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Příloha: 

Telč o Vánocích
Advent, Vánoce a Nový rok

4. - 6. 1. 2019
Tříkrálová sbírka

100. Tolik roků uběhlo 11. listopadu 
od konce I. světové války. Pro celý svět si 
ho hlavně připomněli v Paříži, v Mikrore-
gionu Telčsko především v Dolní Vilímči. 
Odhalením pomníku padlým z obce. Při-
jela delegace Armády ČR, politici, senátor 
M. Vystrčil, radní Kraje Vysočina P. Franěk, 
předseda mikroregionu R. Fabeš a hlavně 
téměř dvě stě lidí! Pomník požehnal novo-
říšský opat M. R. Kosík, OPraem. Na závěr 
zazněla hymna bývalého Československa.

Foto: Pavel Boček

31. října 2018: Na zámku probíhá ustavující zasedání zastupitelstva města.   Foto: Roman Pokorný

Ustavující zasedání zastupitelstva
Ve středu 31. října se v zasedacím sále 
na zámku uskutečnilo ustavující zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva města, kte-
rého se zúčastnilo všech 21 členů. Zasedání 
řídil až do zvolení nového starosty nejstar-
ší zastupitel Jindřich Kaupa (Sdružení ne-
závislých a SNK ED). Volba starosty přišla 
na řadu po procedurálních bodech programu 
(ověření mandátu, určení ověřovatelů zápi-
su, složení slibu, schválení programu, určení 
počtu místostarostů, určení funkcí, pro které 
budou členové zastupitelstva města uvolně-
ni, stanovení počtu členů rady města).
Před samotnou volbou starosty bylo schvá-
leno, že volba starosty, místostarosty i ostat-
ních členů rady města bude probíhat tajným 

hlasováním, což bývá pravidlem. Zastupi-
tel Karel Navrátil (Sdružení nezávislých 
a SNK ED) navrhl na starostu Romana Fa-
beše. Žádný jiný návrh nebyl podán. V taj-
né volbě získal Roman Fabeš 16 hlasů a byl 
zvolen do funkce starosty.
Na post místostarosty navrhl Jiří Remeš 
(KDU-ČSL) Pavla Komína a Pavel Dvořák 
(Společně pro Telč - Piráti a Zelení) navrhl 
Jiřího Pykala. Jiří Pykal se však kandidatury 
vzdal. V tajné volbě získal Pavel Komín 16 
hlasů a byl zvolen do funkce místostarosty.
Na zbývajících pět míst v sedmičlenné radě 
města (starosta a místostarosta jsou členy ra-
dy města automaticky) bylo navrženo osm 
kandidátů.            (Pokračování na straně 2)
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97. schůze - 24. října
 - RM schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo s tiskárnou RAIN, s.r.o., Jindřichův 
Hradec, jejímž předmětem je tisk měsíčníku 
Telčské listy na rok 2019.
 - RM města schválila financování novoroční-
ho ohňostroje 2019 z rezervy města.

 - RM schválila dlouhodobou bezplatnou vý-
půjčku nepotřebné hasičské techniky – cister-
ny CAS 32 pro potřeby JSDH města Třeště.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve výši 
200 000 Kč na rozšíření Městského kamero-
vého dohlížecího systému.
 - RM schválila podání žádosti o dotaci do Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na akci 
„Rekonstrukce a dostavba komunikace pro 
pěší v ulici Slavíčkova v Telči“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s povinným-společností Rybář-
ství Lipnice, a.s., k pozemku parc. č. 7306/10 
v k.ú. Telč, který tvoří hráz Kryštovského 
rybníka v lokalitě Na Sádkách.
 - RM schválila uzavření smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti s budou-
cím povinným Krajem Vysočina k pozemku 
parc. č. 7398 v k.ú. Telč, na kterém bude po-
stavena stavba „Cyklostezka Hradecká - Sla-
vatovská, veřejné osvětlení“.
 - RM schválila podání žádosti o dotaci do Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na akci 
„Cyklostezka Hradecká - Slavatovská, Telč“.
 - RM vzala na vědomí rezignaci Ing. Jose-
fa Plucara na členství ve správní radě o.p.s. 
Česko-francouzská akademie Telč a jmeno-
vala Mgr. Jaroslava Makovce členem správní 
rady této obecně prospěšné společnosti.

1. schůze - 5. listopadu
 - RM pověřila k provádění občanských sňa-
tečných obřadů všechny členy rady města. 
Rada města schválila, že místostarosta, čle-
nové rady města, členové zastupitelstva, kte-
ří provádějí občanské sňatečné obřady, a ta-
jemník městského úřadu jsou oprávněni při 
významných příležitostech a občanských ob-
řadech užívat závěsný odznak.
 - RM schválila zastupování města ve svazcích 
obcí, zájmových sdruženích a obecně pro-
spěšných společnostech.
 - RM vzala na vědomí rozdělení kompetencí 
starosty a místostarosty.
 - RM schválila termín pro doručení „Prohláše-
ní kandidáta“ pro volbu členů Osadního vý-
boru Studnice pro funkční období 2018 až 
2022 nejpozději do 31. 12. 2018.

Z jednání rady města

Platby za komunální
odpad v roce 2019
Finanční odbor Městského úřadu Telč 
upozorňuje občany, že složenky na zapla-
cení místního poplatku za komunální od-
pad budou distribuovány v první polovině 
ledna 2019. Platby výše uvedeného po-
platku v hotovosti na pokladnách Měst-
ského úřadu Telč budou přijímány z důvo-
du účetní závěrky za rok 2018 nejdříve od 
16. 1. 2019. Při bezhotovostní platbě pře-
vodem z účtu je třeba dávat pozor na správ-
né zadání variabilního symbolu, aby byla 
platba „napárovaná“ ke správnému plátci. 
Variabilní symbol zjistíte na složence, je-
den variabilní symbol nelze přiřadit k ví-
ce plátcům! Poplatek je možné platit také 
platební kartou na pokladně MěÚ č.p. 70 
nebo na pokladně v budově Na Sádkách. 
Výše místního poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu se podle schválené obecně závazné 
vyhlášky 1/2018 snižuje na 550 Kč ročně 
za osobu s trvalým pobytem v Telči. Po-
platek je vybírán i za stavby určené k in-
dividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. Úplně 
znění výše uvedené obecně závazné vy-
hlášky najdete na www.telc.eu/mesto_a_
samosprava/vyhlasky-a-narizeni-města.

Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru 

Personální změny 
na radnici
V říjnovém vydání Telčských listů nebo 
na úřední desce byla veřejnost informována 
o vyhlášených výběrových řízeních na dvě 
pracovní místa. Následně výběrová komise 
provedla výběrová řízení, jejich výsledkem 
je, že na pracovní pozici na odboru vnitřních 
věcí byla vybrána Helena Račická a na pra-
covní pozici na odboru životního prostředí 
byl vybrán Ing. Stanislav Němec. V obou 
případech se jedná o náhradu za zaměstnan-
ce, kteří pracovní poměr na MěÚ ukončili.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Konzultační den rady města
středa 19. 12. od 15.00 do 17.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat 
v sekretariátu MěÚ.

Dokončení z 1. strany

Ustavující zasedání zastupitelstva

Provoz městského 
úřadu na Silvestra
Tak jako v minulých letech bude i letos pro-
voz městského úřadu 31. prosince 2018 
omezen. K dispozici občanům bude Infor-
mační centrum v přízemí radnice (budo-
va č.p. 10 na náměstí Zachariáše z Hradce) 
v době od 8 hod. do 15 hod., polední pauza 
12.00 - 12.30 hod., které kromě obvyklých 
činností bude zajišťovat i příjem podání, 
a v budově č.p. 453 v ul. Na Sádkách bu-
de v provozu část odboru dopravy (registr 
řidičů a registr vozidel) a odboru vnitřních 
věcí (občanské průkazy, cestovní pasy), a to 
v době od 8 hod. do 11:30 hod. Vyřídit si jiné 
záležitosti v tento den tedy nebude možné.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Miloš Vystrčil (ODS) navrhl Vladimíra 
Brtníka. Eva Janoušková (Sdružení nezá-
vislých a SNK ED) navrhla Františka Čer-
máka, Karla Navrátila a Bohumila Nor-
ka (ČAS ZMĚNY). Ludmila Švarcová 
(KDU-ČSL) navrhla Jiřího Remeše. Sta-
nislav Vyvadil (KSČM) navrhl Bedřicha 
Buriana. Petra Kujínek Polodnová (Spo-
lečně pro Telč - Piráti a Zelení) navrhla Ji-
řího Pykala a Hanu Hajnovou. Po sečte-
ní hlasů byl skrutátory oznámen výsledek 
hlasování - František Čermák získal 17 
hlasů, Vladimír Brtník a Karel Navrá-
til získali 16 hlasů, Jiří Remeš získal 15 
hlasů, Bohumil Norek získal 13 hlasů, Ji-
ří Pykal získal 7 hlasů, Hana Hajnová zís-
kala 5 hlasů a Bedřich Burian získal 2 hla-
sy. Členem rady města tak byli zvoleni 

František Čermák, Vladimír Brtník, Ka-
rel Navrátil, Jiří Remeš a Bohumil Norek. 
Na ustavujícím zasedání byl dále zřízen fi-
nanční výbor (Bedřich Burian - předseda, 
členové Tomáš Jirásek, Tomáš Pilík, Lu-
děk Rux, Miroslav Brzek, Milan Maleček 
a Hana Hajnová), kontrolní výbor (Petra 
Kujínek Polodnová - předsedkyně, členo-
vé Miroslav Kouba, Alena Křížová, Jin-
dřich Kaupa, Jan Marek, Libor Slatinský 
a Josef Muranský) a byla schválena výše 
odměn neuvolněných členů zastupitelstva 
města a rady města. Oficiální zápis ze za-
sedání zastupitelstva města je zveřejněn 
na úřední desce v podloubí radnice, inter-
netových stránkách města a je k nahlédnutí 
i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ



str. 3TL 12/2018

Na titulní straně informujeme o ustavují-
cím zasedání zastupitelstva města, na kte-
rém byla mimo jiné zvolena také rada měs-
ta ve složení Roman Fabeš, Pavel Komín 
(automaticky po zvolení starostou, resp. 
místostarostou), Karel Navrátil, Franti-
šek Čermák, Jiří Remeš, Bohumil Norek 
a Vladimír Brtník. Až na posledně uvede-
ného se jedná o dostatečně známé osobnosti 
nejen z místního veřejného života, ale i ko-
munální politické scény. Nakonec ani Vla-
dimír Brtník není čtenářům TL neznámý. 
V době jeho působení v zahraničí poskytl 
TL obsáhlý rozhovor. Přesto jsme ho požá-
dali, aby se v nové funkci sám představil: 
Jsem telčský rodák. Absolvoval jsem zde jak 
základní školu, tak i gymnázium. Po studi-
ích na Jihočeské univerzitě v Českých Bu-
dějovicích (obor učitelství pro 1. st. ZŠ) 

jsem více než 3 roky učil na ZŠ Hradecká 
a přitom jsem dálkově vystudoval obor an-
glický jazyk pro 1. st. ZŠ. Poté jsem odjel 
do světa „na zkušenou“. Nejdříve jsem rok 
a půl pracoval s tělesně a mentálně posti-
ženými lidmi v USA, následně jsem 3 roky 
působil jako učitel v české jazykové sekci 
na Evropské škole v Lucemburku a nakonec 
10 let jako zástupce ředitele Evropské ško-
ly v Bruselu, kde jsem řídil mateřskou školu 
a primární stupeň se sedmi jazykovými sek-
cemi a více než 1300 dětmi. Věřím, že někte-
ří obyvatelé Telče si mne a moji manželku 
pamatují z prázdnin i jako prodejce párků 
v rohlíku, popřípadě z plesů, svateb či škol-
ních srazů jako hudební dvojici Duo Chan-
son. V současné době pracuji jako vedou-

