CHEB 
27. 11. – 26. 12. – Chebské vánoční trhy
Největší trhy v kraji. Až do 26. 12. se mů-
žete potkávat s pošťákem, vyrábět dárky 
v Ježíškově dílně, v provozu bude velké 
vyhlídkové kolo, chybět nebudou známé 
hudební hvězdy ani regionální umělci, 
kluziště u Špalíčku.
HRADEC KRÁLOVÉ 
11. 11. – Martin na bílém koni pod Bí-
lou věží
Bílý kůň coby symbol přicházející zimní 
turistické sezóny doveze o půl páté Mar-
tina opět pod Bílou věž na Velké náměstí. 
Již od dvou hodin budou ve stáncích k pro-
deji i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, 
svatomartinské víno a mnoho dalších tra-
dičních lahůdek i adventních inspirací.
JINDŘICHŮV HRADEC
26. – 28. 11. – Jindřichohradecké JINo-
HRÁTky aneb dejte děti do jeslí
Festival betlémů, odhalení anamorfního 
portrétu Tomáše Krýzy, práce řezbářů, vá-
noční dílny pro děti.
KUTNÁ HORA
11. 11. – Svatomartinský průvod
Lampionový průvod od kostela sv. Jaku-
ba k chrámu sv. Barbory, v jehož čele jede 
svatý Martin na bílém koni.
Od 17.00 hod.
LITOMYŠL
7. – 9. 11. 2021 – Mezinárodní festival 
outdoorových filmů
Music Club Kotelna
Soutěžní putovní přehlídka filmů.
POLIČKA
17. – 20. 11. – Polička Jazz 2021
24. ročník jazzového festivalu. Tylův dům 
se v tyto dny promění ve velkou hudební 
kavárnu.
TELČ
25. 11. 2021 – 6. 1. 2022 – Vůně svátků
Vánoční výstava Muzea Vysočiny, pob. 
Telč a Muzejního spolku v Městské gale-
rii Hasičský dům.
TŘEBOŇ
1. – 20. 11. – Dobrý ročník
Prodejní výstava sklářských výtvarníků 
v Domě Štěpánka Netolického na Masa-
rykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách.

Přednáška Památková 
věda pomáhá poznání 
regionální historie – pří-
klady z Telče a Štamberku

V rámci Týdne Akademie věd zve Cent-
rum Telč ÚTAM AV ČR širokou veřejnost 
na přednášku s názvem Památková věda 
pomáhá poznání regionální historie – pří-
klady z Telče a Štamberku. 

Akce se uskuteční v úterý 2. listopadu od 17 
hodin v Univerzitním centru Telč na náměstí 
Zachariáše z Hradce.
Na přednášce prof. Miloš Drdácký a dr. Ji-
ří Bláha posluchačům přiblíží památkovou 
vědu, výzkum historických materiálů a ne-
invazivní průzkum historických konstruk-
cí zdiva a kleneb. Téma bude představeno 
na příkladech z Telče a Štamberku včetně je-
jich významu pro studium regionální historie. 
Součástí přednášky bude také prezentace nej-
novějších zjištění a nálezů v průběhu aktuál-
ně probíhajícího projektu památkové obnovy 
a revitalizace Státního zámku Telč.

Jakub Novotný

BMXtreme fest se 
vrátil do Telče
Šestiletá pauza a nové prostředí BMXtreme 
festu neuškodily. Právě naopak! Letošní 7. 
ročník nabídl spoustu hudby a sportu, ne-
chyběl ani pestrý výběr aktivit pro diváky.
Sportovně-hudební festival za svoji 6letou 
historii přilákal tisíce návštěvníků a několik 
set závodníků z ČR i ze zahraničí. Ti mohou 
být v Telči součástí Mistrovství ČR v BMX 
minirampě.  Kromě známých sportovců ak-
ce hostila i populární hudebníky, jako je na-
příklad Paulie Garand, Michal Šeps, Jakub 
Děkan nebo Mirai Navrátil se svou býva-
lou kapelou The Cornflakes. Festival se pře-
souval z dnes už neexistujícího bikeparku 
na náměstí Zachariáše z Hradce, aby letos 
zakotvil na Panském dvoře Telč.
I přes nepřízeň počasí přišlo několik set ná-
vštěvníků. Na už zmiňovaném mistrovství 
bylo přihlášeno 20 bikerů, kteří závodili 
o 20 000 Kč. Mezi převážně českými spor-
tovci bylo i pár zahraničních, a to včetně fa-
vorita – Chorvata Martina Ranteše, v tu do-
bu třetího jezdce světového poháru. Ten měl 
bohužel smůlu v kvalifikaci, a tak navzdo-
ry očekávání nepostoupil ani do finále. Sou-
boj o vítězství mezi sebou svedli jmenovci 
Tomáš Beran a Michael Beran. Starší Mi-
chael nakonec vyhrál nejen finále, ale zví-
tězil i v kategorii Best trick za svůj vlastní 
trik „bikeflip to tailwhip“. Soutěžilo se také 
ve skupině amatérů, kde vyhrál Jakub Me-
loun.
Zájemci z řad návštěvníků mohli závody 
zažít i na vlastní kůži, a to na pumptracku, 
uměle vytvořeném uzavřeném okruhu, kde 
se jezdilo na kolech, koloběžkách a skate-
boardech na čas. Nechyběl ani doprovodný 
program zahrnující další aktivity. Zájemci si 
mohli vyzkoušet skok ze 4 a 6 metrů do na-
fukovacího vaku, vytisknout si fotku na pa-
mátku nebo se třeba nechat zdarma ostříhat 
v barber shopu. Během pátečního večera by-
ly ke zhlédnutí bikerské filmy.
Neodmyslitelnou součástí BMXtreme fes-
tů je multižánrový line-up. Letos se během 
dvou večerů na pódiu vystřídaly 2 rakouské 
kapely, pestrý výběr DJ a headlineři Kapi-
tán Demo a Paulie Garand, který se do Telče 
vrátil už potřetí. 
Akce se mohla uspořádat i díky spolufi-
nancování z prostředků Fondu malých pro-
jektů Rakousko – Česká republika. Hlav-
ní zásluhy za uspořádání festivalu ale patří, 
stejně jako u předchozích ročníků, jeho po-
řadatelům, kterými jsou bratři Roman a Da-
niel Čermákovi. A přestože letos nemůžeme 
mluvit o zrovna hladkém průběhu příprav, 
pořadatelé hodnotí hlavně sportovní část 
festivalu kladně: „Pořádat festival v době, 

kdy nevíte, jaká covidová opatření budou 
platit za týden, je velmi náročné. Proto jsme 
letos akci přesunuli z tradičního červnové-
ho termínu na září. Bohužel chladné počasí 
a sobotní dopolední déšť nám zrovna nepo-
mohly. Každopádně máme nesmírnou ra-
dost z letošních výkonů BMX jezdců v rámci 
závodu Mistrovství České republiky.“

Ivana Holcová
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Září plné zážitků
Začátek školního roku pro žáky GOB a SOŠ 
Telč rozhodně neznamenal nudu. Kromě peč-
livého opakování učiva z roku předchozího 
totiž stihli zažít nejednu zajímavou akci. 
Září odstartovalo adaptačními kurzy a výlety 
žáků prvních ročníků, tedy primy, 1. A a 1. AS. 
Počasí přálo času strávenému venku, který 
dané třídy využily třeba pro seznamovací hry 
nebo procházky. Následovala pestrá přehlíd-
ka dalších událostí. 

Žáci z vyššího gymnázia se vydali na tradiční 
fyzikální soustředění a na dějepisnou exkur-
zi. Ve škole měli možnost procvičit své zna-
losti angličtiny díky přednášce bývalého stu-
denta Jakuba Hejla, který jim v cizím jazyce 
pověděl o krásách Ameriky, kde strávil více 
než 2 roky. Maturanti z gymnázia absolvova-
li vodácko-turistický kurz, jejich vrstevníci ze 
SOŠ byli na exkurzi v Praze. Třídy z nižšího 
gymnázia se podívaly do knihovny, zažily ta-
ké návštěvu terapeutické komunity Podcestný 
Mlýn. Pro zájemce z řad veřejnosti pak škola 
připravila tradiční prohlídku tabel absolventů 
spojenou s prohlídkou budovy školy. 
Podrobnosti o některých zmiňovaných ak-
cích vám představí sami žáci.

Ivana Holcová

Adaptační výlet na hrad Roštejn
V pátek 3. září jsme se společně s třídním pa-
nem učitelem Ladislavem Tůmou a panem 
učitelem Josefem Drmotou vydali na adap-
tační výlet na hrad Roštejn. Nejdříve jsme jeli 
vlakem do Hodic, odkud jsme pěšky vyrazili 
k našemu cíli – hradu Roštejnu. Zde jsme si 
prošli naučnou trasu B, která se zabývá pře-
vážně myslivostí, vyšli až na vrchol věže hra-
du a někteří z nás si u ohně opekli klobásy. 

Skupina cyklistů ze sexty a 2. A
foto: Archiv Zdeňka Bártů

Střípky z GOB a SOŠ Telč

Myslivci uctí svého 
patrona
Českomoravská myslivecká jednota – okres-
ní myslivecký spolek Jihlava zve na devate-
náctou Svatohubertskou mši svatou, která se 
uskuteční v neděli 7. listopadu 2021 v jede-
náct hodin dopoledne v novoříšském kos-
tele svatých Petra a Pavla. Slavnost dopro-
vodí lovecká hudba a zpěv v podání Spolku 
trubačů z Liščího vršku, Trubačů z Vochoze 
a Pěveckého sboru Zhoř. Mši bude sloužit 
opat Marian Rudolf Kosík. Půl hodiny před 
začátkem bohoslužby kostel rozezní mini-
koncert lovecké hudby. „Cílem je přiblíže-
ní široké myslivecké i laické veřejnosti etic-
ké i kulturní hodnoty českých mysliveckých 
zvyků a tradic, které nemají ve světě obdoby, 
o čemž svědčí zapsání myslivosti na seznam 
nehmotného kulturního dědictví naší země,“ 
doplnil pozvánku Roman Navrátil, předse-
da kulturně-propagační komise Okresního 
mysliveckého spolku Jihlava. 

