
Uspěli jste? Máte smůlu. 

V Telči, kdysi městě šťastných lásek, dnes široké veřejnosti špatně dostupných moderních sportovišť, 
uspěli v komunálních volbách se společnou kandidátkou Piráti a Zelení. Přestože skončili s druhým 
nejlepším výsledkem, avizovali dopředu, že netrvají na postu místostarosty, na který měli, byť jen o 
slušnost opřený, nárok. Nakonec nemají svého zástupce ani v radě města. Za své tak vzala všemi 
dosavadními volenými představiteli obce mnohokrát při různých příležitostech veřejně a hlasitě 
deklarovaná přednost spolupráce bez ohledu na partaj a ve prospěch společného blaha. Staronoví 
vítězové ukázali čirý pragmatizmus a nulovou vstřícnost. Ke škodě města. Stará garda totiž, ať se to 
komu líbí nebo ne, prostě pomalu končí. Začala generační výměna a je opět jen ke škodě města, že 
dosluhující garnitura není schopná velkorysosti, která by jednou umožnila snazší a hladší přebírání 
otěží, k němuž stejně minimálně v dalších komunálních volbách dojde ještě výrazněji.  

Je nabíledni, že Telč není městem fungující spolupráce. Spolupracovat neumějí politici ani církve, 
neumějí to spolky a neumějí to ani jednotlivci. Nabízí se malý příklad z oblasti, která zde má 
dlouhodobý vliv na utváření občanských názorů. V devadesátých letech, krátce po vzniku městského 
informačního periodika se jeho záhlaví z „listu občanů Telčska“ rychle změnilo na „list městského úřadu 
pro občany“. A bylo vymalováno. Jak pohodlné, nač se zatěžovat různými názory. A tahle situace 
přetrvává. List od založení vede, dnes již sice bývalý, zaměstnanec městského úřadu. Jeho loajalita 
k vrchnosti je ale stále absolutní. Ne, že by ty noviny byly špatné, vůbec ne, přinášejí spoustu 
zajímavých informací zvláště pro seniory, ale zároveň dělají po celé volební období PR momentálnímu 
vedení města. A to se potom dá jenom těžko mluvit v souvislosti s komunálními volbami o rovné 
soutěži. Redakční radu tvoří po léta ještě další zaměstnanec městského úřadu a češtinářka. Nikdy nebyli 
k dlouhodobé práci na periodiku přizváni zástupci různých stran, které se dostaly do zastupitelstva, 
představitelé spolků či zástupci občanských iniciativ. O tom, že by kvůli vyváženosti informací 
v radničních listech lidé rotovali, o tom v Telči ještě neslyšeli. Jednou nynější šéfredaktor skončí, nepřeji 
mu to, ale stane se to, jednou tak jako tak, noviny převezme nový člověk. Bude to mít těžké, a i když 
se bude sebevíce snažit, jistě bude pak v Telči dlouho možné slýchat, jak skvělé ty naše noviny byly, 
ještě když je vedl „ten náš XY“. Aby ne, když k tomu po víc jak pětadvacet let nikoho nepustil a ani se 
nesnažil vychovat si spolupracovníky a pokračovatele, kteří by jednou byli schopni list dál vést bez 
ztráty kvality. To by ale bylo nutné se přece jenom trochu otevřít a umět spolupracovat. A jsme opět u 
toho. V Telči lidé spolupracovat neumějí. 

Samozřejmě, že stávající situace je pro zvolené zástupce na placených postech více než komfortní. 
Starosta v pravidelné rubrice nazvané „Na co myslí starosta“ – no, to snad je jasné na co má první muž 
města myslet: na prospěch svých spoluobčanů a rozvoj města – sousedsky mudruje, místo aby skládal 
účty a hodnocení nechal na jiných, případně udivuje zjištěními, že tu máme opět jaro, léto, podzim, 
nebo zimu. 

Snad nastupující generace komunálních politiků neztratí chuť a elán a škod napáchaných na městě kvůli 
neschopnosti hledat společné cesty bude v Telči co nejméně. Ale i kdyby dnešní třicátníci marnou 
snahou o dialog zestárli předčasně, netřeba se bát, málokde jsou tak skvělé služby pro nemocné a 
umírající jako v Telči. Brzy se otevře i nový domov důchodců a Alzheimer centrum má vývěsní štít větší 
než hodiny na věži sv. Ducha. 
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