Nová rada města. Skoro staronová
cí mezinárodního oddělení na Vysoké škole 
polytechnické Jihlava, společně s manžel-
kou podnikám v realitních a ubytovacích 
službách. Hovořím anglicky a francouzsky, 
mám základy německého jazyka.
A tak místo představení jsme všem pěti ne-
uvolněným radním položili v dané situaci 
obvyklou otázku:
Na co se chcete v nejbližší době v pozici 
zastupitele a radního města zaměřit?
Vladimír Brtník: V letošních komunálních 
volbách jsem v barvách ODS přišel s nabíd-
kou mé práce v zastupitelstvu města a velmi 
si vážím důvěry, které se mně (i naší straně) 
od občanů města dostalo. Jako člen zastu-
pitelstva i rady města se budu rád podílet 
na rozvoji Telče ve všech oblastech. Vě-
řím, že mám co nabídnout nejen v oblasti 
školství a vzdělávání, pokud něčemu dosta-

tečně nerozumím, nebojím se zeptat. Jsem 
velkým zastáncem zdravého „selského ro-
zumu“. Občané se na mne mohou obracet 
osobně, telefonicky (tel. č. 731 955 738), 
nebo e-mailem vladimirbrtnik@seznam.cz. 
Na slušné otázky a podněty budu vždy re-
agovat.
František Čermák: Co se týká mého za-
měření v novém volebním období je dosa-
žení revitalizace všech tří sídlišť ve městě, 
vyřešit parkování v centru města a provádět 
kontrolu a řešení oprav a rekonstrukcí  ko-
munikací ve městě. 
Karel Navrátil: Především se zaměřím 
na naše spoluobčany, aby se jim ve měs-
tě žilo spokojeně. Hlavně na děti a seniory. 
A to především rekonstrukcí a moderniza-

V PRÁCI. Bezprostředně po ustavujícím zasedání zastupitelstva čekalo zastupitele něko-
lik pracovních seminářů v zasedacím sále radnice.                                 Foto: Roman Pokorný

Zasedání zastupitelstva města
17. prosince v 16 hodin

v zasedacím sále zámku

cí základních škol, mateřské školy a pro se-
niory dokončení a uvedení do provozu no-
vého Domova pro seniory. Jako radní cítím 
potřebu udržet nebo zvýšit počet obyvatel 
ve městě. Proto bych rád přispěl k přípra-
vě nových obytných zón, které mohou být 
strategické i pro fungování školství ve měs-
tě. Rád bych, aby bylo město krásnější. Jed-
ná se především o sídliště, opravy chodníků 
a povrchů. Okolní města nám mohou závi-
dět tolik sportovních a kulturních spolků, 
které ke své činnosti potřebují nejen pro-
story, ale i finance pro svoji činnost. Proto 
je zapotřebí v rámci rozpočtu města hledat 
možnosti zvýšení jejich podpory. Závěrem 
bych dodal, že já, jako ředitel školy, manžel, 
děda a spoluobčan, jsem s vámi, milí spolu-
občané, na jedné lodi.
Bohumil Norek: V první řadě bych chtěl 
poděkovat za sdružení „ČAS ZMĚNY“ 
za obdržené hlasy a za naše sdružení potvr-
dit, že budeme dělat vše pro  další vylepšo-
vání situace ve městě, a to z úrovně zdraví, 
bezpečnosti a zaměstnanosti zde žijících 
občanů s vazbou na nastavené problémy.
Jiří Remeš: V následujících letech se bu-
du podílet na dokončení rozpracovaných 
akcí ve městě, na zprovoznění sálu bývalé-
ho kina pro veřejnost a budu aktivní při ře-
šení běžných záležitostí občanů. Dále bu-
du podporovat výstavbu bazénu a všechny 
akce, které budou z větší části hrazeny 
z dotačních projektů.

Návštěvnost památek
na Vysočině
Na konci října skončila na státních hradech 
a zámcích oficiální návštěvnická sezóna. Ja-
ká byla v památkových objektech ve sprá-
vě Národního památkového ústavu v Kraji 
Vysočina, ukazuje následující tabulka. TL ji 
poskytla Markéta Slabová z územní památ-
kové správy České Budějovice, pod kterou 
telčský zámek patří.

I. - X. 2017 I. - X. 2018
Jaroměřice 37 243 34 507
Lipnice 27 671 29 374
Náměšť 17 194 16 310
Telč 107 764 100 479



str. 4 TL 12/2018

Další roky v opozici Společně pro Telč neodradí!

JAK TO VIDÍME MY
Po podzimních komunálních volbách, 
ve kterých dosáhlo naše sdružení „Společ-
ně pro Telč - Piráti a Zelení“ druhý nejlep-
ší výsledek, jsme se těšili na nové příleži-
tosti a práci v Zastupitelstvu a Radě města 
Telče. Ihned jsme se pustili do povoleb-
ních vyjednávání se všemi demokratickými 
stranami, přičemž jsme ctili dobrý zvyk, že 
nejprve se jedná s vítězem voleb. Bylo bá-
ječné, jaká panovala shoda na tom, co vše 
by bylo potřeba v Telči uskutečnit a na čem 
začít pracovat. Kámen úrazu se však uká-
zal ve chvíli, kdy došla řada na personál-
ní otázky a na to, jaký prostor nám chtě-
jí nebo spíše nechtějí aktéři z ostatních 
stran poskytnout. Bylo nám jasně řečeno, 
že v současném složení zastupitelstva ne-
máme šanci na tradiční telčské pojetí, kdy 
vítěz voleb obsazuje post starosty a druhý 
„na pásce“ se stává místostarostou. Proto-
že nám nejde o placené posty, nabídli jsme, 
že se pozice místostarosty vzdáme, a po-
žadovali jsme alespoň zastoupení v radě 
města, které odpovídá našemu volebnímu 
výsledku, tzn. dvě místa z celkových sed-
mi. Na to ale koalice ostatních stran - SNK 
ED, KDU-ČSL, ODS a Čas změny s pod-
porou KSČM nepřistoupila a na ustavují-
cím zasedání Zastupitelstva města Telče, 
které proběhlo 31. října 2018, zvolila sta-
ronové vedení města bez naší účasti v radě. 
Zastupitelé těchto stran tak porušili zave-
dený zvyk široké koalice, která je na takto 
malém městě běžná, ale hlavně odmítli brát 
v potaz názor bezmála čtvrtiny telčských 
voličů, kteří chtěli vnést na telčskou radni-
ci i jiný pohled na věc. I přes toto všechno 
se ale nenecháme odradit, a i když víme, že 

to nebude lehké, pustíme se do konstruk-
tivní opoziční práce s cílem prosadit ma-
ximum z našeho programu. Tou největší 
prioritou je bezpochyby příprava nových 
stavebních parcel v Telči. Budeme se ak-
tivně podílet na rozvoji lokality v ulici Da-
čická, kdy jsme nabídli pomoc v komuni-
kaci s majiteli dotčených pozemků tak, aby 
přípravy mohly začít již v příštím roce. Za-
měříme se také na další rozvíjení diskuse 
na jednáních zastupitelstva s cílem vybu-
dovat opravdový respekt k jinému názoru, 
což ještě mnohdy chybí.
Ve spolupráci s dalšími stranami, které to 
měly v programu, budeme usilovat o za-
vedení on-line přenosů a archivu záznamů 
z jednání zastupitelstev, aby se každý zá-
jemce o místní politiku mohl na tato jedná-
ní kdykoli podívat. Chceme také koncepční 
rozvoj města v řadě oblastí, od dostupné-
ho bydlení po kvalitní prostředí ve měs-
tě včetně nejnovějších trendů ve skladbě 
a údržbě zeleně či dalšího rozvoje odpado-
vého hospodářství. Budeme iniciovat zalo-
žení pracovní skupiny k řešení dopravního 
režimu na náměstí i celkového parkování 
ve městě. Přáli bychom si větší podporu 
chybějících služeb ve městě a daleko více 
otevřít radnici občanům. Čeká nás hodně 
práce. Kdo by se proto k nám chtěl přidat 
a jakkoli se zapojit, neváhejte a ozvěte se, 
jsme otevření. Taktéž uvítáme vaše dotazy, 
názory a podněty. Více se dočtete na www.
spolecneprotelc.cz.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Pavel Dvořák, 
Petra Kujínek Polodnová a Helena Tomíš-
ková - zastupitelé města Telče za Společně 
pro Telč - Piráti a Zelení

Ještě k povolebnímu
vyjednávání
Na pokračování stávajícího formátu spolu-
práce se v Telči domluvilo SNK ED, KDU-
-ČSL, ODS a Čas změny. Tato úspěšná spo-
lupráce funguje již několik volebních období 
a i nyní panuje mezi těmito subjekty pro-
gramová shoda. Takto jednoduše a stručně 
zněla tisková zpráva v některých médiích 
po ustavujícím zastupitelstvu města. V ji-
ných se ale rozjela bouřlivá debata nad tím, 
že se do rady města nedostal nikdo ze Spo-
lečně pro Telč - Piráti a Zelení. Na svůj ná-
zor má samozřejmě každý právo. Jen mě 
mrzí, že někteří jednotlivci šli ve svých vy-
jádřeních hodně na hranu slušnosti. Jed-
no z nich najdete v Listárně Telčských listů 
na webu města. Obrázek si udělejte sami... 
Já si velice vážím toho, že povolební jedná-
ní mezi všemi stranami a subjekty probíhaly 
velice korektně. A v podstatě jen při sestavo-
vání rady nedošlo se Společně pro Telč - Pi-
ráti a Zelení k dohodě. Jejich požadavek byl 
nejdříve post místostarosty a radního, kte-
rý se posléze změnil na 2 radní. Z naší stra-
ny byla nabídka na účast v radě pro jednoho 
z nich, což nakonec nebylo z jejich strany 
přijato. Na jedné straně bylo jedno místo při 
takovém volebním výsledku málo, na stra-
ně druhé chyběla podpora vzhledem k ně-
kterým zkušenostem z minulého volebního 
období. To je samozřejmě věc názoru kaž-
dého zastupitele. Ostatně i tohle jsme si při 
jednáních vzájemně vysvětlili. Navíc kaž-
dý zastupitel se může zúčastnit jednání rady 
města ke kterémukoliv bodu a po odstraně-
ní některých technických záležitostí budou 
mít všichni zastupitelé k dispozici i materi-
ály předkládané do rady města.
Ze společných jednání je ale i pozitivní vý-
stup. A tím je, bez ohledu na „koalici“ nebo 
„konstruktivní opozici“ shoda na valné vět-
šině programových priorit. A věřím, že to se 
potvrdí už nyní při projednávání rozpočtu 
města a Fondu projektů na příští rok. A to je 
dle mého pro Telč to nejpodstatnější. 