Marie Majdičová

Poté už nás čekala jen bezproblémová cesta 
zpět do Telče. A tak doufáme, že jak dobře 
jsme zvládli tento turistický výlet, zvládne-
me i následující čtyři roky studia na Gymná-
ziu Otakara Březiny a Střední odborné ško-
le Telč.

Terezie Kešnarová, Barbora Veselá, 1. A

Dějepisná cykloexkurze 
za památkami 
středověku
27. září měla naše třída – sexta – a třída 2. 
A možnost zúčastnit se cyklistické exkurze 
po blízkých památkách. Vyjeli jsme v 8 ráno 
od školy. První zastávka byla na nedalekém 
hradě Roštejn, kde jsme si vyslechli krásný 
popis a historii hradu připravené spolužáky. 
Naše cesta pokračovala lesní cestou ke zříce-
nině hradu Janštejn, kde nám pan učitel Bártů 
pověděl několik zajímavostí. Třetí hrad jsme 
kvůli nedostatku času bohužel nestihli, ex-
kurze se pomalu blížila ke konci a před dru-
hou hodinou jsme se vrátili zpátky ke škole. 
Naše díky patří učitelům, kteří tuto exkurzi 
naplánovali a připravili si pro nás poutavé po-
vídání o historii a životě za středověku.

Elisabeth Prouza, Šárka Smetanová, 
Zuzana Volfšicová, sexta

Turisticko-vodácký kurz
My, studenti oktávy, jsme se vypravili na tu-
risticko-vodácký kurz v úterý 7. září společ-
ně s učiteli tělocviku. Někteří z nás okusili 
studených vod Vltavy hned ve Vyšším Bro-
du, odkud naše cesta vedla do Zlaté Koru-
ny. První dva dny jsme strávili na lodích, kde 
jsme získali nové zkušenosti a užili si spous-
tu zábavy. Třetí den nás čekal nelehký výš-
lap z Českého Krumlova na Kleť, který ale 
rozhodně stál za to. Poslední večer jsme strá-
vili u táboráku. A jelikož nikdo z nás nevzal 
hudební nástroj, zopakovali jsme si alespoň 
polku a valčík s doprovodem hudby z mobi-
lu. Celý kurz jsme zvládli bez větších problé-
mů a se skvělými zážitky jsme se 10. září vrá-
tili domů.

žáci oktávy

Exkurze do Prahy
V pátek 10. září se naše třída 4. AS zúčastni-
la školní exkurze do Prahy, abychom si prošli 
snad nejkrásnější historickou trasu – Králov-
skou cestu, po které projížděli čeští králo-
vé ke korunovaci. Cesta začínala v Králově 
dvoře na Starém Městě u dnešní Prašné brá-
ny a končila na Pražském hradu v katedrále 
svatého Víta. Další zastávkou byl Vyšehrad. 
Poděkování patří naší třídní učitelce Mirosla-
vě Krejčířové i naší bývalé paní učitelce Věře 
Zadinové za poutavý odborný výklad.
Marie Hauzarová, Eliška Kolmanová, 4. AS

Návštěva terapeutické komunity 
Podcestný Mlýn
Ve středu 15. 9. studenti kvarty navštívili te-
rapeutickou komunitu Podcestný Mlýn s tříd-
ním učitelem Lukášem Vejmelkou a paní uči-
telkou Helenou Volavkovou.
Po první vyučovací hodině jsme se pěšky 
dopravili na vlakové nádraží, odkud jsme 
vyjeli vlakem do Malého Pěčína. Byli jsme 
přivítáni vedoucím komunity a poté se nás 
ujal klient Filip. Postupně nás prováděl ven-
kovní částí areálu, kde klienti chovají do-
mácí zvířata a starají se o zahrádku a růz-
né druhy zeleniny. Prohlídka pokračovala 
představením vnitřní části objektu, kde nám 
ukázal prostory od kuchyně přes obývací 
pokoj až po pokoje pacientů. Celý komplex 
na nás působil útulným dojmem, osobně 
jsme očekávali více zabezpečený a hlídaný 
prostor.
Následně jsme se usadili ve společenské 
místnosti zvané kaple. V kruhu sestaveném 
ze židlí jsme si posedali a probírali jsme jak 
s pracovníkem komunity, tak i s průvodcem 
problematiku závislosti na omamných a psy-
chotropních látkách a následnou abstinenci. 
Z Filipova příběhu šel načisto mráz po zá-
dech.
Celá exkurze se nám velice líbila. Sice to ne-
byl typ výletu, kde bychom se smíchem po-
padali za břicho, ale při vyprávění pana Fili-
pa jsme si uvědomili, že mít fungující rodinu 
a být poměrně šťastní, jsou jedny z nejdůleži-
tějších věcí v životě.

Karel Blaha a Matěj Vávrů, kvarta
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Do našeho nového SeniorCentra Telč hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ SESTRA a STANIČNÍ SESTRA

Nabízíme:

• zajímavé finanční ohodnocení
• podporu ve vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• bonusy za odpracované roky a služby navíc
• poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
• dotované stravování

SeneCura je zodpovědná firma, která nabízí přátelskou atmosféru a podpůrné 
prostředí. Budeme rádi, když se nám ozvete a přijdete se podívat na vlastní oči. 
Těšíme se na vás. 

Kontakt: 
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., Batelovská 272, 588 56  Telč 
Marika Krejčí, ředitelka; tel.: 608 980 640, e-mail: m.krejci@senecura.cz

Více o práci ve společnosti:   www.pracujemesrdcem.cz

Fotoreportáž z hasičského cvičení
V pátek 22. října proběhlo úspěšně cvičení „Únik ropné látky na 
vodní hladinu Staroměstského rybníka v Telči“. Přinášíme něko-
lik zajímavých fotek z této nevšední události.
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Výtvarný obor ZUŠ zve na výstavy
Až do konce listopadu si můžete prohlédnout práce našich žáčků 
a studentů, které doplňují výstavu Svatební zvony znějí v knihov-
ně Univerzitního centra MU. Celá je přístupná v otevírací době 
knihovny. 

Pavla Doležalová a Lenka Bláhová

Ježečci, vytvoření dětmi, jí kousek přenesli i do domova seniorů 
Senecura.

Podzimní náladu si můžete užít na výstavě přímo u nás ve škole.

Do našeho nového SeniorCentra Telč hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ SESTRA a STANIČNÍ SESTRA

Nabízíme:

• zajímavé finanční ohodnocení
• podporu ve vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• bonusy za odpracované roky a služby navíc
• poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
• dotované stravování

SeneCura je zodpovědná firma, která nabízí přátelskou atmosféru a podpůrné 
prostředí. Budeme rádi, když se nám ozvete a přijdete se podívat na vlastní oči. 
Těšíme se na vás. 

Kontakt: 
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., Batelovská 272, 588 56  Telč 
Marika Krejčí, ředitelka; tel.: 608 980 640, e-mail: m.krejci@senecura.cz

Více o práci ve společnosti:   www.pracujemesrdcem.cz
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• 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

• PRONAJMEME prostory vhodné pro sklad v Telči - 165 m2. Cena 71,-- Kč/m2 + DPH. Lze 
rozdělit na 2 nezávislé místnosti. Prostor je vytápěný, má dobrý přístup, nová vrata pro snad-
nou manipulaci. Více info na: 608402782

• Mrazírny Schmidt Vodňany přijmou obchodního zástupce pro prodej mražených potravin 
v regionu Vysočina. Jedná se o práci na ŽL se stabilním platem, služebním autem a telefo-
nem. Požadujeme ŘP sk. B, samostatnost, odpovědnost a příjemné vystupování. Více infor-
mací na tel 777 770 771.

Malý oznamovatel

Novinky z SDH Telč
Zleva horní řada: Trenér Jan Vejmělek, 
Tereza Fuňáková, Matyáš Pelikán, Ště-
pán Kuhn, František Přibyl, Matyáš 
Pavlíček.
Dolní řada zleva: Ladislav Kešnar, Lu-
děk Kameník, Jan Pokorný, Matěj Plun-
der.

Výsledky ze soutěží: 
19. 9. Knínice pouze Telč B speciál – 5.
PS 12–6.
25. 9. Častohostice sání A tým – 6.
speciál – 4.
B tým (junioři) – sání – 7.
speciál – 7.
25. 9. Police noční  A tým – 8.
PS 12 – 4.
B tým – 11.
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Nálezy ze Štamberku 
čítají na deset 
banánových krabic

S archeologickými pracemi začali odbor-
níci na hradě Štamberku nedaleko Řás-
né v létě loňského roku. Nedlouho poté 
vzbudil ohlas nález jednoho z brigádní-
ků, kterému se podařilo odkrýt masivní 
železný klíč, který pravděpodobně sloužil 
k odemykání palácových dveří. Co další-
ho na hradě našli a co je překvapilo, sdělil 
v rozhovoru hlavní archeolog David Zi-
mola z Muzea Vysočina Jihlava. Výsled-
kem projektu ATCZ 185 Regionem re-
nesance proti proudu času by mělo být 
zpřístupnění hradu turistům skrze vybu-
dování zpevněných chodníků a dřevěné-
ho přístřešku v areálu památky. 
V jaké fázi se nyní nacházejí archeologic-
ké práce na hradě Štamberku?
Na Štamberku provádíme archeologický vý-
zkum druhým rokem a jeho terénní část by-
la ukončena k 31. 10. 2021. Zároveň pro-
bíhá zpracování výzkumu v jihlavském 
muzeu, které plánujeme ještě na dobu tří let 
od ukončení terénní části výzkumu. Jedná se 
především o digitalizaci terénní dokumenta-
ce, případně vytvoření kresebných rekon-
strukcí odhalených archeologických situací 
či 3D modelu hradu, a také o dokumentaci 
a konzervaci movitých nálezů, kterých se 
objemově vzato podařilo získat zhruba deset 
„banánových krabic“.
Tráví výzkumný tým v současnosti více 
času v terénu, či v laboratořích? 
V této fázi výzkumu máme již více práce 
v kancelářích a laboratořích. V plném prou-
du jsou práce na konzervaci kovových před-
mětů a čištění a evidenci tradičně nejvíce za-
stoupených keramických artefaktů.
Jaké nálezy se vám letos podařilo zazna-
menat?
V letošním roce bylo velkým překvapením 
odhalení devadesát centimetrů silných ka-
menných zdí, které na předhradí směrem 
k Řásné tvoří patrně menší opevnění hos-
podářského dvora. Na půdoryse cca 27 × 
66 m byly postaveny poměrně masivní ka-