Roman Fabeš

Příští Telčské listy vyjdou
koncem ledna a mají

uzávěrku

v pátek 11. ledna 2019.
Předplatné Telčských listů

a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IC radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
Zastupitelé za Společně pro Telč – Piráti a Zelení.                                    Foto: Mario Pospíšil
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Představovat Romana Fabeše a Pavla Ko-
mína, muže, kteří v příštích čtyřech letech 
budou z pozic starosty a místostarosty opět 
řídit město, by bylo jen opakováním dávno 
napsaného. Přinášíme proto jejich odpově-
di na otázky, na které, byť v jiné podobě, 
budou odpovídat ještě mnohokrát. Tu úvod-
ní pokládáme všem zastupitelům, takže vás 
dva nemohu vynechat:

Čtyři roky volebního období jsou rela-
tivně dlouhá doba, pro některé záměry 
ale příliš krátká. Co byste si přál, aby 
se na konci toho, které právě začíná, by-
lo vaším přičiněním v Telči vybudováno, 
nebo se změnilo?
F. Ano, na řadu záměrů je jedno volební ob-
dobí krátké. Ale naštěstí máme na co navázat. 
Takže chronologicky - měl by fungovat nový 
domov pro seniory v Batelovské ulici, opra-
vena by měla být radnice a Dům dětí a mlá-
deže a obě základní školy by měly mít nové 
odborné učebny. Na to vše je zajištěné finan-
cování. Věřím, že budou stát první domy 
v obytné zóně Dačická a po rekonstrukci bu-
de sídliště Na Markových humnech a některé 
další ulice. A mohlo by běžet stavební řízení 
na vybudování bazénu a wellness v Panském 
dvoře a na spolkový dům a muzeum v budo-
vě bývalého domova pro seniory...
K. Chci aktivně přispět k tomu, aby v ro-
ce 2022 byl v plném provozu nový domov 
pro seniory v Batelovské ulici, stavělo se 
v obytné zóně Dačická a aby ještě lépe než 
dosud fungovalo oběhové hospodářství. 
A také, abychom se setkávali nebo alespoň 
připravovali na setkání ve spolkovém domě 

Tandem F + K jede druhé kolo
na Starém Městě, dnes zatím DpS, kde bude 
mít trvalé útočiště také městské muzeum.
Máte za sebou čtyři roky společného 
„vládnutí“. Ohlédněte se zpět a odpověz-
te každý jednotlivě na to, co si myslíte, že 
se vám v této době nepovedlo.
F. Co mě nejvíc trápí, je neustálé snižování 
počtu obyvatel ve městě. A proto mě mrzí, 
že jsme nedokázali zahájit síťování pláno-

vané obytné zóny Dačická. Bohužel vše se 
zdrželo výkupy pozemků. To se snad příští 
rok dořeší. A pak to bylo kontroverzní roz-
hodnutí o zákazu vjezdu na náměstí v turis-
tické sezoně. Někdo to přijal s povděkem, 
někdo naopak nadával. Dle mého jsme ale 
nedořešili kontrolu dodržování tohoto naří-
zení a to způsobilo největší kritiku. Zde má-
me co zlepšovat.
K. Tohle určitě vidí lépe spoluobčané. Pro 
současnost i budoucnost je velká škoda, že 
jsme nedokázali zahájit výstavbu obytné 
zóny Dačická a také Centrálního sběrové-
ho dvoru v bývalé cihelně. Zmíním i jednu 
zdánlivou „drobnost“. Sociální zázemí, byť 
třeba malé, na hřbitově u sv. Anny.
Začal jsem tak, jak to v životě cho-
dí. O nezdarech se mluví hodně hlasi-
tě, úspěchy se považují za samozřejmé. 
Abych byl spravedlivý, připomeňte i ty.
F. Sem bych určitě zařadil otevření nového 
zimního stadionu. Své jsme si užili se Štěp-
nickým rybníkem a ulicemi Tyršova, Mlád-
kova a náměstím Hrdinů. Ale výsledek je 
nakonec dobrý. A za velký úspěch považu-
ji, že se podařilo najít investory pro Panský 
dvůr a nový Domov pro seniory.

Foto: Ilona Jeníčková

K. Tady bych nejraději zůstal u úvodu mé 
předchozí odpovědi. Úspěchy také snad lé-
pe vidí soudní spoluobčané. Bohužel, nebo 
naštěstí, nové vodovodní, kanalizační trub-
ky, el. vedení ad. jsou již skryty pod po-
vrchem ulic a chodníků, takže to je vlastně 
„dávná samozřejmost“. A zase jedna „drob-
nost“. Samozřejmostí také je, že starší obča-
né využívají Senior taxi...

Ptal se O. Zadražil

Aktualizace pro rok 2019

Připravuje se katalog
ubytovacích zařízení
v Telči a okolí
Informační centrum Městského úřadu ak-
tualizuje pro nadcházející turistickou sezó-
nu Katalog ubytovacích zařízení v Telči 
a okolí. Katalog bude stejně jako v minu-
lých sezónách využíván zájemci o ubyto-
vání, kteří se obrátí na IC. Za zveřejnění 
údajů o ubytovacím zařízení bude vybírán 
poplatek ve výši 400 Kč od soukromých 
ubytovatelů a 800 Kč od provozovatelů ho-
telů (na kalendářní rok). Tento poplatek bu-
de použit k úhradě nákladů spojených s vy-
tištěním a distribucí propagačních letáků, 
které mají turisté k dispozici v Informač-
ním centru a jsou nabízeny při prezentacích 
města Telče i na veletrzích cestovního ru-
chu u nás a v zahraničí. Součástí propaga-
ce je i prezentace na webových stránkách 
města, proto je nutné zároveň dodat aktu-
ální fotografii vašeho ubytovacího zaříze-
ní v rozlišení min. 1280 x 960 (na šířku) 
ve formátu JPG s textovým popisem fo-
tografie. V případě, že máte o tuto formu 
propagace zájem, dostavte se s uvedený-
mi podklady nejpozději do 31. ledna 2019 
do Informačního centra, nám. Zachariáše 
z Hradce 10, Telč, tel. 567 112 407.
Využijte naší nabídky a zaktualizujte své 
ubytovací zařízení pro nadcházející turis-
tickou sezónu.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči

srdečně zvou na přednášku
Mgr. Miloslava Záškody

Ohrožené památky
v Kraji Vysočina

obřadní síň radnice na náměstí
pondělí 21. ledna 2019 v 17 hod.
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Přesně jedna třetina zastupitelů zvole-
ných v říjnových komunálních volbách 
jsou v nejvyšším voleném orgánu města 
nováčky. Jsou to Eva Janoušková, Jin-
dřich Kaupa, Hana Hajnová, Vladimír 
Brtník, Petra Kujínek Polodnová, Hele-
na Tomíšková a Milena Kopečná. Nejen 
jim, ale i těm „zkušenějším“ jsme položili 
na úvod jejich mandátu jednu otázku. Čty-
ři roky volebního období jsou relativně 
dlouhá doba, pro některé záměry ale pří-
liš krátká. Co byste si přál, aby na kon-
ci toho, které právě začíná, vaším přiči-
něním v Telči bylo vybudováno nebo se 
změnilo?
Bedřich Burian: Mým přáním pro nové 
volební období je bezproblémové dokonče-
ní zahájených projektů. V jeho závěru budu 
rád, když se podaří zvýšit rozsah poskyto-
vaných lékařských služeb. Potěšitelnou pro 

mne bude úprava provozu motorových vo-
zidel v Telči, zejména ve Vnitřním Městě.
Pavel Dvořák: Tím, že jsme byli odsunuti 
do opozice, můžeme jen těžko nějak výraz-
ně změnit zaběhlé zvyklosti. Byl bych ale 
rád, kdyby se podařilo vzbudit v občanské 
veřejnosti hrdost a větší zájem o věci veřej-
né. A hlavně by pak občanům měla radni-
ce více naslouchat a využívat jejich aktivity 
pro lepší chod města.
Hana Hajnová: Přála bych si, aby se rad-
nice více otevřela telčským občanům. Rá-
da bych se proto zaměřila na způsoby, 
jakými se občané mohou podílet na rozhod-
nutích, která významně utváří jejich životní 
prostor, a nabídla jim více prostoru ke vzá-

Zastupitelé: Otevřená radnice, obytná zóna, spolupráce...
jemnému dialogu. 
Eva Janoušková: Nejbližší je mi oblast 
cestovního ruchu, který je významným fak-
torem rozvoje města. Přála bych si, aby se 
podařilo podpořit aktivity, které povedou 
k prodloužení pobytu návštěvníků v Telči 
a ke zvýšení návštěvnosti mimo letní měsí-
ce. Bude nutné více přiblížit zájemcům dal-
ší atraktivní místa v Telči a okolí, aby nezů-
stávali jen v historickém centru.
Tomáš Jirásek: V nadcházejících čtyřech 
letech budu mimo jiné pracovat na zřízení 
tzv. sdílené městské policie ve smyslu spo-
lečná policie nejbližších měst nebo větších 
obcí. Jedná se o ověření zájmu o tento pro-
jekt u dotčených měst a obcí (např. Telč + 
Třešť + Batelov, příp. + N. Říše + Mráko-
tín) a provedení nákladové kalkulace. Cí-
lem je vyšší bezpečnost v našich obcích 
s nižšími náklady.

Jindřich Kaupa: Přeji si, aby byla dokon-
čena revitalizace sídlišť „Markova humna“ 
a u Štěpnického rybníku a aby na těchto síd-
lištích zmizely z ulic kontejnery a odpady 
byly ukládány do podzemních úložišť. A ta-
ké aby se podařilo opravit alespoň část ma-
lých sakrálních staveb a mohl jsem se na je-
jich opravách aktivně podílet.
Milena Kopečná: Budu prosazovat co nej-
více bodů z našeho programu: systém par-
kování v celém městě, péče o seniory, nové 
možnosti bydlení, rozvoj školství, transfor-
mace cestovního ruchu, vytvoření nových 
sportovišť atd. Budu jednat slušně a férově 
a nebráním se konstruktivní spolupráci se 
zástupci všech stran.

Petra Kujínek Polodnová: Přála bych 
si ochotné a vstřícné úředníky, kteří jsou 
schopni poskytovat kvalitní služby obča-
nům. Ráda bych se podílela na zvýšení od-
bornosti některých úředníků, zvláště v ob-
lastech, se kterými se nejčastěji setkávám 
v mé advokátní praxi. Činnost městského 
úřadu nekončí u vydávání občanských prů-
kazů.
Jiří Pykal: Především bych si přál, aby se 
zastavil úbytek obyvatel Telče. Chtěl bych 
se proto zaměřit na dostupné parcely pro 
výstavbu a byty, příjemné prostředí ve měs-
tě, nové přístupy k zeleni i podporu aktivit 
občanů a spolků. Důležitá je také lepší in-
formovanost a komunikace s občany. Začnu 
u sebe - můžete mi psát na mail: pykaljiri@
centrum.cz
Ludmila Švarcová: V minulém volebním 
období se díky iniciativě KDU-ČSL poda-
řilo zrealizovat službu Senior taxi. Budu 
usilovat o rozšíření tohoto způsobu pomoci 
našim seniorům. Také fandím osobnímu na-
sazení orlů při zvelebování orlovny a jsem 
pro podporu jejich snahy, protože v Telči 
díky nim vzniká skutečně kulturní prostře-
dí pro důstojné konání společenských akcí.
Jaroslav Švec: Je dost obtížné zmínit ně-
jakou konkrétní věc, může to být např. do-
řešení dopravního režimu na náměstí i cel-
kového parkování ve městě, rozšíření 
a vylepšení kamerového systému, realizace 
dostupného bydlení, výstavba nových obyt-
ných zón, rozšíření sítě cyklostezek, příp. 
i řešení dalších projektů, které se teprve vy-
skytnou a budou ku prospěchu občanů.
Helena Tomíšková: Přála bych si město, 
které bude lákat své občany k trávení vol-
ného času, ať už rozmanitostí kulturních ak-
cí, hezkým prostředím, upravenou zelení či 
veřejnými prostranstvími. Žít ve městě to-
tiž neznamená jen mít v něm trvalé bydliš-
tě, ale pohybovat se v něm a trávit zde svůj 
volný čas.
Miloš Vystrčil: Protože samotný jeden za-
stupitel toho příliš bez podpory nebo doho-
dy s ostatními nezmůže, přál bych si přede-
vším, aby zastupitelstvo v co možná nejširší 
většině dokázalo pracovat ve prospěch měs-
ta a jeho občanů. To neznamená, že se vždy 
na zastupitelstvu všichni musíme shodnout 
na stejném řešení problému. Důležité je si 
nedělat naschvály a vnímat práci v zastupi-
telstvu jako poctu a službu. To bych si přál.
Stanislav Vyvadil: Budu podporovat stav-
bu domova pro seniory, dostavbu hřiš-
tě v Hradecké ulici a solidní řešení vjezdu 
na náměstí, stejně jako zřízení městské po-
licie, případně její zřízení ve formě sdílené, 
tedy společné s jinou obcí/městem. A hlav-
ně rozjezd výstavby obytné zóny Dačická.

Foto: Roman Pokorný
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Poliklinika:

MUDr. Baše střídá 
MUDr. Karel Špaček
Po dlouhých 44 letech opustí na konci roku 
neurologickou ordinaci na telčské poliklini-
ce MUDr. Hanuš Baš. Své pracoviště pře-
dává jihlavskému neurologovi MUDr. Kar-
lu Špačkovi. O změně informoval TL sám 
MUDr. Baš, jejich dlouholetý čtenář. Dok-
tor Baš žil od svých dvou let v Telči, v ro-
ce 1949 zde maturoval na gymnáziu a v roce 
1974 otevřel na tehdejší poliklinice neuro-
logickou ordinaci. Jedno z prvních odbor-
ných zdravotnických pracovišť ve městě. 
Nejen Telčské listy, ale jistě i řada jeho pa-
cientů, známých z řad kolegů nebo spolužá-
ků a také ze světa sportu přejí panu dokto-
rovi do dalších let hodně zdraví a pohody. 
V srpnu 2016 poskytl MUDr. Baš Telčským 
listům velký rozhovor. Dozvíte se v něm ví-
ce o jeho lásce k Telči, profesní dráze primá-
ře neurologických oddělení nemocnic Gör-
litz, v Jindřichově Hradci a v Jihlavě, ale 
také o slavné éře telčského hokeje, na které 
se přímo podílel.                                         /z/

Prosvítí nás High
End RTG Vision C
Poliklinika Telč nahradí v nejbližší době ví-
ce než 20 roků starý rentgen moderním pří-
strojem High End RTG Vision C Visaris. 
Jedná se o moderní univerzální digitální ra-
diografický systém nové generace. „Bez no-
vého rentgenu by nebylo možné provozo-
vat chirurgickou a ortopedickou ambulanci 
a také ambulance plicní a interní,“ připo-
mněl jednatel Polikliniky Telč MUDr. Jan 
Řičánek a dodal, „provoz starého rentgenu 
na poliklinice je již více než 20 roků neren-
tabilní. Proto při nákupu nového doufáme 
i v pomoc Města.“                                       /z/

„Maličkost“, 
která pomáhá
Určitě je jí nová informační tabule ve ves-
tibulu polikliniky. Je estetická a hlavně gra-
ficky přehledná. I v době chytrých mobilů je 
stále hodně návštěvníků polikliniky, kterým 
výrazně usnadní pohyb po budově. V příštím 
roce počítáme s výměnou všech dílčích in-
fotabulí. Poliklinika se tak zpřehlední a ne-
bude připomínat perský trh, nýbrž zdravot-
nické zařízení 21. století, dodal k předchozí 
informaci s humorem jemu vlastním jedna-
tel polikliniky MUDr. Jan Řičánek.          /z/

TL chválí

Českobratrská církev evangelická Telč a ženský pěvecký sbor

CANTARE TŘEŠŤ
pod vedením Heleny Šimánkové

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
kostel sv. Ducha v Telči, 14. 12. v 18 hodin

Za Annou Lorencovou
V říjnu zemřela v Praze paní Anna Lorenco-
vá. Byla pochována na tamním Novém ži-
dovském hřbitově. Narodila se v roce 1927 
v severočeském Mostě jako Anna Wein-
steinová. Po záboru Sudet přesídlila ro-
dina do Prahy. V prosinci 1941 ji neminul 
transport do Terezína. Po mnoha útrapách 
se zde dočkala konce války. Později vystu-
dovala Fakultu sociálních věd a publicistiky 
UK. S osobními postihy pak prožila všech-
ny následující politické „převraty“ Česko-
slovenska. Po antisemitských procesech 
v padesátých letech přišla o zaměstnání, 
za normalizace v 70. letech musela dokon-
ce opustit práci v Židovském muzeu v Pra-
ze. Do roku 1989 pak signatářka Charty 77 
pracovala jako účetní v bytovém družstvu.  
Od 90. let byla aktivní členkou Terezínské 
iniciativy a vrátila se do Židovského muzea, 
ve kterém se podílela na řadě projektů. Annu 
Lorencovou v TL připomínáme především 
proto, že náš kraj, hlavně Palupín a Telč, po-
važovala za domov svého mládí, a pokud to 
bylo možné, tak se do něj stále vracela. Po-
hnuté dětství na konci 30. let minulého sto-
letí prožila u prarodičů Schulzů v Palupíně 
s pravidelnými návštěvami Telče, kde má 
rodina na židovském hřbitově na Osledni-
cích hrob. Její pradědeček Arnold Schulz se 
v Telči dokonce narodil.

Podle Obecních novin ŽO Praha 
s přispěním Zdeňka Pošusty

KDO POMŮŽE? Ještě než skončí fotografie vedení Rolnického mlékařského družstva 
v Telči z 30. let minulého století jako dar ve fondu muzea, rádi bychom identifikovali mu-
že na snímku. Odhadem hraničícím s jistotou víme, že mezi sedícími je třetí zleva pan Josef 
Dvořák (1887 – 1960). Legionář, ředitel Dívčí měšťanské školy, rolník ve Volevčicích, po-
slanec za agrární stranu a hlavně organizátor zemědělského družstevnictví nesocialistického 
typu v regionu. Pokud na snímku poznáte některého z mužů, pište na tl@telc.eu nebo volejte 
na 774 584 841. Vzkaz můžete také zanechat v IC na radnici.
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K připravovanému Dni otevřených dve-
ří na GOB a SOŠ ve čtvrtek 13. prosince, 
který je určen žákům 5. a 9. tříd základních 
škol, nám ředitel školy Stanislav Máca pro-
zradil: Je již téměř pravidlem, že se snaží-
me zájemce, naše případné budoucí stu-
denty a jejich rodiče, přivítat něčím novým. 
Letos to bude rozsahem a náročností zcela 
výjimečné. Představíme jim nově rekonstru-

ovaný sportovní areál s umělým povrchem. 
Ti, kdo přijdou na Den otevřených dveří, bu-
dou tak patřit k prvním, kdo si ho budou mo-
ci prohlédnout. Samozřejmě nebudou chy-
bět detailní informace o studiu, přijímacích 
zkouškách a výsledcích školy. A jako v pře-
dešlých letech nabídneme také prohlídku 
školy s ochutnávkou něčeho dobrého. Těší-
me se na návštěvu a srdečně zveme.

Den otevřených dveří GOB a SOŠ. 
Zve ředitel

GOB a SOŠ

Výroční zpráva č. 24
Na konci října vyšla tiskem Výroční zprá-
va za školní rok 2017 - 2018 GOB a SOŠ 
Telč. Má číslo 24. Vedle zákonem daných 
kapitol v ní zaujme informace ředitele Sta-
nislava Máci o výstavbě moderního spor-
tovního areálu školy, který bude sloužit 
i široké veřejnosti a příspěvek Věry Za-
dinové o spolupráci školy s Gymnáziem 
ve Waidhofenu a/Th v rámci programu In-
tereg Rakousko – Česká republika. Výroč-
ní zpráva je ilustrována zajímavými vý-
tvarnými pracemi žáků školy. Pro zájemce 
je k dostání v kanceláři GOB a SOŠ v Hra-
decké ulici.

Prosinec 
v Univerzitním centru
Přehled vzdělávacích a kulturních akcí UC 
Telč prosinec (výběr, změna vyhrazena)
- Výjezdní předvánoční zasedání studen-
tů Lékařské fakulty MU, 30. listopadu – 2. 
prosince
- Základy práce na PC, kurz pro posluchače 
U3V, v termínech 3., 10. a 17. prosince
- ACINOM, Školení pro vzdělávací institu-
ci, 5. – 7. prosince
- Přednáška pro posluchače U3V: Šlechta 
mezi rytířstvím a majetky, 7. prosince
- Výjezdní jednání Odboru vnějších vztahů 
MU, 12. – 14. prosince
- Neformální představení aktivit MUNI pro 
základní školy v Telči, 13. prosince
- Science Slam Telč 2018 pro GOB a SOŠ 
Telč, 14. prosince.
Další akce v UC jsou v samostatných pří-
spěvcích v tomto vydání
Podrobnější informace o všech akcích jsou 
k dispozici na internetových stránkách nebo 
na tel. 777 119 220.
http://www.uct.muni.cz 
https://www.facebook.com/Univerzitnicen-
trumTelc

Pro TL připravuje Jaroslav Makovec

V Telči o novém 
vedení MU
První listopadový víkend se v UC Masaryko-
vy univerzity uskutečnilo  výjezdní zasedá-
ní Studentské komory Akademického senátu 
MU. Zúčastnilo se ho prakticky celé vede-
ní univerzity včetně rektora Mikuláše Beka. 
Na programu bylo kromě běžné agendy i za-
hájení diskuze o volbách nového vedení 
a jmenování rektora Masarykovy univerzity, 
které se budou konat v příštím roce. „Neby-
la to běžná pracovní porada. Studenti disku-
tovali s rektorem Bekem o dalším směřování 
univerzity za přítomnosti předsedy akademic-
kého senátu profesora Balíka a téměř všech 
prorektorů a řady děkanů univerzity,“ uvedl 
v tiskové zprávě ředitel UC Jaroslav Mako-
vec. Více: https://senat.muni.cz/cs/home

Architekti z BLOK-U
objevovali Telč
Podzimní sezóna začala v Univerzitním cen-
tru MU unikátním setkáním bývalých vý-
znamných českých a slovenských architek-
tů sdružených ve skupině BLOK. Ta působí 
již od devadesátých let jako profesní spolek 
československých architektů, dizajnérů, in-
ženýrů, teoretiků a historiků umění. Na pro-
gramu byla nejen prohlídka Telče, zaměřená 
na místní architekturu či setkání se starostou 
Romanem Fabešem, ale především přednáš-
ka arch. Ivana Gurtla na téma „Jak učit ar-
chitekturu, aby byla uměním“, zakončená 
diskuzí s odbornou veřejností, moderovanou 
doc. Ing. arch. Zbyškem Stýblem, pedago-
gem na Fakultě architektury ČVUT v Praze. 
Za Univerzitní centrum děkujeme jihlavské-
mu architektovi Zdeňku Grycovi za organi-
zaci setkání.

Jaroslav Makovec, ředitel UC

Srdíčko pro Afriku
Rády bychom vás pozvaly na již pátý vá-
noční koncert „Srdíčko pro Afriku“, který 
se uskuteční v neděli 30. prosince v 16 ho-
din v kostele Jména Ježíš. V podání dětského 
pěveckého sboru Srdíčko zazní známé i mé-
ně známé koledy. Těšit se můžete také na vá-
noční scénku. Stejně jako předchozí roky bu-
de výtěžek z koncertu věnován do sirotčince 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile (Bur-
kina Faso). Sirotčinec ubytovává přibližně 50 
dětí a mnohým dalším umožňuje vzdělávání. 
Na svůj provoz si přivydělává chovem hos-
podářských zvířat, pěstováním spiruliny či 
vlastní pekárnou. Organizace je však závis-
lá na darech sponzorů. Výtěžek z minulých 
koncertů byl využit na uhrazení školného, ob-
lečení a potravin pro děti. Předem děkujeme 
za vaši podporu a těšíme se na vás!

Za DPS Srdíčko Martina Janková, 
Pavla Bočková a Ludmila Krejčová

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
588 56 Telč, Hradecká 235, tel.: 567 584 551, e-mail: info@gymnsostelc.cz

http://www.gymnsostelc.cz

79-41-K/81 osmileté gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ
79-41-K/41 čtyřleté gymnázium - pro absolventy 9. tříd ZŠ
63-41-M/01 ekonomika a podnikání - s volbou zaměření: 

veřejná správa - cestovní ruch - management sportu a trenérství

Den otevřených dveří
pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče

čtvrtek 13. prosince
ve 14:15 hod. pro žáky 5. tříd, v 15:00 hod. pro žáky 9. tříd

Pro zájemce jsou připraveny informace o studiu, přijímacím řízení a prohlídka školy.