Informace o realizova-
ných a připravovaných 
stavbách
Práce v ulici Jihlavská finišují
Ke znovuotevření ulice Jihlavská, vč. nové 
okružní křižovatky ulic Jihlavská/Batelov-
ská dojde 15. 11. 2021. Jak ulice Jihlavská, 
tak i Batelovská budou opět plně průjezdné. 
Po tomto datu rovněž dojde k postupnému 
napuštění rybníka Nadymák.
Cyklostezka Telč – Řásná otevřena
Realizace cyklostezky Telč – Řásná byla 
úspěšně ukončena v měsíci říjnu.  Přírodní 
cyklostezka propojí Telč s Řásnou v trase:  
Lipky – kaple svatého Karla Boromejské-
ho – Vanov – rybník Vlček – rybník Smrk 
– chatová osada pod rekreačním střediskem 
Úsvit – Řásná. Atraktivní přírodní trasa je 
určena pro cyklisty i pěší. Celkové náklady 
na realizaci akce přesáhly 5 mil. Kč. Projekt 
je dotačně podpořen z Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce. V rámci projek-
tu dojde dále nejpozději v jarních měsících 

menné konstrukce spojované jílovitou mal-
tou s jen minimálním obsahem vápna. Zdi se 
dochovaly na některých místech až do výš-
ky jednoho metru a z destrukcí odhalených 
v jejich těsné blízkosti je patrné, že původ-
ně musely být vysoké 2–3 m. Celá situace 
se v terénu až do letoška jevila jako hliněné 
valy zbudované na obdélníkovém půdoryse, 
jež mohly sloužit např. pro krátkodobý ob-
léhací tábor nebo jiný provizorní opevněný 
objekt. Z toho vyplývá, že o funkci archeo-
logických objektů není možné dělat nějaké 
dalekosáhlé závěry jen na základě pozoro-
vání terénních reliktů.
Objevilo se při průzkumu něco, co vás 
překvapilo?
Nepočítali jsme s objevem poměrně rozsáh-
lého hospodářského zázemí hradu, které se 
nachází na mírném svahu mezi Štamberkem 
a bývalým lomem (dnes lom Řásná). Podle 
movitých nálezů, především zlomků užit-
kové keramiky a kovových artefaktů, i toto 
předhradí s patrně hospodářskou funkcí za-
niká spolu s hradem během husitských válek 
v první polovině 15. století.
Jaký bude další postup celého projektu?
Po ukončení terénní části výzkumu začne 
vybraná stavební firma realizovat projekt 
vypracovaný Mikroregionem Telčsko pod 
vedením Jana Švaříčka. Půjde o sanaci stá-
vajících kamenných torz, vybudování zpev-
něných chodníků a dřevěného přístřešku 
v areálu hradu, kde budou prezentovány mi-
mo jiné i nové poznatky o stavebním vývoji 
hradu a jeho zázemí.

Marie Majdičová

2022 k označení vedení trasy (označníky při 
trase), umístění náplně informačních tabulí 
a dále k vybudování dětského hřiště u rybní-
ka Velký Pařezitý.
Rekonstrukce ulice Slavíčkova dokončena
Rekonstrukce ulice Slavíčkova je úspěš-
ně dokončena. Vše začalo v letošním ro-
ce rekonstrukcí vodovodu, následovala re-
konstrukce veřejného osvětlení a následně 
rekonstrukce chodníků, odstavných stání 
a zeleně. Celkové náklady přesáhly částku 9 
mil. Kč. Rekonstrukce chodníků byla dotač-
ně podpořena ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury. 
Obnova radnice a objektu bývalého do-
mova pro seniory v ul. Špitální probíhá 
dle plánu
Dvě současné největší investiční akce 
ve městě se týkají obnovy památkových ob-
jektů. Jde o rekonstrukci radnice a bývalé-
ho domova pro seniory v ul. Špitální. Rad-
nice bude stavebně dokončena v lednu 2022 
s tím, že následně bude řešeno vybavení 
vnitřních prostor. Plný provoz objektu by 
měl být zahájen od května 2022. 
Rekonstrukce bývalého domova pro seniory 
bude dle schváleného harmonogramu probí-
hat přes zimní měsíce. Stavební práce budou 
dokončeny v dubnu 2022. Následně bude ře-
šeno vybavení vnitřních prostor a expozic, 
úprava dvora. V nových prostorách bude mít 
své expozice Muzeum Vysočiny, otevření 
objektu pro veřejnost předpokládáme v zá-
věru roku 2022.

Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Výzkum na předhradí v opevněném areálu 
na jaře 2021.                            Foto: D. Zimola

Na stezce Telč – Řásná je řešena i nová 
lávka u rybníku Vlček

26. 11. 2021 
KOLEKTIVNÍ 
HALUCINACE 
alternativní folkrock 

s novou deskou Reality. 
Bezobav Dyjice 
Kulturní domek 
Začátek 20:00

Vstupné 150,-, děti zdarma
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PhDr. Libor Sova, nový ředitel ZŠ Hradecká 
Libor Sova působí na ZŠ Hradecká od ro-
ku 2000. Začínal, ihned po absolvování pe-
dagogické fakulty, jako učitel přírodopisu 
a chemie. Nedlouho poté se stal zástup-
cem ředitelky školy a od začátku letošního 
školního roku převzal funkci ředitele ško-
ly. V rámci našeho rozhovoru nám prozra-
dil podrobnosti z pracovního života i oče-
kávání od své nové pozice.

Pane řediteli, na úvod nám prosím před-
stavte svou dosavadní kariéru.
Dobrý den, jmenuji se Libor Sova a od 1. září 
2021 jsem novým ředitelem Základní školy 
Hradecká Telč. V roce 1994 jsem absolvoval 
Gymnázium Otokara Březiny Telč. V roce 
2000 jsem ukončil studia na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze, obor bio-
logie – chemie. Na téže fakultě jsem v roce 
2004 složit státní rigorózní zkoušku. Po ab-
solvování pedagogické fakulty jsem v září 
2000 nastoupil na ZŠ Hradecká Telč jako uči-
tel přírodopisu a chemie. V letech 2003–2020 
jsem na této škole vykonával funkci zástupce 
ředitele pro 2. stupeň a speciální třídy. 
Jako zástupce ředitelky ZŠ Hradecká jste 
tedy působil velmi dlouhou dobu. Bral jste 
účast na konkurzním řízení jako jasný 
další krok, nebo jste ji zvažoval?
Na pozici zástupce ředitele jsem působil 18 
let. Přihlásit se do konkurzního řízení jsem te-
dy považoval za samozřejmost.  
Školu z předchozí pozice ve vedení dobře 
znáte – považujete to za výhodu? Nebylo 
by lepší začít s „čistým štítem“?
Podle mého názoru je znalost školy velká vý-

hoda. Na škole působím přes 20 let a začínám 
si už trochu připadat jako součást „inventáře“. 
Myslím si, že začínat někde s „čistým štítem“ 
je podstatně náročnější.
Začátek školního roku je poznamenaný 
loňskou distanční výukou i současnými 
opatřeními. Komplikují Vám tyto okol-
nosti začátek „ředitelování“?
Samozřejmě, že komplikují. Velký problém 
vidím v nejistotě. Nevíme, jak bude škol-
ní rok probíhat. Panují samozřejmě obavy, 
že se bude opakovat situace ze školního ro-
ku 2020/2021. Je těžké plánovat školní rok, 
když nevíte, jaká nařízení a omezení vás če-
kají. Samozřejmě všichni doufáme, že se si-
tuace uklidní a letošní školní rok proběhne 
bez problémů. Žáci patří do školy mezi spo-
lužáky a ne před monitory počítačů a displeje 
mobilních telefonů.   
Jste spokojený s tím, jak nyní ZŠ Hradec-
ká funguje?
Jsem spokojený. Od své předchůdkyně p. Re-
mešové jsem převzal velmi dobře fungující 
školu a chtěl bych jí za to velmi poděkovat. 
ZŠ Hradecká je moderní a skvěle vybavenou 
školou. V minulých letech se podařilo vybu-
dovat sportovní halu, zrekonstruovat budovu 
přístavby a z části i hlavní budovu. V areálu 
školy se nachází krásný nový sportovní are-
ál a nesmím zapomenout na školní zahradu, 
která také prošla velkými změnami. Za vel-
ké plus považuji prostředí, ve kterém se ško-
la nachází. Sousedství s historickým jádrem 
Telče, se zámeckým parkem, s Lipkami atd. 
otevírá takřka neomezené možnosti vzdělá-
vání jak v humanitních oborech, tak přede-
vším v oborech přírodovědných. 
Můžete nám prozradit, zda máte pro tento 
školní rok v plánu nějaké změny?
Žádné zásadní změny neplánuji. Pro nás bu-
de nyní nejdůležitější vyrovnat se s dopady 
distančního vzdělávání a v případě znovu-
zavedení jakýchkoliv opatření být co nejlépe 
připraveni.
A co dlouhodobější plány? Kde byste rád 
viděl školu za pár let?
Pokud se budeme bavit o letech příštích, rád 
bych společně se zřizovatelem dokončil re-
konstrukci hlavní budovy – 1. patro, tělocvič-
nu vč. sociálního zařízení a šaten, kotelnu. 
Chápu, že v dnešní 
době je velmi obtížné 
takto nákladné projek-
ty zafinancovat pouze 