Vědci o své práci
V listopadu vyšlo podzimní číslo Newslette-
ru  Ústavu teoretické a aplikované mechani-
ky AV ČR a Centra Excelence Telč. Najdete 
ho na http://www.itam.cas.cz
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Dvakrát proslavila Telč. Poprvé v roce 1968 jako žákyně Duničková, 
podruhé letos jako paní Žákovská. Co se změnilo za půl století, mimo 
příjmení, prozrazuje v dnešním dílu Lidé mikroregionu pečovatelka 
Sdílení paní Miloslava Žákovská.
Navážu na úvod příspěvku. Změnilo se něco?
Jé, je! Sám jste zmínil, že se jedná o půl století. To zní jako příběh 
z dějepisu.
Takže od počátku. V roce 1968...
Chodila jsem do 3. třídy a také do malířského kroužku. Vedl ho pan 
učitel Václav Ondráček a jednou nám řekl, že v dalekém Mexiku bude 
olympiáda a budeme 
pro ni malovat obráz-
ky o sportu. Nama-
lovala jsem pro mě 
vzdálený sport, vod-
ní pólo.
A potom?
Pan učitel poslal ně-
kolik výkresů, včetně 
mého, nějaké poro-
tě a za čas přišel do-
pis, že ten můj je vy-
staven na olympiádě. 
A tím to skončilo.
Opravdu? Kolikrát jste si při dalších olympiádách na ten výkres 
vzpomněla?
Skoro při každé. Vždy mi olympiáda připomněla pana učitele Ondráč-
ka a můj výkres. Říkala jsem si, kde asi skončil...
Trochu odbočím. Proč jste namalovala vodní pólo? Nevím, že by 
se tady v okolí tenkrát, ale i dnes, vůbec hrálo?
Chtěla jsem nakreslit něco jiného, než kreslili ostatní, fotbal, gym-
nastiku...
Zahrála jste si ho někdy?
Kdepak! (Smích) Možná přehazovanou s míčem v rybníku.
Vrátíme se do současnosti. Mexičané se ve výroční rok „jejich“ 
olympiády snaží prostřednictvím projektu Svět přátelství kontak-
tovat všechny tehdejší účastníky výtvarné soutěže. A tak prý na-
šli také Vás.
Snadné to ale nebylo. Hodně pomohlo mé tehdejší, nepříliš běžné, pří-
jmení. Přes obecní úřad v Třeštici, která je domovem většiny Duničků, 
a další ochotné lidi, se dostali až ke mně. U žen to je složitější. Většina 
z nás změní za život nejméně jednou příjmení.
Víte, kolik v Česku žije Duničkových?
Teď již ano. I s variantou s krátkým „i“ jich je sotva čtyřicet.
Dnes byste se mohla jmenovat Duničková Žákovská. To by vás 
našli rychleji. Neuvažovala jste o tom někdy?
V době, kdy jsem se vdávala, to určitě nešlo. Ale i tak. Dovedete si 
představit ten čas, co by mi trval podpis?
Jak to bylo dál s vaším kreslením?
Dobře si pamatuji, jak pan učitel Ondráček navrhoval mému tatínko-
vi, aby mě dal po deváté třídě na nějakou výtvarnou školu. Jeho reak-
ce ale byla jednoznačná: Tím by se neuživila. A tak jsem se objevila 
na tehdejší telčské ekonomické zemědělce.

Miloslava Žákovská: Ve Sdílení jsem našla životní poslání
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Tak tam asi kreslení skončilo?
Ne. Pan ředitel Dudek podporoval žáky školy i v jejich mimoškolních 
aktivitách. Nejen v hudebních oborech. Mně třeba doporučil výtvarný 
obor na tehdejší Lidové škole umění, který tam právě založil pan On-
dráček. Škola mi dokonce hradila školné na LŠU.
Díky svému současnému povolání Vás hodně čtenářů TL zná. Ale 
přesto. Prozradíte něco více o sobě?
Po maturitě následovalo působení v ekonomických útvarech několika 
zemědělských družstev, pak rodina, čtyři děti, po roce 1990 několik 
roků na čerpací stanici na parkovišti ve Slavatovské ulici a jedna zá-
sadní změna.
Prozradíte ji?
Samozřejmě. Nejen proto, že může potkat každého. Najednou mi 
onemocněli oba rodiče a bylo pro mě samozřejmostí, že se o ně mu-
sím postarat. Odešla jsem ze zaměstnání, jiná možnost tehdy nebyla, 
a sedm roků se o ně starala. Pomáhala mi sice celá rodina, hodně můj 
bratr, ale i tak to byl úvazek na 24 hodin denně. Nebyla to vůbec leh-
ká situace, ale...
Pokračujte, prosím.
Objevila jsem v sobě něco, co mně zásadně změnilo profesní život 
a stalo se mou životní náplní. Poznala jsem, jak je náročné pečovat 
o staré, často nemohoucí lidi, jak tu pomoc potřebují. A musím přiznat, 
že poté, co mi rodiče odešli, mi podobná činnost i chyběla. V té době 
se v Telči začalo formovat Sdílení, udělala jsem si rekvalifikaci a stala 
se jeho profesionální pečovatelkou...
Určitě nejeden čtenář vaše rozhodnutí označí oprávněně jako ob-
divuhodné a úctyhodné. O kolik klientů se staráte, jaké služby jim 
poskytujete?
Je to různé. Teď jezdím asi do třiceti domácností. Doplňujeme se s ko-
legyněmi. Někde se zdržíme jen krátce, uděláme nákup, zajistíme běž-
ný chod domácnosti. Někde jsem i osm hodin, po dobu, než se rodina 
vrátí ze zaměstnání. Jinde pomůžeme s osobní hygienou. Máme mo-
derní zařízení i na koupání ležících klientů... Ale všude si s klienty po-
vídáme, vyslechneme jejich starosti. A tahle služba je především pro 
ty, co žijí osaměle, ta nejdůležitější. Vidím, jak se na naši návštěvu těší, 
jakou jim udělala radost.
Upřímně. Váš životní příběh by měl být v čítankách. Dovolím si 
netradiční závěr. Co Vám mimo práci dělá radost, co byste vzká-
zala čtenářům?
Odpověď na první část otázky je snadná. Jsou to především rodiny na-
šich čtyř dětí. Ta druhá je pro mě těžší. Nejsem určitě ta, která je na ra-
dy či vzkazy jiným. Zůstanu proto jen u témat našeho povídání. Rodi-
čům bych vzkázala, aby podporovali své děti v kreslení, jejich učitele 
bych pak poprosila, aby nelitovali času jako pan Ondráček a obesílali 
jejich výkresy různé soutěže. Třeba za padesát roků... A hlavně. Když 
mám tuto možnost, chtěla bych pozdravit všechny své klienty a pro-
střednictvím TL jim popřát hezké Vánoce a vše dobré v novém roce. 
Již vidím, jakou budou mít radost, že „jejich“ pečovatelka je v novi-
nách... (Velký smích)                                                     Oldřich Zadražil
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Mikroregionální střípky

Hodice
1. 12. od 16:30
Rozsvícení vánočního stromu
15. 12. v 18 hod. 
Adventní koncert CANTARE z Třeště
23. 12. 
Betlémské světlo od 15 hod.
25. 12.
Turnaj ve stolním tenise od 8:30
31. 12. 2018
Silvestrovský výstup na Jelenici
Odchod od SDH Hodice v 10 hod.
Nová Říše
2. 12. 
Zvonečkový průvod a rozsvícení vánoč-
ního stromu od 17 hod. 
25. 12. 
Živý Betlém od 15 hod.
Před kostelem sv. Petra a Pavla
Stará Říše
26. 12. 2018
Živý Betlém od 10:30 hod.
Kostel Všech svatých
Třeštice
31. 12. 
Silvestrovské dobytí Roštejna
V 10:30 hod. se odchází z návsi
Mrákotín
2. 12.
Zahájení Adventu s vánočním jarmar-
kem v 16 hod. před úřadem městyse 
2. 12.
Pohádka pro děti
Štědrý den – Divadelní soubor Jana Lišky, 
od 17:00 hod. v KD 
8. 12. 
Mikulášská zábava od 20 hod.
v KD Mrákotín
31. 12. 
Silvestrovský výstup na Javořici
Vychází se v 10 hod. z Mrákotína, Řásné 
a Studené

Naše starostky a starostové
Přinášíme úplný seznam starostek a starostů a jejich zástupců po říjnových volbách v obcích 
Mikroregionu Telčsko. Kurzívou jsou uvedeny členské obce, které nepatří do správního ob-
vodu ORP Telč, Kaliště, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Růžená a Třeštice. Jen ve čtyřech ob-
cích, Mysleticích, Olšanech, Ořechově a Vanově mají v čele ženu. V dalších dvanácti pak 
mají místostarostku.

Po uzávěrce

Telč má Pečovatelku roku
Pečovatelka Oblastní charity Jihlava z Charitní 
pečovatelské služby v Telči,  paní Helena No-
voveská, získala v celostátní soutěži Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR Národ-
ní cenu – Pečovatelka roku 2018. Výsledky 
soutěže byly vyhlášeny 21. listopadu na Novo-
městské radnici v Praze. Více v příštích TL.

Ježíškova pošta
Od 1. 12. do 22. 12.
Herna U zvířátek – Panský dvůr

starosta místostarosta
Bohuslavice Jiří Kovář Věra Motyčková
Borovná Jaroslav Šalanda Silvie Zemanová
Černíč Štěpán Komárek Marie Prknová
Dolní Vilímeč Antonín Doležal Miroslav Ambrož
Doupě Radek Pátek Tomáš Tušer
Dyjice Mgr. Milan Opravil Jiří Brychta
Hodice Ing. Josef Bakaj Josef Salus
Horní Myslová Ing. Miroslav Nosek Ing. Rostislav Čermák
Hostětice Ing. Jiří Kadlec Libor Máca
Jindřichovice Miroslav Brunner Zdeněk Janko
Kaliště Ing. František Szczyrba Roman Krafka
Klatovec Jaroslav Hembera Eliška Vacková
Knínice Ing. Stanislav Veselý Libor Klimeš
Kostelní Myslová Tomáš Drozd Jiří Šplíchal
Krahulčí Pavel Líbal Ing. Zdeněk Kaláb
Krasonice Petr Ontolčík Vladislava Strnadová, Jiří Krajíček
Lhotka Jan Janoušek Václav Novák
Markvartice Miroslav Nedvěd Jan Doležal
Mrákotín Miroslav Požár František Lacina
Mysletice Jitka Krejčová Lukáš Tetour
Mysliboř Ladislav Prokop Martin Chalupa
Nevcehle Karel Hirš Jitka Soukupová
Nová Říše Jaroslav Pachr Jiří Fic
Olšany Zdeňka Musilová Jaroslav Tomek
Olší Jan Dvořák Pavel Krejčí
Ořechov Jana Divišová Ing. Pavel Volavka
Panenská Rozsíčka Bohumil Novák Luboš Mareček
Panské Dubenky Theodor Vyhlídal Jaroslav Matějka
Pavlov František Popelář Pavel Novák
Radkov Miroslav Mareček Ing. Michaela Svobodová
Rozseč Jiří Svoboda Jan Zadražil 
Růžená Martin Konečný Zdeněk Mezera
Řásná Miroslav Tomíšek Josef Křepela
Řídelov Radek Maryška Ing. Tomáš Bláha
Sedlatice Luboš Šťastný Luboš Šťastný
Sedlejov Ing. Milan Beneš Mgr. Jiří Nerad
Stará Říše Zdeněk Svoboda Zdeněk Kret
Strachoňovice František Bartík Miroslav Lička
Svojkovie Michal Bartoň Jana Minářová Vídenská
Třeštice Martin Kodys Radim Poledna
Telč Mgr. Roman Fabeš Pavel Komín
Urbanov Jan Zažímal Markéta Smejkalová, Karel Leupold
Vanov Ludmila Ťápalová Daniela Salusová
Vanůvek Jaroslav Jeřábek Ing. arch. Martina Gregorová
Vápovice Jaroslav Suchan Miroslav Tesař
Volevčice Zdeněk Eliáš Miluška Procházková
Vystrčenovice Ing. Vladimír Drexler Ing. Saar Helena Svobodová
Zdeňkov Jiří Kacetl Jiří Dvořák
Zadní Vydří Ing. Jitka Deutscharová Ing. Marie Havlíková, Ph.D.
Zvolenovice Bc. David Brychta Vladimír Skála
Žatec Petr Máca Jiří Novotný
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Nejde to přehlédnout, nejde si toho nevšim-
nout. Regionem křižují kamiony s nákladem 
dřeva. Dokonce se „probudila“ i místní drá-
ha. Vlaky se dřevem míří na sever. Do Ra-
kouska nemohou, za Slavonicemi chybí kole-
je. Teď by se hodily...