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
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Lidé mikroregionu

Foto: Archiv Libora Sovy

z rozpočtu zřizovatele, ale vidím možnost 
ve spolufinancování těchto projektů z dotač-
ních titulů a grantů. Velmi mě mrzí, že jsme 
z důvodu pandemie zatím nemohli veřejnosti 
nově zrekonstruované prostory ukázat. 
Mezi mé další plány patří navázání hlub-
ší spolupráce s GOB a SOŠ Telč. Obě školy 
jsou v jednom areálu, tak proč toho nevyužít. 
Do budoucna bych rád oslovil s nabídkou spo-
lupráce i některou ze zahraničních škol, třeba 
z partnerského města Waidhofen an der Thaya.
Najde se i něco, čeho se obáváte, čeho byste 
se chtěl vyvarovat?
Největší obavu mám z omezení provozu ne-
bo opětovného uzavření školy a přechodu 
na distanční výuku.
Stalo se už něco nečekaného, co Vás pře-
kvapilo, ať už mile, nebo nemile?
Přestože jsme vstupovali do nového školní-
ho roku s určitými obavami, proběhlo vše bez 
problémů. Byl jsem mile překvapen, jak žáč-
ci 1. tříd bez problému zvládli úvodní testo-
vání.
Každý ředitel má v úvazku kromě samot-
ného vedení školy také několik hodin výu-
ky. Který předmět učíte Vy?
Učím přírodopis v 7. – 9. ročníku. 
Která část Vaší práce Vás více naplňuje? 
„Ředitelování“, nebo učení?
Těžká otázka. Nedá se říct, jestli mě naplňu-
je víc učení, nebo „ředitelování“. Obě části 
mé práce jsou velmi náročné a hlavně zodpo-
vědné. I přes všechny starosti, které tato pozi-
ce přináší, mě vedení školy a samotná práce 
s žáky velmi baví a naplňuje. 
Co nejraději děláte ve svém volném čase?
Mám rád přírodu, cestování, motorismus. Pro 
milovníky koní je nejkrásnější pohled na svět 
z koňského hřbetu a pro mě ze sedla moto-
cyklu.
A stíháte své koníčky i nyní, současně s Va-
ší novou pozicí?
Snažím se.  
Prozradíte nám závěrem své největší přá-
ní týkající se nedávno započatého školní-
ho roku?
Mým největším přáním je, aby tento školní 
rok a samozřejmě i roky následující byly bez 
jakýchkoliv zákazů a omezení. 

Ivana Holcová
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Zprávy z UCT 
– listopad 2021 
Listopadové Mendelovy dny ohlašují 
dvousetleté oslavy jeho narození
Pokud nám příznivá epidemická situace vy-
drží i v listopadu, čeká nás celá řada zajíma-
vých vzdělávacích aktivit, které se k nám 
vrátily, zatím to vypadá, že na celý pod-
zim.  Na Masarykově univerzitě je ale lis-
topad nerozlučně spojen především s udá-
lostí Mendelovy dny. Letos nesou podtitul 
„Mendel a ti druzí“ a v Brně proběhnou 3. 
a 4. listopadu (program naleznete na www.
mendelovydny.cz). Naše Univerzitní cent-
rum v Telči se k nim přidává putovní výsta-
vou mendelovského komiksu, který v rám-
ci středoškolské odborné činnosti vymyslely 
studentky Gymnázia Brno-Řečkovice Vero-
nika Horáčková a Veronika Čáslavová. Vý-
tvarně jej zpracovala Olga Pluháčková. Po-
jednává o životě Gregora Mendela a také 
o principech dědičnosti, na které díky svým 
pokusům přišel. Putovní výstava, určená pro 
mladší návštěvníky, má podobu obrázkové-
ho vyprávění umístěného na osmi originál-
ně vytvořených panelech a během listopadu 
a prosince bude k vidění v prostorách našeho 
centra. Doufáme, že si výstava nalezne své 
diváky. Hlavním smyslem je ale připome-
nout, že příští rok bude na Masarykově uni-
verzitě patřit právě osobnosti génia Gregora 
Johanna Mendela, od jehož narození uply-
ne v roce 2022 celých 200 let. Těšíme se, 
že naše spolupráce s Mendlovým muzeem, 
s nímž je naše Univerzitní centrum sdruženo 
v Kulturním centru Masarykovy univerzity, 
bude pokračovat a v příštím roce do Telče 
přivede celou řadu zajímavých aktivit.  

Jaroslav Makovec
Strom lásky v Telči – společně s dětmi pro 
děti
Možná jste během léta a podzimu zazna-
menali několikaměsíční projekt nazvaný 
„Strom lásky“, který se uskutečnil ve vzá-
jemné spolupráci několika telčských orga-
nizací a spolků pracujících s dětmi. Všechny 
spojila myšlenka, že i v omezených podmín-
kách lze ukazovat dětem, jak důležitý je ko-
munitní život a mezilidské vztahy a zapojit 
je tak do společných aktivit, při kterých se 
mohou podílet na utváření obrazu o svém 
městě směrem k široké veřejnosti. Zároveň 
zde vznikl prostor k představení těchto jed-
notlivých zařízení.
Slavnostní odhalení stromu proběhlo v so-
botu 8. 5. 2021 za účasti zástupců organi-
zací a za hudebního doprovodu žáků ZUŠ. 
Na vernisáži představili ozdobenou katalpu 
trubačovitou, která roste na nádvoří Univer-
zitního centra Telč. Výzdobu tvořily stovky 
srdcí a srdíček vytvořených dětmi i dospělý-

mi ze ZUŠ Telč, z Dětského domova Telč, 
ZASTÁVky Telč a spolku Na Větvi. 
Součástí projektu byla též dobročinná sbír-
ka, která po celou dobu umožňovala přispět 
do kasiček v prostorách nádvoří Univerzit-
ního centra Telč či přímo u stánku Nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež ZA-
STÁVka Telč v průběhu trvání festivalu 
Prázdniny v Telči. „Výtěžek sbírky bude po-
užit na potřeby klientů a k celkovému zkva-
litnění zmiňované sociální služby, zřizované 
Oblastní charitou Jihlava. Všem, kteří při-
spěli, srdečně děkujeme,“ komentoval zá-
stupce tohoto zařízení Martin Lacina.
Celou akcí se prolínala fotografická soutěž, 
jejíž podmínkou bylo pořízení snímku za-
milovaného páru právě pod Stromem lásky 
a s takto zvěčněnou a zveřejněnou vzpomín-
kou posbírat na sociálních sítích co nejví-
ce hlasů. Hlavní výhru, víkendový pobyt 
v apartmánu Univerzitního centra, nakonec 
získala skupinka sympatických seniorek, 
kamarádek, jejichž suverénní vítězství bylo 
pro všechny příjemným překvapením a zá-
roveň poselstvím silného lidského příběhu 
o lásce v jakékoli podobě.
„Láska kvete v každém věku… Těmito slo-
vy jsem chvíli musela přesvědčovat své sko-
ro sedmdesátileté spolužačky, protože jsem 
si vzala do hlavy, že se vyfotografujeme pod 
krásným Stromem lásky na nádvoří Univer-
zitního centra v Telči a s fotografií zkusíme 
zabodovat v sympatické soutěži vyhlášené 
pro letošní letní sezónu. Námitky, že nikdo 
přece není zvědavý na staré ženské, se mi 
podařilo odrazit a milý číšník z Univerzitní 
kavárny se ochotně ujal role fotografa. Po-
tom už jsme jenom s napětím sledovaly, jak 
nám přibývají hlasy na FB a IG,“ vzpomíná 
na pořízení fotografie jedna z vítězek soutě-
že, paní Ivana Marečková z Hradce Králové. 
Dámy se setkaly poprvé v září 1968 v Brně 
na internátu a od té doby je spojuje krásné 
přátelství, které utužují každoročními cesta-
mi po nejhezčích místech naší vlasti. 
Velké poděkování patří všem zúčastněným, 
zejména pak odbornému dozoru při instala-
ci, vyučujícím výtvarného oboru ZUŠ Telč – 
Pavle Doležalové a Lence Bláhové. 

Lucie Zemanová
Vzdělávací akce v Univerzitním centru 
3. – 6. listopadu – Železniční seminář o pro-
blematice veřejné dopravy, pořádá Institut 
pro dopravní ekonomii, geografii a politiku 
(Ekonomicko-správní fakulta MU)
4. – 5. listopadu – Odborná konference Mi-
nisterstva životního prostředí ČR
8. – 9. listopadu – Výjezdní zasedání Oddě-
lení pro mezinárodní a národní projekty Lé-
kařské fakulty MU
10. – 11. listopadu – Výjezdní porada Odbor 
pro kvalitu Rektorátu MU 
12. – 14. listopadu – Kurz českého jazyka 

pro zahraniční studenty, organizátorem kur-
zu je Jihomoravské centrum pro mezinárod-
ní mobilitu
19. – 21. listopadu – Soustředění pěvecké-
ho sboru MU
28. – 28. října – ubytování Pěveckého sboru 
Notre Dame
Akce pro veřejnost 
22. listopadu, od 17 hodin, knihovna Univer-
zitního centra, POZVÁNKA: Muzeum Vy-
sočiny Jihlava, Univerzitní centrum a Mu-
zejní spolek v Telči, vás zvou na přednášku 
Hany Hinterholzové – Advent s květinou, 
vstupné dobrovolné. 
25. listopadu, od 15 do 17 hodin, se bu-
de konat 7. Adventní setkání v univerzit-
ní knihovně ve spolupráci se SOŠ a SOU 
Třešť, obor Květinářská a aranžerská čin-
nost, vstupné volné.
Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách, prosíme, kontaktujte Ilonu Martinů, 
tel. 774 886 640) 
Jan Dostál Wave, monumentální letní in-
stalace olomouckého sochaře, který obdob-
ný prvek realizoval např. na letošním Expu 
v Dubaji. Nádvoří Univerzitního centra.  
15 let Univerzity třetího věku v Telči, 
ve spolupráci s Muzeem Vysočina, poboč-
kou Telč, obrazová výstava v prostorách Ka-
várny Haas, přístupná každý den od 9 do 17 
hodin, vstup volný.
Gregor Mendel v komiksu, putovní výsta-
va Mendelova muzea Masarykovy univer-
zity přibližující práci a pokusy zakladate-
le oboru genetiky Gregora Mendela dětem. 
Využívá k tomu netradiční formát komik-
sového příběhu. Výstava bude v prostorách 
Univerzitního centra přístupná do konce ro-
ku 2021, vstup volný. 
Vánoce v přírodních materiálech, výstava 
pořádaná v prostorách UCT společně s telč-
skou pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava se 
snaží poukázat hlavně na to, jak jsou ještě 
lidé i v dnešní přetechnizované době manu-
álně šikovní a jak stále přetrvává řemeslná 
zručnost. Potrvá od 26. listopadu do 31. led-
na 2022, vstup volný.

Zahájení nového ročníku U3V proběhlo 
úspěšně                            Foto: Lucie Zemanová
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Foto: Hynek Vohoska

Redakce našeho školního časopisu šla opět 
s kůží na trh a přihlásila časopis do soutěže 
o nejlepší školní časopis v Kraji Vysočina.
Jsem rád, že i letošní účast v soutěži je okoře-
něná vítězstvím. Školní bublina je tedy opět 
nejlepším školním časopisem na Vysočině. 
Oslava proběhla na speciální schůzce redak-
ce. Práce na časopisu pokračují i tento školní 
rok. Na konci září vyšlo zářijové číslo, a to 
v obvyklém nákladu 30 výtisků. Každé číslo 
je uveřejněné i v elektronické podobě na in-
ternetu na stránkách https://www.skolaurba-
nov.cz/skolni-casopis/. 
Za prací na každém čísle je velké množ-
ství úsilí nejen dětí, ale i dospělých. Děku-
ji za velkorysou pomoc při tisku časopisu 
a děkuji i rodičům za to, že své děti motivují 
k práci pro časopis.
Velký dík patří Martě Veselé Jirousové a Janě 
Bártové, kterým vděčíme za to, jaká Bublina 
je a jak vypadá. Vlastně jim vděčíme i za ten 
velký opakovaný úspěch. Ve speciálním čís-
le, které jsme pro Martu na konci roku vydali, 
jsme napsali, že „Bublina nepraskne“. 
Srdečně vás zvu k přečtení našeho školního 
časopisu.

Hynek Vohoska

Nabitý říjen v MK Telč

Lenka Zamazalová a Andrea Fajtová, knihov-
nice Městské knihovny Telč, pravidelně pořá-
dají zajímavé akce pro malé i dospělé čtenáře. 
A v letošním říjnu se rozhodně nenudily, nejen 
v rámci Týdne knihoven měli návštěvníci pří-
ležitost zažít hned několik událostí. 
Tvořivé dílny už se v naší knihovně staly tra-
dicí. Obvykle se konají před velikonočními 
a vánočními svátky a na podzim. Kvůli Co-
vidu si musely dát téměř dvouletou pauzu, 
která byla prolomena letošním podzimním 
tvořením. To proběhlo ve dvou termínech. 
V pondělí 4. října se sešlo celkem 16 dospě-
lých při tvorbě podzimních lampičkových va-
riací. O den později se do výroby sezónních 
dekorací pustilo 8 malých čtenářů s mamin-
kami. „Děti si s úsměvem na tváři odnášely 
domů podzimní lampičky, zápichy do květiná-
če. A podzimní listy si vykouzlily pomocí ba-
rev a pěny na holení,“ komentují knihovnice.
Proběhlo také vyhlášení soutěže pro děti Lov-
ci perel. Přestože byl celý ročník poznamena-
ný zavřením škol i knihoven, celkem 59 lov-
cům se podařilo ukořistit krásných 383 perel. 
A o co vlastně jde? Jedná se o hru, která „mo-
tivuje ke čtení, objevování příběhů a prožívání 
dobrodružství“. O celoroční projekt pro děti, 
které na základě četby vybraných knih mo-
hou rozšiřovat svou čtenářskou gramotnost, 
zábavně trávit volné chvíle a soutěžit v růz-
ných věkových kategoriích o odměny. Získa-
né perly může každý účastník směnit za spe-
ciální knihovnickou měnu moriony, jíž lze 
platit na morionském trhu. Ten poslední pro-
běhl v týdnu od 11. do 15. října a pořídit se 
na něm daly třeba různé drobnosti, dobroty 
nebo předplatné do knihovny, nechyběly sa-
mozřejmě ani knihy. Letošním říjnem zároveň 
odstartoval další ročník soutěže a telčské kni-
hovnice se těší na všechny další odvážné lov-
ce, kterým rády poskytnou více informací.
Všechny popisované akce se konaly během 
celonárodní akce Týden knihoven. Ten přinesl 
kromě zábavy také možnost bezplatné regis-
trace pro nové čtenáře nebo čtenářskou amne-
stii na upomínky pro zapomnětlivce.
Další říjnovou událostí bylo pasování druháč-
ků na „rytíře Řádu čtenářského“. Jako prvnáč-
ci to v loňském školním roce kvůli distanční 
výuce nestihli. Řady čtenářů se tak slavnost-

Školní bublina je zase 
první na Vysočině

ně rozrostly o celkem 51 dětí. „Malé čtená-
ře v písmenkovém království přivítala králov-
na Abeceda I. a rytíř Knihomol. Než se děti 
mohly stát opravdovými rytíři, musely splnit 
nejeden úkol, prokázat odhodlání i čtenářské 
dovednosti. Po splnění všech rytířských úko-
lů nastal nejdůležitější okamžik dopoledne – 
pasování na rytíře Řádu čtenářského, jehož 
se zhostil rytíř Brtník z Brtníku – starosta Tel-
če Mgr. Vladimír Brtník – „pravým“ mečem, 
a složení čtenářského slibu,“ popisují milou 
akci pro nejmenší čtenáře paní Zamazalová 
a Fajtová a dodávají, že se v písmenkovém 
království na všechny rytíře už teď moc těší.
A výše jmenovaným podzimní akce v MK Telč 
určitě nekončí. Hned 4. listopadu v 17.30 hodin 
se můžete díky cestovatelské přednášce Jana 
Mráze vydat až do Gruzie. Podrobnosti i infor-
mace o dalších aktivitách knihovny naleznete 
na webových stránkách www.mktelc.cz.

Ivana Holcová

Ovoce se mu zdálo bez 
chuti, tak si začal dová-
žet vlastní z Afriky

Kromě typických českých produktů, které 
lidé nakupují na pravidelných farmářských 
trzích na náměstí, mohli tentokrát sáhnout 
i po exotických plodech. V říjnu se obě ak-
ce spojily a do Telče zavítala společnost Vi-
runga, která ovoce, oříšky nebo koření přivá-
ží přímo z Afriky. „Největší zájem bývá o náš 
skvělý ananas, který neštípe na jazyku, krásně 
máslové avokádo a také dračí ovoce, jež láká 
především svým vzhledem,“ vyjmenoval to 
nejoblíbenější ze sortimentu organizátor Lu-
káš Petržela. 
Africké trhy se pravidelně konají v Jihlavě, 
Třebíči, Pelhřimově nebo Havlíčkově Brodě. 
Kromě čerstvého ovoce si návštěvníci mo-
hou domů odnést ovoce sušené na africkém 
slunci, různé druhy koření ze Zanzibaru, ča-
je, kávu, džemy, sirupy, různé druhy ořechů 
a méně tradiční potraviny jako baobab, divo-
ké datle, kůru stromu neem či moringu. 
Majitel firmy pochází z Ugandy, odkud dová-
ží největší část čerstvého ovoce. Společnost 
pojmenoval podle pohoří rozkládajícího se 
na rozhraní právě Ugandy, Rwandy a Konga, 
kde se nachází Národní park Virunga. „Pře-
stěhoval se do Česka a ovoce ze zdejších ob-
chodů se mu zdálo bez chuti, a to především 
banány, které má nejradši. Začal tedy vozit 
pro sebe a své známé plody dozrálé v přiro-
zených podmínkách. Zájem byl čím dál vět-
ší, a tak se rozhodl uspořádat trhy,“ popsal 
vznik celého konceptu Petržela. Aktuálně se 
společnost rozrostla do té míry, že každý ví-
kend organizuje šest až osm trhů a chystá se 
rozšířit i do Maďarska a Polska. V příštím ro-
ce se plánují vrátit i na telčské náměstí.

Marie Majdičová

Lidé měli o exotické plody zájem
Foto: Michaela Smejkalová

Foto: Archiv MK Telč
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Jiří Sovák a František Filipovský v pauze mezi klapkami. Na zadní straně fotky je vzkaz: 
„Velmi krásná fotka. Moc bych ji rád měl ve svém archivu. František Filipovský“ Podpis 
přidal i Jiří Sovák

Vladimír Menšík zachycen v takřka kaskadérské poloze. Všimněte si prosím připravené 
podložky, na kterou známý herec padal

Tělovýchovnou činnost v našem městě v dru-
hé polovině dvacátého století výrazně oboha-
coval Spartak Telč mající řadu oddílů, např. 
kopané, ledního hokeje, šachů, turistiky a zá-
kladní tělovýchovy. Z pestré škály jeho spor-
tovního vyžití si zaslouží připomenout oddíl 
základní tělovýchovy a rok 1959.
V té době u něho probíhal nácvik prostných 
na okresní a II. celostátní spartakiádu za účas-
ti 54 žen, 19 mužů, 20 dorostenek, 18 doros-
tenců, 120 žákyň, 11 žáků a vydatné pomoci 
učitelů telčských základních škol.
21. května se konalo veřejné vystoupení 
s ukázkami nacvičených skladeb na stadio-
nu za sokolovnou, do něhož se zapojilo 800 
cvičenců, mezi nimiž byli i členové tělový-
chovných jednot z Třeště a Mrákotína. Tomu 
předcházela 20. května tělovýchovná aka-
demie a následující den slavnostní průvod 
účastníků v pestrobarevných úborech, který 
prošel od sokolovny městem zpět na stadion 
a přilákal, stejně jako vlastní provedení skla-
deb, mnoho diváků.
Nejmenší předvedli „Pohádku o Honzovi“. 
Pak následovaly skladby „Radostná jar“, 
„Do Radostných zítřků“, „Příprava k práci 
a obraně“, „Červené míčky“, „Rozsívačka“, 
„Za vítězství“, „Radostné mládí“, „Brannos-
tí k míru“.
Dle vyprávění pamětníků, které jsem si za-
znamenal, diváci nešetřili potleskem a chvá-
lou všem cvičencům i těm, kteří je na vy-
stoupení perfektně připravili, a vytvořili 
v ochozech stadionu pozoruhodnou aplau-
dující kulisu. Pohled na tehdejší dění dokládá 
snímek z mého soukromého archivu. 