O kůrovcové kalamitě, která postihla celou 
Vysočinu, hovořím s tím nejpovolanějším, 
Ing. Františkem Valou, správcem Lesní 
správy Telč, jedné ze 72 organizačních jed-
notek státního podniku Lesy ČR, která sídlí 
ve Slavatovské ulici. Její územní působnost 
je mimořádně rozsáhlá. „S právem hospo-
daření se staráme o 15 tis. ha lesů v majet-
ku České republiky, na dalších 9 tisících hek-
tarech lesů různých vlastníků vykonáváme 
odbornou lesní správu,“ ji popsal František 
Vala a dodal, „na severu ohraničuje naši 
správu dálnice Praha – Brno, nejzápadněj-

ší katastrální území máme Zahrádky u Str-
milova, nejvýchodnější je část katastrálního 
území Moravských Budějovic. Na jihu končí-
me na státní hranici s Rakouskem.“ O sou-
časné situaci v lesních porostech v regionu 
nehovoří František Vala jako o kalamitě, ale 
o katastrofě, kterou historie nepamatuje. Pro 
mě překvapivě neoznačuje za jejího původce 
kůrovce, ale extrémní sucho, které již něko-
lik roků zažíváme. „Ve zdravém lese až deva-
desát pět procent kůrovce zničí samy stromy. 

Kalamita století? Ne. Takovou historie nepamatuje
Mají vlastní obranné mechanismy a hlav-
ně pryskyřici. V současné době jsou stro-
my, především smrky, bez vody, nedostanou 
do sebe živiny a neumějí vyrábět pryskyřici, 
která kůrovce hubí,“ vysvětluje F. Vala. Při 
nesplnění jedné neovlivnitelné podmínky vi-

dí další vývoj na Telčsku katastroficky: „Po-
kud v nadcházející zimě nenapadne v oblasti 
Javořice dříve obvyklý jeden metr sněhu, kte-
rý následně bude pomalu odtávat, tak se do-
čkáme toho, že smrkové porosty do nadmoř-
ské výšky cca 600 m prakticky vymizí tak, jak 
tomu je již dnes, na teplejším a sušším Tře-
bíčsku.“ Rozdíl mezi podobnou katastrofou 
na severu Moravy a tou u nás pak vidí v tom, 
že v Jeseníkách postupovala postupně v roz-
mezí 6 až 7 let. U nás nastoupila mimořádně 
razantně v průběhu jediného letošního roku. 
To má mimořádně negativní dopad na naklá-

dání s vytěženým „kůrovcovým“ dřevem. 
Jeho cena klesá, není pro něj zpracování, je 
nutné vytvářet přechodné skládky, chybí ka-
pacity na jeho vytěžení. Lesní katastrofu z to-
hoto pohledu dokumentuje čísly Ing. Jiří 
Doležal, zástupce lesního správce: „Zatím-
co dříve se naše roční těžba pohybovala oko-
lo 130 tis. m3 dřeva, letos to bude čtyřikrát 
více. Již teď jsme na dříve nepředstavitelné 
hranici 500 tis. m3 za rok.“ Podobně hovoří 
o lesní kalamitě, spíš také katastrofě, předse-

Foto: Ilona Jeníčková a Roman Pokorný

da představenstva Lesního družstva Borovná 
(LDB) Ing. Rostislav Čermák, jehož 26% 
podílníkem je Město Telč. Družstvo hospo-
daří na téměř 3 tisících hektarech lesních po-
rostů v regionu. Z toho je téměř 800 ha v jeho 
vlastnictví. Navíc LDB obhospodařuje 130 
ha lesů, které jsou ve výlučném vlastnictví 
Telče. „Roční těžbu, 7,8 tis. m3 dřeva, kterou 
máme předepsanou lesním hospodářským 
plánem, překročíme letos téměř trojnásobně. 
Smrk potřebuje 600 a 700 mm srážek za rok, 
aby přežil. Ty jsou, nejen v jižních částech na-
šeho regionu, v posledních letech jen zbož-
ným přáním. Hajní nám tak každý měsíc hlásí 
nárůst dalších souší a kůrovcem napadených 
stromů,“ připomíná zkušený odborník, který 
v oboru pracuje od vyučení v lesnickém uči-
lišti. Za velký problém označuje logické pře-
sycení trhu dřevem a nedostatek odvozních 
souprav s varovným závěrem: „V blízké bu-
doucnosti se ale dočkáme opačného extrému, 
nedostatku dřeva.“ Prozíravým krokem druž-
stva se v současné situaci ukazuje před časem 
vybudovaná školka v areálu v Lipkách, kte-
rou družstvo v dohledné době ještě o jeden 
hektar rozšíří. Navýší tak objem vlastního 
sadebního materiálu zpevňujících a melio-
račních dřevin, dubu, buku, jedle, douglasky 
a javoru. „I tak ale budeme muset přistoupit 
k jeho nákupu,“ připouští R. Čermák. Problé-
my v odbytu vidí nejen v již zmíněném přesy-
cení trhu, ale také ve snížení odběrných kvót 
největším zpracovatelem v regionu. Družstvo 
ho chce, byť zase jen částečně, řešit zvýšením 
pořezové kapacity na jeho pile v Mrákotíně 
a hledáním nových odbytových možností. 
Dřevo z Vysočiny tak bude, nebo již putuje, 
k novým odběratelům v Maďarsku a v Pol-
sku a dokonce v Číně. Řešení krize je podle 
názoru všech jmenovaných v nedohlednu. 
Navíc z velké části není v jejich silách, ale 
v počasí v příštích letech. „Zcela určitě bude-
me muset požádat o odklad lhůt pro zalesně-
ní holin,“ končí neradostný pohled na situaci 
v lesích Rostislav Čermák.                            /z/

Lesy 2018:

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veš-
kerého čalouněného nábytku i starožitného. 
Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné 
vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, 
sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Učebna 
v Telči na Myslibořské ulici, výuka a výcvik 
na osobní automobil. 
Více info na www.autoskolaekol.wz.cz 
a tel. 607 185 517.

Malý oznamovatel
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NOVÁ KULTURNÍ PAMÁTKA. Sou-
bor portrétů 18 generálů (nejvyšších před-
stavených) jezuitského řádu, které jsou 
ve fondu telčského muzea, byl letos v září 
prohlášen za kulturní památku. Díky pro-
jektu zdejších památkářů, který se věnuje 
historii a činnosti řádu nejen v Telči, by-
ly dva obrazy souboru nákladně restau-
rovány. Umožnila to mimořádná dotace 
Kraje Vysočina. Zbývajících 16 restau-
rování zatím čeká. „Celý soubor, včetně 
obou restaurovaných obrazů, bude zatím 
umístěn v depozitáři muzea. Jeho trvalé 
vystavení umožní až jeho nová stálá ex-
pozice. Ta bude pravděpodobně v upra-
vených prostorách bývalého špitálu, dnes 
DpS, na Starém Městě,“ uvedla pro TL ve-
doucí telčské pobočky Muzea Vysočiny 
Helena Grycová Benešová. A tak těmi, kdo 
naposledy viděli část onoho souboru obra-
zů, jsou jen pamětníci 70+, když v době 
své školní docházky procházeli okolo nich 
cestou do tělocvičny v přízemním podlaží 
měšťanky (dnes Knihovna UC)...           /z/

RADNIČNÍ SÍŇ. Nejfrekventovanější výstavní prostor ve městě.         Foto: Petra Ochmanová

ŽÁCI ZUŠ. Většina vernisáží se neobejde bez jejich vystoupení.                 Foto Ilona Jeníčková

JAKUB HEJL. V listopadu zde budily zaslouženou pozornost jeho fotografie seniorů. 
Pozoruhodný projekt studenta GOB a SOŠ iniciovala jeho učitelka výtvarné výchovy 
Barbora Čermáková. Na snímku Ilony Jeníčkové vlevo.

TO BYL KAPR! 26,79 kg byla váha re-
kordního kapra, kterého na konci října ulo-
vil na rybníku na pomezí Telčska a Pelhři-
movska telčský rybář Jan Růžička. Oba 
představujeme na společném snímku Pav-
la Kříže.
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Nástěnný kalendář Telč 2019 
s fotografiemi Jindřicha Bednáře

Stolní kalendář 
Toulky Vysočinou 2019, 
autor Jan Říha

CD Jana Smigmatora, 
Vánoce/Christmas
Třetí sólové album, které swingový 
zpěvák Jan Smigmator zcela zasvě-
tit nejkouzelnějšímu období v roce 
– Vánocům. Na albu jednoduše po-
jmenovaném „Jan Smigmator, Váno-
ce/Christmas“ najdeme jak vánoční 
swingovou klasiku Velkého americ-
kého zpěvníku, tak zbrusu nové písně, 
v nichž se Jan představuje nejen jako 
interpret, ale také jako autor textů 
a spoluautor hudby.

Telč v průběhu staletí
Kniha představuje panství Telč, kte-
ré bylo v průběhu staletí drženo čtyři 
šlechtickými rody, pány z Hradce, 
Slavaty z Chlumu a Košumberka, 
Lichtenstein-Castelcorny a rodem Pod-
statzky-Lichtenstein, jako fungující or-
ganismus.
Projekt, na kterém pracovaly týmy 
po celé České republice, si vzal za úkol 
detailněji poznat a zmapovat vývoj 
a funkci kulturní krajiny jako díla pro-
myšlené lidské činnosti na území vybra-
ných aristokratických panství.
Knihu je možné zakoupit také v sídle 
NPÚ v Lannerově domě.
Publikaci vydal NPÚ, ú.o.p. v Telči

Památky Vysočiny, 
Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2016
Publikace je ohlédnutím za zajímavý-
mi počiny v oblasti památkové péče 
v Kraji Vysočina. Seznamují odbornou 
i laickou veřejnost s památkami v tomto 
regionu a inspirují čtenáře k volnočaso-
vým a kulturním aktivitám.
Knihu je možné zakoupit také v sídle 
NPÚ v Lannerově domě.

Pro předvánoční dobu, od 1. do 31. prosince 2018, připravilo město Telč dvanáctý knižní miniveletrh 
publikací, které jsou v nabídce Informačního centra a v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Knihy 
jsou věnované městu a jeho okolí. Cílem miniveletrhu je podpořit prodej publikací a také upozornit 
na možnost zajímavého dárku pro vaše příbuzné a přátele.

Průvodce architekturou Telče
Publikace představuje nejen architekto-
nické dědictví Telče od nejstarších dob 
až do současnosti, ale i příběhy vepsané 
do staveb a obrazu města v průběhu sta-
letí. Kniha je doplněna profesionálně vy-
tvořenými fotografiemi současného sta-
vu. Průvodce se nevěnuje pouze nejstar-
šímu památkovému fondu, ale zaměřuje 
se i na nejznámější objekty 20. století.
Česko-anglická verze. Publikaci vydal 
NPÚ v Praze a NPÚ, ú.o.p. v Telči

Helena Grycová Benešová, 
Lubomír Procházka: 
Zmizelá Morava – Telč a okolí
Ačkoli tvář historické Telče zůstala za-
chována, některé domy zmizely beze 
stopy, vzhled některých sídel se zcela 
změnil a nejvíce se běh času promítl 
do vesnické zástavby a krajiny v okolí. 
Kniha mapuje změny v těchto lokali-
tách prostřednictvím téměř 200 histo-
rických fotografií. Vydalo Nakladatel-
ství Paseka

Miloš Drdácký st.: 
Píseň o Telči
Sbírka veršů z let 1958 až 1962 věno-
vaných městu.

Otokar Maška: 
Telč – Obrázky měšťanského ži-
vota na přelomu 19. a 20. století
Kniha představuje vzpomínky Otokara 
Mašky a čtyři roční období v měšťan-
ském životě očima fotografů. Publikaci 
připravil Muzejní spolek v Telči.

Libor Sváček: 
Česká republika – UNESCO
V knize jsou kromě památek již za-
psaných na seznam světového dědictví 
uvedeny také ty památky, které jsou 
na indikativním seznamu NPÚ. Hlav-
ním prostředkem prezentace je fotogra-
fie. Každá fotografie má popisek ve čty-
řech jazykových mutacích. Dárková 
reprezentativní publikace.

Mgr. Iva Steinová: 
Even zikaron. Paměť židovských 
náhrobních kamenů v Telči
Drobná publikace vydaná v češtině 
a v angličtině, která seznamuje s dvěma 
zdejšími hřbitovy. Je průvodcem po sta-
rém telčském hřbitově nedaleko Velké-
ho Pěčína a novým židovským pohře-
bištěm v Telči na Oslednicích. Přináší 
nové poznatky o nejstarších náhrobcích 
a významných pohřbených osobnos-
tech, obsahuje plány obou hřbitovů se 
zakreslenými náhrobky. Je doplněna 
kvalitními fotografiemi a upozorňuje 
i na dílo zdejšího malíře Mořice Nágla, 
který zahynul v Osvětimi.
Vydavatelem je město Telč, autorkou 
textu a fotografií je Iva Steinová ze 
společnosti Matana a.s.

Pavel Juřík: 
Dominia pánů z Hradce, Slavatů 
a Czerninů
Pozoruhodná publikace věnovaná 
třem významným šlechtickým rodům, 
jejichž příslušníci mnohokrát zasáhli 
do našich dějin, a kterým města Jindři-
chův Hradec, Telč, Slavonice a mnohá 
další vděčí za svůj hospodářský i kul-
turní rozvoj.

Kolektiv autorů: 
UNESCO je blízko / is near
České dědictví UNESCO – dvanáct 
českých divů světa ve fotografiích. 
Přijměte pozvání k návštěvě českých 
a moravských památek UNESCO. 
Český a anglický text.

Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger: 
TRAMPoty pana Flíčka
Jak to bylo s pejskem Flíčkem, než se 
dostal k Berušce a Mikulášovi do Tel-
če? Dozvíte se v knize TRAMPoty 
pana Flíčka, která není pokračováním, 
ale prvním dílem Andělíčků z Telče. Je 
stejně bohatě ilustrovaná.

Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger: 
Andělíčci z Telče
Dětská obrázková knížka s ilustracemi 
Martiny Lancingerové. Pro malé i vel-
ké čtenáře, kteří mají rádi nejen Váno-
ce, ale i krásné město Telč. Vhodný 
dárek pro děti od dvou let.

Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger: 
Telčské leporelo
Obrázkové leporelo pro nejmenší 
čtenáře

Literární pokladnice, 
Jiří Jabulka: 
Telč – vyznání městu
Obrazová publikace fotografií Jiřího 
Jabulky, které doprovází známé i méně 
známé texty o Telči Karla Čapka, Vin-
cence Furcha, Františka Kožíka, Egona 
Bondyho, Ivana M. Jirouse a místních 
autorů. Kniha je vhodným dárkem pro 
každého milovníka Telče a umění. 

František V. Foit, Irena Foitová: 
Z Telče do Afriky a nikdy zpět
Literární deník sochaře a cestovatele 
F. V. Foita, rodáka z Doupí, který vy-
jel v roce 1947 s manželkou na roční 
cestu do Afriky a již se nikdy nevrátil. 
Pro každého, kdo má rád cestopisnou 
a memoárovou literaturu.

Miloš Drdácký: 
Dějiny Telče v díle místních 
historiků
Souborné vydání historických pojed-
nání o Telči se zasvěceným doslovem 
Miloše Drdáckého:
J. Kypta: Stručný dějepis města a pan-
ství Telče (1857)
J. Beringer, J. Janoušek: Město a pan-
ství Telč (1891)
J. Rampula: Pověsti a názory o vzniku 
a vývoji Telče v nejstarší době (1946)
J. Rampula: Telč – původ a vývoj ná-
městí (první vydání tiskem)
J. Rampula: Cech sladovnický (první 
vydání tiskem)
Nepostradatelné pro každého zájemce 
o telčskou historii.

Kolektiv autorů: 
Vlastivěda moravská, Dačicko, 
Slavonicko, Telčsko
Monumentální encyklopedické dílo, 
které mapuje nejen historii zmíněných 
měst a jejich přirozených regionů, ale 
také 138 obcí, které patřily do býva-
lých soudních okresů Dačice, Slavonice 
a Telč. Doplněná reedice svazků Vlas-
tivědy moravské ze začátku 20. století.

Jan Bauer: 
Tajemné stezky – 
Toulky Vysočinou
Výběr z historických příběhů a událos-
tí, životních osudů slavných osobností 
a podivuhodných pověstí z Vysočiny. 
Dobové ilustrace a staré pohlednice.

Vladimír Kunc: 
Vysočina. Portrét kraje
Umělecky ztvárněné významné přírod-
ní zajímavosti, památky, města a obce 
Vysočiny. Česky, anglicky, německy.

Všechny paragony od knih zakoupených v rámci miniveletrhu budou na začátku ledna slosovány a tři výherci obdrží zajímavé ceny.

Informační centrum MěÚ Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel.: 567 112 407-8, e-mail: info@telc.eu
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Cukrárna – Kavárna Haas 
náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč 

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví 
čajové a krémové cukroví, mix 15 druhů, 

410 Kč / 1 kg 
Objednávky přijímáme do 9. 12. 2018  

na tel. 777 519 907 
Těšíme se na Vás 

 

Policie ČR Telč informuje
Matka neplatí výživné
Ze spáchání trestného činu je podezřelá 
padesátiletá žena z Hodonínska, která si 
neplní vyživovací povinnost na své dvě 
dcery žijící na Telčsku. Na výživném dluží 
přes dvacet tisíc korun. Policisté sdělili že-
ně podezření ze spáchání přečinu zanedbá-
ní povinné výživy. 

Krádež nafty a nářadí
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil 
v katastru Mysliboře naftu, nářadí a světel-
nou rampu. Ke krádeži došlo v době od 20. 
října do pondělí 22. října. Pachatel odci-
zil z traktoru zaparkovaného v lese sto lit-
rů nafty. Vloupal se také do kabiny, odkud 
vzal nářadí a odcizil světelnou rampu. Krá-
deží způsobil škodu za necelých 10 tis. Kč. 
Další škoda vznikla poškozením traktoru.

Řidiči pod vlivem alkoholu 
V neděli 28. října odhalili policisté v nočních 
hodinách na Telčsku dva opilé řidiče. První-
ho zastavili před druhou hodinou na silnici 
v katastru Kališť. Řidič Octavie měl téměř 
jedno a půl promile alkoholu. Další výtečník 
řídil s více než jedním promilem v katastru 
Jihlávky Fabii. Oba již nesměli v další jízdě 
pokračovat a přišli o řidičské průkazy.
Nalezl granát
Ve středu 31. října byl ve vypuštěném ryb-
níku u Dobré Vody nalezen ruční granát 
F1. Policejní pyrotechnik ho zajistil a od-
vezl k odborné likvidaci. Na granát upo-
zornil policii všímavý muž.

Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Celou policejní informaci najdete v Listárně TL.

Kometa Brno 
v Telči narazila
Ten, kdo zavítal 17. listopadu na zimní sta-
dion, určitě nelitoval. Do Telče přicestoval 
úřadující mistr České republiky v katego-
rii juniorů - Kometa Brno. Domácí hoke-
jová akademie připravila pro diváky boha-
tý předzápasový program. Přímo na ledě 
vystoupily mistryně světa v mažoretko-
vém sportu Adéla Hronová a Natálie Vi-
toušová a zazněla zpívaná státní hymna 
v podání Terezy Soukupové, vítězky řa-
dy pěveckých soutěží. Slavnostní vhazo-
vání provedl starosta Roman Fabeš. Bylo 
na co koukat, a tak se na stadion přišlo po-
dívat téměř 400 diváků, kteří viděli atrak-
tivní hokej a nakonec i vítězství Žďáru nad 
Sázavou 5:3. Právě v jeho dresu nastupují 
hráči telčské hokejové akademie a zároveň 
studenti SOŠ a GOB v Telči. „Jsme rádi, že 
se přišlo podívat tolik diváků. Děkujeme 
všem za podporu, jsem rád, že se to poved-
lo. Pokusíme se do Telče přivést dalšího 
atraktivního soupeře, někoho z trojice Li-
berec, Karlovy Vary nebo Litvínov,“ uve-
dl hlavní trenér hokejové akademie v Telči 
Jaromír Pytlík.                                       TZ 

Po uzávěrce

Zpívání koled 
v Lidéřovicích. 
I s poučením
Tradiční vánoční větrání kostela a varhan 
v Lidéřovicích, při kterém všichni pří-
tomní zpívají koledy, se letos netradičně 
uskuteční v pátek 28. prosince už od 14 
hodin. Mezi zpěvem nejznámějších vá-
nočních koled zazní vyprávění o tom, jak 
o svátku Mláďátek, který na tento den při-
padá, bývalo ve středověku v klášterech 
i školách vše naruby.                                 jj

Vánoční prodej 
kaprů v Telči
Rybářství Nechvátal

21. až 23. prosince
v Luční ulici u pana Volfa

Hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok 2019
přeje ze San Diega všem svým přátelům a známým

Frank Mackie
PI 



str. 15TL 12/2018

SKUTEČNÉ ČESKOSLOVENSKO. Takto slavili 100. výročí společné republiky krajané v San Diegu.                                  Foto: Val Dostalek

AD. Italská radost i v Telči
V říjnových TL mě zaujal příspěvek o po-
bytu italských běženců v průběhu I. světové 
války v Telči. Mezi občany města, kteří jim 
pomáhali, byl také můj dědeček, knihkupec 
a nakladatel Josef Fišer, v jehož domě na ná-
městí jich část bydlela. Při odchodu do své 
vlasti darovali dědečkovi na památku, a ja-
ko dík za pomoc v nouzi, vlastnoručně na-
malovaný obrázek a dva prstýnky vyrobené 
z části ručního granátu. Ty jsou opatřeny le-
topočty 1914 a 1918. Drobných dárků, které 
připomínají jak dědečkovu vstřícnost k bě-
žencům, tak jejich vděčnost, si v naší rodině 
již sto let velmi vážíme. (Viz foto).

Helena Chalupská Kunštarová

EKUMENICKÁ LÍPA STOLETÍ. Ve Velké Lhotě. Více na str. 20.

PLNÁ KNIHOVNA. Takhle zaplnili Knihovnu UC čtenáři a pří-
znivci Marty Kučíkové při křtu její nové práce, Italské dvojhubky, 
v sobotu 20. října.

Foto: Kamil Mrkvička

VÁNOCE NA OBZORU. Vánoční strom na náměstí, dar Davida Bulanta z Řásné, oz-
dobil v předstihu první letošní sníh. Ten ve vstupní síni radnice, dar Věry Krechlerové 
z Telče, čeká na ozdobení zaměstnanci úřadu.  Podobně jsou na tom vánoční stromky pro 
děti a v městské galerii od Ing. Rostislava Čermáka. Moc děkujeme, vzkazuje všem dár-
cům prostřednictvím TL vedoucí odboru kultury Věra Peichlová.
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Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Vzpomínka 
na Vánoce
Za okny padají vločky a třpytí se jako dra-
hokamy. Máme jich plný dvůr, jen občas 
tu souvislou pokrývku narušují tlapky na-
šeho kocoura. Ale odpouštím mu to, asi se 
také těší na večer. Nyní tam maminka do-
nesla formičky s domácí čokoládou. Sníh 
utíká od horké čokolády, jako kdyby se 
jí bál, ale za chvilku je vše pod sněhem. 
Dnes jsem strašně hodná. Tedy hodná jsem 
stále, ale dnes si to tak nějak uvědomuji. 
A hlavně věřím, že si toho všiml i Ježíšek. 
Papírek s tím, co by mi udělalo radost, se 
z okna ztratil, tak snad si to přečetl včas 
a nepřinese mi zase svetr a kalhoty. Ne-
vím, proč to vždy poplete. Přeji si tu vel-
kou panenku s dlouhými vlasy. Dokonce 
jsem mu ji i namalovala, kdyby to po mně 
nemohl přečíst. Tak ještě sníme večeři a už 
to bude. Všichni jsou takoví jiní. Usmíva-
jí se na sebe, babička si sundala zástěru, 
dědeček oblékl koženou vestu a mamin-
ka s tatínkem vypadají, že má přijet něja-
ká návštěva. No, jistě že má, a ta největší, 
přeci Ježíšek. Dostala jsem do vlasů vel-
ké mašle. Asi aby mne Ježíšek nepřehlédl. 
Tak nyní hlavně pozor na rybí kost. Děde-
ček si přidává třetí řízek a začínám být po-
někud nervózní, protože stromeček se roz-
svítí vždy, až je večeře u konce. Prostě to 
asi Ježíšek vidí, kdy může přijít, aby neru-
šil. Tak konečně, talíře jsou prázdné, jen-
že tatínek prý musí ještě něco vyřídit. Tak 
jen aby to stihl. Ale co to? Opravdu slyším 
zvonění? No, to je tedy pech a tatínek je 
zrovna pryč. Ne, vše je v pohodě, prý vi-
děl Ježíška, tak se vrátil. A jdeme do poko-
je. Je tam sice tma, ale prskavky a svíčky 
ozařují celý pokoj a vůně vosku a prskavek 
štípe do nosu. Více mne ale nyní zajímají 
dárky a hledám očima velkou krabici. A je 
tam! Marně na mne babička volá: „Opatr-
ně, ať nepotrháš ten papír!“ Nyní mne ale 
nejvíc zajímá obsah krabice. Hurá, letos 
to Ježíšek nepopletl. „Děkuji, děkuji, Je-
žíšku.“ Tak pro někoho může být tento pří-
běh jako z říše fantazie. Něco, co se nemů-
že stát. Sníh na Vánoce? Voskové svíčky? 
Ale ano, starší čtenáři si určitě na takovou 
atmosféru Vánoc rádi vzpomenou a mladší 
si uvědomí, že to už někdy slyšeli. Asi jen 
z vypravování, ale opravdu to tak bývalo. 
Tak vám, milí čtenáři, posílám pod stro-
meček balíček plný pohody, klidu, zdraví 
a lásky. Svátečně to zabalím, a jak říkala 
babička, opatrně rozbalovat, aby se papír 
mohl použít i příští rok. 