Text + foto: Jiří Ptáček

Vzpomínáme 
na 20. století

Přinášíme výběr fotek od pana Jiřího Šimáč-
ka. Podívejte se na okamžiky zachycené tím-
to skvělým fotografem a zkuste si s námi za-
vzpomínat. 
Tentokrát se zaměříme na rok 1977, kdy se 
v Telči natáčela pohádka „Jak se budí prin-
cezny“.

Momentky 
ze staré Telče
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V dalším díle Hasičského seriálu jsme za-
vítali na vinobraní. Nebylo třeba ujet desít-
ky kilometrů, stačilo zavítat do Růžené. Tam 
místní Sbor dobrovolných hasičů pořádal už 
po šesté Růženské vinobraní. Právě kultur-
ní akce a zásahy především technického rá-
zu spolek zaměstnávají nejvíce. „Snažíme se 
udržet kulturní život v obci. Nápad uspořádat 
vinobraní se zrodil u piva,“ řekl s úsměvem 
kulturní referent SDH Růžená Petr Kučera. 
K požáru zatím dobrovolníci v letošním roce 
naštěstí vyjíždět nemuseli. Naposledy odklí-
zeli spadlý strom. Požární jednotka funguje 
v režimu pátého stupně a má dvanáct členů. 
„Sejít se k zásahu v týdnu někdy bývá pro-
blém kvůli práci, hasičárnu opouštíme hlavně 
o víkendech, kdy se s vedením obce dohodne-
me na tom, co je třeba udělat,“ sdělil Kučera 
s tím, že se zapojují hlavně při plánovaných 
technických zásazích, třeba při čištění vod-
ních toků nebo odpadů. 
Kromě toho také kontrolují hydrantovou síť 
a svou techniku společně se sbory z okol-
ních obcí prověřují při dálkové dopravě vo-
dy. „Velitel našeho sboru Vítek Dunička je 
zároveň velitelem okrsku, jednou za rok vždy 
uspořádá námětové cvičení, abychom v pří-
padě potřeby byli připravení,“ upřesnil další 
činnost požárník. 
Požárnímu sportu se hasiči nevěnují. „Tým 
mužů nemáme, jsme malá vesnice a potřeb-
né předpoklady by splňovali maximálně tři 
členové,“ objasnil Kučera. O to více se ale 
růženští snaží vychovat si nástupce. „Máme 
mladší a starší družstvo dětí, celorepubliko-
vou soutěž Plamen neběhají, ale už několi-
kátým rokem pořádáme vesnickou dětskou 
ligu. V pořádání soutěží se střídáme s Třeš-
ticí, Čenkovem a Lovětínem,“ dodal. S dětmi 
každý týden trénují a v létě pořádají několika-
denní soustředění, například u Malého Paře-
zitého rybníka, kde pro nejmladší hasiče při-
pravují soutěže a výlety. 
Nápad na uspořádání trochu netradiční ak-
ce se zrodil u piva. „Pravidelně se scházíme 
a probíráme termíny, školení a další událos-
ti. Přemýšleli jsme, jak kulturní život v obci 
pozvednout, a měli jsme kontakt na jižní Mo-
ravu. Slovo dalo slovo a zorganizovali jsme 
první ročník vinobraní, kdy se sedělo ve sta-
nech pod kulturním domem,“ popsal Kučera 
vznik Růženského vinobraní. Podle něj byla 
akce zpočátku velkým krokem do neznáma, 
hasiči nevěděli, jaký zájem budou lidé o ví-
no mít a zda vůbec přijdou, po šesti letech 
už jsou ale zkušenými pořadateli. „Lidé jsou 
po pandemii rádi, že mohou přijít posedět 

a popovídat si,“ okomentoval účast na letoš-
ním vinobraní Kučera. Půl hodiny po oficiál-
ním zahájení byl sál kulturního domu z polo-
viny plný.
Dobrovolníci dále pořádají dubnové pálení 
čarodějnic, kde je přítomnost hasičů nezbyt-
ná, nebo silvestrovský výstup na Roštejn. „To 
jsme trochu odkoukali od třeštických, kteří 
na hrad ve skupince chodívali. Jednou jsme 
se rozhodli nahoru vytáhnout svařák, čaj 
a buřty, sešli jsme se a vznikla tradice. V po-
sledních letech přicházejí lidé z Čenkova, Lo-
větína, Rácova, Třeštice, Vanova, Vanůvku 
a Řídelova. Paní kastelánka Rozinková nám 
vždy ochotně zapůjčí zahradu a můžeme se 
podívat i na věž, odkud je v zimě, kdy je běžně 
hrad zavřený, krásný výhled na zasněženou 
krajinu,“ doplnil Petr Kučera k poslední akci, 
kterou letos sbor chystá. Pokud to situace do-
volí, rádi na Roštejn opět vyrazí. 

Marie Majdičová

Vzpomínka
Odešel jsi, 
jak si osud přál,
ve vzpomínkách však
s námi žiješ dál.
Kytičku na hrob 
ti jen můžeme dát
a tiše na tebe vzpomínat.
Dne 25. října uplyne rok, co nás navždy 
opustil pan Zdeněk Hauzar z Telče.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka, syn a ostatní příbuzní.

V Třeštici slavili 
svátek všech Zetorů

Zetor kam se podíváš. Tak by se dala cha-
rakterizovat první říjnová neděle v Třeštici. 
Po čtyřech letech se tam konal Sraz traktorů 
Zetor. K vidění byla celá řada strojů, od nej-
starších po nejnovější, od nablýskaných po ty 
nejupracovanější. Na své si přišli laici, ko-

lemjdoucí, ale i traktoroví fajnšmekři. Ti si 
v první části programu mohli vyměnit své 
zkušenosti a po poledni vozy protáhnout při 
slavnostní vyjížďce. Odpoledne si Zetory 
prohlédli návštěvníci, kteří jim zároveň udě-
lovali hlasy v divácké soutěži. Oceňovala 
i odborná komise. 
„Přijelo celkem 106 kousků, jeden je hezčí 
než druhý. Klobouk dolů nad tím, jak se o ně 
staráte,“ ocenil péči majitelů starosta Třeš-
tice Martin Kodys. Značka Zetor letos slaví 
pětasedmdesát let od založení. „Tento pová-
lečný stroj vznikl v Brně – Líšni. První kus vy-
robili ve velmi krátké době, jedním z účelů by-
lo pomoci obnovit zemi poničenou válkou,“ 
přiblížil historii jeden z přítomných odborní-
ků. Název značky vznikl spojením písmene 
„Z“, odkazujícího k původnímu jménu Zbro-
jovka, a poslední slabiky slova traktor. 
Vystavené traktory zaplnily téměř celou třeš-
tickou náves a přilákaly desítky návštěvníků. 
Zemědělské stroje obdivovali nejmladší i nej-
starší. „Ve srovnání s rokem 2017 máme při-
hlášených více strojů, a především úplně ji-
né než posledně. Traktory dorazily z různých 
koutů Vysočiny,“ informoval Kodys. Do ob-
ce přijel i vůz z Jihočeského kraje, konkrétně 
z Jindřichova Hradce. 
Závěr srazu patřil ocenění strojů s nejvíce 
„nej“. V divácké soutěži lidé největší počet 
hlasů udělili modrému Zetoru typu 3011 z ro-
ku 1965 majitele Lubomíra Dratnála z Dolní 
Cerekve. Jako nejoriginálnější stroj odborná 
porota vyhodnotila Zetor 15 vyrobený v roce 
1947 patřící Eduardu Fialovi z Rohozné, ten-
to traktor byl zároveň jedním ze dvou nejstar-
ších a diváci mu v anketě udělili druhé místo. 
Za zmínku stojí jeho posádka, která dorazila 
v dobovém oblečení. Nejlepším technickým 
zpracováním svého vozu se může pyšnit Jo-
sef Hamerník z Řídelova, ten dorazil v čer-
veném Zetoru 4011 z roku 1965. Oceněn byl 
také nejstarší, nejopotřebovanější, nejvzdá-
lenější a nejbližší stroj. Tomu poslednímu 
stačilo k dojetí na náves překonat pouhých 
pětadvacet metrů. Cenu získala také „nejvíc 
traktoristka“. Další setkání plánují organizá-
toři za tři roky.

Marie Majdičová

SDH Růžená: lidé 
jsou po pandemii rá-
di za kulturní akce

Desítky lidí v Třeštici obdivovaly Zetory
Foto: Marie Majdičová
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Zprávy z jednoty Orla 

Devátý ročník obnoveného přespolního běhu v Telči Roštejnské strá-
ně s sebou přinesl spoustu novinek a překvapení. Tím největším by-
la změna místa startu a kompletně nové tratě, které běžce zavedly 
ke kapli sv. Karla a do lesoparku 
v jeho okolí. Na reakcích účast-
níků bylo vidět, že se jim krásné 
zázemí Ranče a nové tratě líbily. 
A snad také díky prosluněnému 
nedělnímu odpoledni si závody 
nenechalo ujít na 110 závodníků 
ve všech věkových kategoriích. 
Však také nejmladším závodni-
cím byly čerstvě 2 roky a věrný 
účastník Josef Holý z Brna Žide-
nic už letos oslavil osmdesátku. Přesto dokázal vyběhnout od Ranče 
ke Karlu a zpátky za méně než půlhodinu. 
Nejvíce hostů do Telče dorazilo už tradičně z Brna Židenic a z Vyško-
va hlavně díky zapojení závodů do Orelské běžecké ligy. Radost po-
řadatelům udělalo také 28 běžců z Telče a blízkého okolí. Vítězství 
v hlavní mužské kategorii běhu na 5 km si letos odnesl Lukáš Soural 

Roštejnské stráně poprvé na Ranči
Na stupně vítězů z telčských závodníků ještě vystoupili:
Pořadí Závodník Kategorie Výkon
2. Chalupová Kristýna Benjamínky (50 m) 10,6 s
1. Kovář Vít Benjamínci (50 m) 9,5 s
3. Houdek Jáchym Benjamínci (50 m) 10,1 s
1. Houdková Lucie Atletická školka dívky (200 m) 40,4 s
3. Chalupová Veronika Atletická školka dívky (200 m) 42,6 s
2. Bloudíček Jakub Atletická školka chlapci (200 m) 45,6 s
2. Houdková Markéta Přípravka dívky (200 m) 32,4 s
3. Polednová Hana Přípravka dívky (200 m) 32,6 s
3. Kovář Prokop Nejmladší žáci (1500 m) 6:15
3. Švec Dominik Mladší žáci (2000 m) 9:02
1. Lupačová Adéla Dorostenky (2000 m) 10:21
1. Kadlec Prokop Dorostenci (3500 m) 15:52
3. Vítů Josef Muži A (5000 m) 19:27
1. Bloudíček Petr Muži B (5000 m) 19:11
1. Korecká Lenka Ženy B (1500 m) 6:01
2. Houdková Pavla Ženy B (1500 m) 6:08
3. Polednová Hana Ženy B (1500 m) 6:17

Svůj fyzický výkon poměřili hasiči z Česka 
i zahraničí už po dvacáté v rámci klání Fire-
fighter Combat Challenge Telč (FCC). O tře-
tím zářijovém víkendu se soutěžící, fanoušci 
a řada diváků sešli v areálu Hasičské stani-
ce. Heslo závodů zní „Nejtvrdší dvě minuty 
ve sportu“, jak moc je tento podtitul pravdi-
vý, naznačuje už jen samotná výstroj účastní-
ků, kteří běhali v kompletním třívrstvém zá-
sahovém oděvu, obuvi, rukavicích a přilbě 
se vzduchovým dýchacím přístrojem o váze 
minimálně devět a půl kila na zádech. Takto 
ustrojeni s obličejovou dýchací maskou na-
příklad vynášeli hadice do čtvrtého podlaží 
cvičné věže, čtyřkilovou palicí posunovali 73 
kilogramů těžké závaží při disciplíně zvané 
Keiser box nebo přenášeli osmdesátikilovou 
figurínu 32 metrů až do cíle.
Přestože jde o velmi náročný závod, účastnily 
se jej i ženy. Barbora Fišarová, která soutěží 
v požárním útoku za tým SDH Strachoňovi-
ce, skončila na třetím místě. V kategorii mužů 
do čtyřiceti let zvítězil profesionální hasič 
sloužící v Telči Jaroslav Poukar s časem 98:05 
sekund. Ve štafetě obsadilo zlatou příčku rov-
něž místní družstvo FCC Team Telč ve slože-
ní Jaroslav Poukar (výběh, věž), Milan Pařil 
(seběh, palice), Pavel Stuchlík (slalom), Aleš 
Němeček (hadice) a Jurič Pařil (figurína). Zá-
vod zvládli za 80:69 sekund.
„Pro mě, a myslím, že i pro ostatní holky, je 

nejnáročnější závěrečný úsek, tedy figurína. 
Zvednout osmdesát kilogramů a táhnout je 
několik desítek metrů po absolvování všech 
disciplín je opravdu vyčerpávající. Velmi ob-
tížné je také tahání devatenáctikilového záva-
ží z okna věže nahoru nebo roztáhnutí hadi-
ce naplněné vodou,“ přiblížila některé úseky 
soutěže Barbora Fišarová, která se podobné-
ho klání zúčastnila poprvé. Svěřila se, že v zá-
věru závodu přemýšlela o jeho předčasném 
ukončení. „Figurínu jsem zvedala asi na čty-
řikrát, myslela jsem, že to vzdám, ale když 
jsem slyšela, jak všichni kolem křičí a povzbu-
zují mě, překonala jsem to a dostala se do cí-
le,“ doplnila.
Start v FCC byl pro Fišarovou dlouholetým 
snem. „Na stanici pracuje můj otec, který 
soutěž několik let pořádá. Každý rok jsem jez-
dila jako divák a obdivovala všechny výko-
ny. Vždy jsem chtěla zjistit, jestli na to mám,“ 
promluvila o svém hnacím motoru závodnice. 
Kromě motivace je ale klíčová především pří-
prava. „S tou mi pomáhal právě otec a někte-
ří profesionálové z Telče. Kromě toho cvičím 
a dlouhodobě se snažím udržet si dobrou fy-
zičku. Na samotný závod jsem trénovala dva 
měsíce, kdy jsem zkoušela jednotlivé disci-
plíny a prošla kurzem nositele dýchací tech-
niky,“ popsala svůj trénink Barbora Fišarová, 
která by se příští rok chtěla soutěže zúčastnit 
znovu, ideálně s časem do pěti minut.
Závodní skoro premiéru si odbyl také ví-
těz mužské kategorie Jaroslav Poukar. „Dří-
ve jsem soutěžil na reprezentační úrovni, pak 
ale přišly zdravotní problémy, na dráhu jsem 
se tedy vrátil po šesti letech,“ sdělil Poukar. 
Dlouhá pauza ale jeho výkon nijak nepo-
znamenala. „Čas mě velmi mile překvapil, 

FCC Telč: Nejnároč-
nější je figurína, 
shodují se závodníci

do Brna Židenic, když dokončil závod v čase 18 minut a 16 sekund. 
Nejlepší místní zástupce Petr Bloudíček  na něj měl ztrátu 55 sekund, 
a tím si vybojoval vítězství v kategorii mužů nad 40 let. Nejrychlej-
ší ženou byla již tradičně Anežka Langhammerová, která trať o délce 
3500 m zdolala za 15 minut a 25 sekund. 
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete na stránkách: http://www.
oreltelc.cz/Rostejnske_strane

Text + foto: David kovář

přestože jsem se připravoval poctivě a měl 
určité ambice, první místo jsem neočekával,“ 
popsal dojmy z umístění. Stejně jako pro Bar-
boru Fišarovou byla i pro něj nejnáročnější cí-
lová rovinka, kde síly znatelně ubývají.
Výhodou profesionálního hasiče je, že na po-
dobné soutěže trénuje při práci. „Přípravě se 
ale věnuji také v osobním čase, sport mě ba-
ví a snažil jsem se udržovat i při zdravotních 
komplikacích. Dostat se potom do závodního 
tempa nebylo tak těžké, zkušenosti rychle na-
skočily a nezačínal jsem od nuly,“ přiblížil Po-
ukar svou přípravu. Přestože se okruh skládá 
z pěti disciplín, podle vítěze je důležité nasta-
vit správné tempo, které se snaží udržet po ce-
lou dobu.
„Sezóna už končí, ale přemýšlím o příští s tím, 
že pokud budu zdravý, chci víc trénovat, aby 
v závěru zbylo více síly. Vítězství mi dodalo 
energii a novou motivaci,“ podělil se o další 
závodní plány Jaroslav Poukar.

Marie Majdičová

neděle 21. listopadu – Liga Vysočiny přípra-
vek (2013–2014)
Florbal Telč, Pacovští Honzíci, SK Jihlava – 
ježci a lvíčata
neděle 28. listopadu – Liga Vysočiny elévů 
(2011–2012)
Florbal Telč, TJ Centropen Dačice, PSKC 
Okříšky

Jaroslav Novák, Florbal Telč, z. s.

Florbalové turnaje v listopa-
du ve sportovní hale ZŠ Hra-
decká Telč
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Kulturní kalendář
Akce
19. 11. 15.00 – 17.00
Autogramiáda a křest knihy Ivany Fexové 
„Po stopách Fany a Beryho“ v Knihkupectví 
Šilhavý. Více na str. 5 a 23

28. 11. 18.00 náměstí
Rozsvícení vánočního stromu a vánočního 
osvětlení města s krátkým vystoupením sbo-
ru Notre Dame z Týnského chrámu v Praze 
a trumpetistou Evženem Mašátem

29. 11. – 2. 12.
Čertování v Domě dětí a mládeže
Pro děti a žáky MŠ a ZŠ budou připravené 
pekelné úkoly, tvoření a soutěže.
Školy a školky, které mají o akci zájem, ať se 
přihlásí do 22. 11. na DDM v Telči.

Koncerty
11. 11. 19.00 sál ZUŠ
Klavírní recitál Veroniky Jaklové

19. 11. 19.00 sál ZUŠ
Quasi trio – smyčcové trio
(Listina mladých umělců)

28. 11. 17.00 kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert Rosu dejte nebesa shůry 
Účinkuje sbor Notre Dame z Týnského chrá-
mu v Praze, sbormistr Leona Stříteská. Zazní 
díla C. Monteverdiho, A. Pärta, G. Faurého, 
P. I. Čajkovského a dalších.

Výstavy 
4. 10. – 30. 11. knihovna Univerzitního cent-
ra Svatební zvony znějí Na výstavu zve Mu-
zeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Uni-
verzitní centrum Telč a spolek Dobová móda 
Telč. Výstava představuje svatební šaty a ne-
zbytnou výbavu nevěst v různých časových 
obdobích, svatební oznámení a blahopřání 
k sňatku, ukázku svatební tabule. Výstava je 
doplněna výtvarnými pracemi žáků ZUŠ Telč, 
otevřena je během provozní doby knihovny.

25. 11. 2021 – 6. 1. 2022
Městská galerie Hasičský dům

Vůně svátků
Vánoční výstavu připravilo město Telč, Mu-
zeum Vysočiny, pob. Telč, Muzejní spolek 
a Lenka a Vlasta Přibylovy ze Studnických 

perníčků. Vernisáž výstavy se koná ve čtvr-
tek 25. 11. v 16.00 hod. s vystoupením žá-
ků ZUŠ Telč.

26. 11. 2021 – 31. 1. 2022   Univerzitní centrum
Vánoce v přírodních materiálech
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pob. Telč a Univerzitní centrum Telč.

Přednášky
4. 11. 17.30 sál ZUŠ
Přes Balkán do Gruzie a zpět
Cestovatelskou přednášku Jana Mráze po-
řádá Městská knihovna Telč. Dva měsíce 
na výletě směrem na Kavkaz v Gruzii.

12. 11. 17.00 Lannerův dům
Představení knihy Telč a jezuité. Řád a je-
ho mecenáši
Publikace vznikla na základě spolupráce His-
torického ústavu AV ČR, Ústavu teoretické 
a aplikované mechaniky AV ČR a Národní-
ho památkového ústavu. Součástí programu 
bude autorská přednáška a diskuze s editory. 
Knihu bude možné na místě zakoupit.

22. 11. 17.00   knihovna Univerzitního centra
Advent s květinou
Muzeum Vysočiny, pob. Telč, Muzejní spo-
lek v Telči a Univerzitní centrum Telč zvou 
na přednášku Hany Hinterholzové.

Ranč Telč
https://ranctelc.cz/
13. – 14. 11. Svatomartinské hody
Sobota 11–24 hod., neděle 11–15 hod. Mož-
nost rezervace míst na tel. 602 491 230. So-
botní večer v doprovodu reprodukované hud-
by, DJ Houser.

27. 11. 11.00 Hubertská jízda
4. 12. Čertovský víkend, adventní koncert, 
zabijačkové hody a rozsvícení ranče

Klub Prostor
Jihlavská 77 
https://www.facebook.com/klubProstor
13. 11. 18.00
Sportovní komentátor ČT Jiří Kalemba 
o olympiádě v Tokiu. Více na str. 23

13. 11. 20.00
SvatomartinSKA zábava
Vystoupí kapely Timudej a Band-a-SKA

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

Klub důchodců
v budově polikliniky
Klub nabízí: v pondělí v 9.00 hod. Cvičení, 
ve 14.00 hod. Kulturní kroužek ● Více infor-
mací v klubu

Turistika
6. 11. 50. ročník Vysočinou k Telči aneb 
K pramenům Moravské Dyje
trasy 47, 24, 13 km
9.00 Ukončení turistické sezóny na náměstí 
Zachariáše z Hradce za přítomnosti zástupců 
města Telč, Oblasti Vysočina a dalších hostů.

7. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
aneb Po stopách husitských bojovníků, 
trasy 10–50 km
Tradiční dálkové pochody podzimní Vysoči-
nou pořádá Klub českých turistů v Telči. Po-
chody se konají za každého počasí. www.
kcttelc.cz

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy
Bližší informace k pronájmu ledové plochy 
a termínům konání veřejného bruslení nalez-
nete na webových stránkách 
www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města a s expozicí 
peklo. Otevřeno dle rezervačního systému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turisticke_
atraktivity_mapy/telcske_podzemi

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

Římskokatolické
sobota 17.00 kostel Matky Boží
neděle 7.30 sv. Jakub
 9.00 sv. Jakub
 10.30 Matka Boží
1. 11. slavnost Všech Svatých
 8.00 Matka Boží
 18.00 sv. Jakub
2. 11. památka Všech věrných zemřelých
 8.00 Matka Boží
 18.00 sv. Anna
7. 11. pouť u sv. Karla
 10.30 sv. Karel
Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21

Bohoslužby

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. listopadu

Telčské listy 11/2021 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce 
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: 
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Hol-
cová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012
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Vítáme nové občánky
Eliška Palasová, Štěpnice
Adam Kadlec, Štěpnice
Marek Mach, Podolí
Lea Kazi Křížová, Štěpnice
Martin Machajdík, Podolí
Matěj Vojtěch, Staré Město
Ema Alžběta Coufalová, Staré Město
Vanessa Vicanová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Vilém Marek, Mrákotín
a Kristýna Procházková, Brno
Jaroslav Vondrák, Studená
a Michaela Krasnovská, Studená

Opustili nás
Libor Augustin, Mrákotín 61 let
Jaroslav Kratochvíl, Staré Město 60 let
Marie Ampapová, Zadní Vydří 87 let
Marie Danielová, Staré Město 78 let
František Kameník, Doupě 75 let
Marie Lazárková, Staré Město 91 let
Miloslava Kadlecová, Volevčice 82 let
Jan Michna, Sumrakov 70 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

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 15. 11. IV. 17. 11.
III. 16. 11. V. - VI. 18. 11.
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

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 9 . 2021 do 18. 10. 2021

Přehled počasí v Telči
Září v číslech
Průměrná teplota: 14,5 °C
Průměrný tlak: 1019,4 hPa
Srážky:  27,8 mm
Max. teplota: 26,5 °C, 9. 9. v 15.56
Min. teplota: 4 °C, 30. 9. ve 23.59
Max. rychlost větru: 30,4 km/h, 24. 9.

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.

11.00 – 17.00 Vánoční trh, jízdy vánočním 
vláčkem pro děti, ozdobené vánoční strom-
ky dětí
14.00 – 16.00 Zpívání a hraní dětí u stromečku
15.00 – 17.00 Peklo v podzemí DDM 
(pro veřejnost, bez nutnosti přihlášení)
16.30 Příchod Mikuláše s anděly a čerty 
z čertovského pekla
Mikulášské rozsvícení vánočního stromu 
Připraven je pro každého malého Mikuláše, 
čerta a anděla malý dárek.

Do Telče zavítá olym-
pijský komentátor 
Adama Ondry 
Jiří Kalemba
Sportovní komentátor České televize Jiří 
Kalemba bude v sobotu 13. listopadu od 18 
hodin v orlovně (bývalé kino) poutavě vy-
právět o olympiádě v Tokiu, kde vedle šer-
mu a basketbalu komentoval i olympijské 
finále lezce Adama Ondry. Dozvíte se zají-
mavosti ze zákulisí olympiády i to, jaké mají 
v Japonsku pivo.

Seminář pro rodiče
Lektor: Mgr. Marika Kropíková, školní spe-
ciální pedagožka, lektorka, soudní znalkyně
Dobrá a kvalitní komunikace mezi školou 
a rodičem vede k oboustranné spokoje-
nosti. Každá komunikace má ale pravidla. 
Taktéž komunikace na platformě rodina 
a škola má svá specifika. Jaká to jsou, jaké 
jsou způsoby komunikace, co může ško-
la požadovat od rodiče, co může rodič po-
žadovat od školy. To jsou témata, kterými 
vás provede náš seminář.
8. listopadu 2021, 17.00 – 18.30 hod.
ZŠ Telč, Hradecká 234, Přednáškový sál
Cílová skupina: Rodiče a zákonní zástupci 
dětí a žáků. V případě zájmu se můžete regis-
trovat na e-mail map@mastelcsko.cz do 5. 
11. 2021. Tato aktivita je realizována díky 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0009139, jehož nositelem je Místní akční 
skupina Mikroregionu Telčsko.           Dle TZ

Komunikace mezi ško-
lou a rodinou

Mikuláš na náměstí 
Zachariáše z Hradce 
v pátek 3. prosince

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 
odbor kultury MěÚ Telč

tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

V polovině října vychází třetí díl knihy 
o psech Fany a Berym s názvem Po stopách 
Fany a Beryho. Také v tomto dílu se dočteme 
o dvou neposlušných psech žijících v Kostel-
ní Myslové, malé vesničce mezi Telčí a Da-
čicemi. Příběhy vypráví krkavec Eman, špi-
on, hlídač a místní kronikář, a děti se v nich 
dozví, co se děje na farmě pana Kloboučka 
v podzimním období, poznají různá domácí 
i divoká zvířata, vyluští sérii křížovek a pro-
hlédnou si kouzelné ilustrace Lucie Vávrové.
V pátek 19. listopadu se od 15 do 17 hodin 
koná autogramiáda a křest knihy Ivany Fexo-
vé v knihkupectví Šilhavý na náměstí Zacha-
riáše z Hradce v Telči.

Autogramiáda a křest 
knihy Ivany Fexové
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Pirátská stezka v režii Lenky Polívkové a Ivo Vlasáka se oprav-
du vydařila. V sobotu 16. října přišlo více jak 300 dětí a v pondělí si 
stezku prošly předškolní děti z Mateřské školy Nerudova.

Foto: Nikol Feitlová

Betlém Lenky Přibylové ze Studnic zvítězil na Moravském cukrář-
ském šampionátu 2021 v Olomouci.
Vidět ho můžete po celý listopad na náměstí v obchůdku U Spáza-
lů. Je zde vystaven v plné své kráse a podpořit můžete i domácí hos-
pic Sdílení, který Studnické perníčky již dlouhou řadu let podporu-
jí. Ukázku zdobení vánočních perníčků si můžete přijít prohlédnou 
do Městské galerie Hasičský dům v rámci vánoční výstavy Vůně 
svátků.

Foto: Lenka Přibylová

Slavnostní předání Cen a Uznání města za rok 2021 se uskutečni-
lo 20. října v aule Univerzitního centra v Telči.
Cenu města Telče získali Jan Coufal a Josef Zimovčák.
Uznání města Telče získali studenti GOB a SOŠ Telč Daniel Krato-
chvíl, Ellen Němečková a Kateřina Kučerová.

Foto: Bohumil Bína

Připravujeme nástěnný kalendář města Telče 2022 s fotografiemi 
z nadhledu BcA. Michaely Římákové z Telče.
Koncem listopadu bude v prodeji v Informačním centru MěÚ Telč.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury MěÚ Telč