Tak, jak zní nadpis, zdánlivě nelogicky, by 
mohla být pozvánka na výstavu Telč archeo-
logická, která je v prostorách Knihovny Uni-
verzitního centra v jezuitské koleji přístup-
ná až do 28. února příštího roku. Každý 
z nás občas něco ztratí. Často klíče, občas brý-
le, tužku... Dosaďte si každý sám. Naši před-
ci nebyli jiní. Ztráceli stejné či podobné věci 
jako my. Když se jim ta nemilá událost stala 
ale před několika staletími, tak jsme u vysvět-
lení nadpisu. Ze ztracené věci, kterou nalez-
li archeologové, se stal poklad. A to je příběh 
většiny vystavených exponátů na zmíněné vý-
stavě. Několik z nich blíže představuje autor 
výstavy, archeolog Muzea Vysočiny David Zi-
mola. Znáte ho jak z mnoha prací v telčském 
terénu, tak ze zajímavých přednášek. „Do ka-
tegorie ztrát, v daném případě návštěvníka 
města, tehdy poutníka, patří určitě olověný 
poutní odznak s vyobrazením lodě převážející 
sv. Voršilu a ,deset tisíc panenʼ z Anglie do Ev-
ropy. Nález pochází z archeologického výzku-

Když ze ztráty je poklad
mu Staroměstského rybníka a datujeme ho 
do vrcholného středověku (13. - 14. století). 
Těch nalezených poutních odznaků při cestě 
ve dnu rybníka bylo více. Poutní odznak s mo-
tivem sv. Petra a Pavla byl vyroben s největší 
pravděpodobností v Římě a odznak s motivem 
ukřižovaného Krista v toskánské Lucce. Pou-
čení? Na zmíněné cestě byl docela velký pro-
voz. A to nejen domácích. Za léta, co archeo-
logické výzkumy na Telčsku provádíme, mne 
toho už moc nepřekvapuje. Ale nález zbytku 
dřevěné konstrukce u brodu přes Telčský po-
tok, ve které jsme nalezli kmen jedle, která 
byla skácena roku 1203, bych za překvapení 
označil. Jedná se o nejstarší doklad osídlení 
Telčska, jehož počátek můžeme i na základě ji-
ných nálezů datovat do poloviny 12. a počát-
ku 13. století.“ Příběhy k dalším vystaveným 
exponátům si dodejte sami. Třeba, jak se pra-
pradědeček zlobil, když někde zapomněl vy-
stavenou sekerku, či praprababička litovala 
ztracené mince. Jistě vás napadnou další.     /z/

Pozvánka na výstavu aneb Ztráty a nálezy jinak

POUTNÍ ZNÁMKY. Důkaz, že kostel Panny Marie na Starém Městě byl vyhledávaným 
cílem poutníků ve středověku.                                                              Foto: Pavla Starůstková

Čeští jezuité 
v Latinské Americe
Přednáší Oldřich Kašpar
čtvrtek 6. prosince 2018 v 18 hodin 
v Knihovně Univerzitního centra MU
V celé Latinské Americe působilo 150 je-
zuitských misionářů z českých zemí. Co je 
vedlo k tomu, že opustili svůj rodný kraj 
a vypravili se vstříc nástrahám neznámé-
ho světa? Jakou stopu zanechali v zemích 
Latinské Ameriky? Na otázky odpoví be-

Přednáškový cyklus NPÚ Telč

Třebíčské betlémářství
Přednáší Antonín Žamberský. 
středa 12. prosince v 18 hodin, 
v Lannerově domě v Hradecké ulici
Antonín Žamberský je znalec betlémů a au-
tor mnoha publikací. Působil jako kurátor 
sbírek betlémů Muzea Vysočiny Třebíč.

Po uzávěrce

seda s historikem a etnologem Oldřichem 
Kašparem. V letošním roce obdržel Řád 
aztéckého orla, nejvyšší mexické vyzna-
menání udělované cizincům.
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Muzeum železnice. 
Brit se kvůli němu 
u nás zdržel
I když Muzeum železnice, které mapuje pře-
devším provoz na místní dráze Kostelec – 
Slavonice, se nachází logicky mimo turis-
tické centrum města, v prostoru vlakového 
nádraží pod Oslednicemi, zavítá do něj kaž-
doročně řada návštěvníků. Letos jich by-
lo přesně 1536, uvedl pro TL jeden z jeho 
správců Pavel Mlejnek. Prozradil, že nejví-
ce fotografovaným exponátem je parní lo-
komotiva vyrobená v roce 1902. „Ohlasy 
na expozici jsou velice kladné. Především, 
když přijde milovník železniční historie. Le-
tos navštívil muzeum 83letý Brit, který má 
doma na zahradě modelovou železnici. Ex-
pozice se mu tak líbila, že si pobyt v Telči 
neplánovaně prodloužil,“ přiblížil jeden ze 
zážitků Pavel Mlejnek. Pro příští sezónu při-
pravuje muzeum průvodce expozicí v ang-
ličtině a němčině, aby poskytlo co nejvíce 
informací jeho návštěvníkům.                    /z/

Ve středu 31. října byl za účasti představitelů 
města a Kraje Vysočina zahájen provoz telč-
ské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava v pro-
storách Univerzitního centra Masarykovy uni-
verzity (jezuitská kolej). Pobočka byla v létě 
přestěhována z důvodu chystané rekonstrukce 
státního zámku. Jejím přemístěním do prostor 
Univerzitního centra zůstává zachován nejen 
běžný provoz muzea, ale pro studenty a veřej-
nost je přístupná i expozice s předměty vzta-
hujícími se k historii města. K vidění je např. 
listina (faksimile) z roku 1339, kdy Karel IV. 
vyměnil Telč za hrad Bánov, ukázky archeo-
logických nálezů, unikátní model města z ro-

Muzeum je v Univerzitním centru
ku 1895 ad. V etnografické části nalezneme 
svatební praporce, ojedinělý fenomén v Če-
chách i na Moravě a také africké sbírky so-
chaře Františka V. Foita. Provoz muzea v Uni-
verzitním centru navazuje na dlouhodobou 
spolupráci obou institucí při pořádání společ-
ných výstav a dalších akcí v Knihovně UC. 
Expozice jsou pro zájemce přístupné každý 
všední den od 8 do 16 hodin nebo po indivi-
duální domluvě. Veškeré informace o činnosti 
muzea, expozicích či termínech všech výstav 
můžete sledovat na internetových stránkách 
muzea: www.muzeum.ji.cz

Helena Grycová, Jaroslav Makovec

Stalo se již tradicí zajít v Telči o Vánocích 
do muzea a potěšit se pohledem na mecha-
nický betlém manželů Vostrých. Čtenáři Telč- 
ských listů vědí, že se v letošním roce muze-
um přestěhovalo a betlém je uložený na dobu 
zatím neurčitou v depozitáři. Přesto bychom 
chtěli tradici dodržet a potěšení z betlému do-
přát všem, kdo budou mít zájem. Po dohodě 

Kam na Vánoce za betlémem?
s etnografkou jihlavského muzea dr. Danou 
Novákovou bude vystavený jihlavský betlém 
v rámci vánoční výstavy, která se bude ko-
nat v Univerzitním centru MU v prostorách 
Cukrárny-Kavárny Haas od 1. prosince 2018 
do 31. ledna 2019 a otevřená bude podle ote-
vírací doby kavárny.

HGB

Byla to nelehká doba. Ve školách se povin-
ně hajlovalo, chodilo do Kuratoria, podobně 
jako za čas do Pionýra.  Málokdo se ke škol-
ním letům 1938 až 1945 rád vrací. Změnit se 
to pokusí výstava Školákem v Protektorátu, 
kterou od 20. listopadu do 14. prosince při-
pravili telčští památkáři v Lannerově domě 
v Hradecké ulici. Ta seznamuje návštěvní-

Školákem v Protektorátu
ky se školním prostředím a volným časem 
mládeže ve zmíněných letech na území pro-
tektorátu Čechy a Morava pohledem histori-
ků, žáků dnešních škol a telčských pamětní-
ků. Výstava je otevřena v pracovních dnech 
do 14. prosince od 10 do 15 hodin v Lanne-
rově domě.

Podle TZ

Pozvánka na výstavu v Lannerově domě

Foto: Kamil Mrkvička

Lidová malírna 
o Vánocích v Městské 
galerii do 6. ledna
Unikátní výstavu prací a písemných doku-
mentů ke 110. výročí založení Lidové malír-
ny v Telči pořádají v Městské galerii Hasič-
ský dům Město Telč, zdejší pobočka Muzea 
Vysočiny a Muzejní spolek v Telči. Nenech-
te si ujít ojedinělou příležitost poznat dílo 
našich předků, které Telč ve své době pro-
slavilo a díky sběratelským serverům o ní 
dává vědět i v 21. století.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči

srdečně zvou na

Předvánoční rozjímání
s PhDr. Danou Novákovou, které se bude 

konat v obřadní síni radnice
3. prosince v 17 hodin

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Univerzitní centrum MU Telč

srdečně zvou na výstavu

Čas vánoční
Výstava se koná v prostorách Univerzitního 

centra a Cukrárny-Kavárny Haas 
od 1. prosince do 31. ledna
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140 roků
3. prosince 1878 se v Telči narodil Fran-
tišek Polák (+ 9. 4. 1958, Telč). Po stu-
diu bohosloví byl v roce 1901 vysvěcen 
na kněze. Od roku 1903 byl špitálním 
kaplanem v Telči. Později vystudoval Fi-
lozofickou fakultu UK. V meziválečném 
období byl oblíbeným kazatelem a vzdě-
lavatelem v katolických spolcích v regio-
nu. Po roce 1948 vykonával, v omezených 
podmínkách daných dobou, duchovní služ-
bu ve špitále (později Domově důchodců) 
na Starém Městě.

110 roků
27. prosince 1908 zemřel ve Vídni Fran-
tišek Bohumír Zvěřina (* 4. 2. 1835, 
Hrotovice). V roce 1849 rodina přesíd-
lila do Telče, kde jeho otec získal místo 
na okresním soudu. Po středoškolských 
studiích ve Znojmě a v Praze studoval 
v krajinářském oddělení pražské Akade-
mie. Působil jako středoškolský učitel 
kreslení. Od 1876 až do své smrti na nej-
prestižnější rakouské reálce ve Vídni. Nej-
významnější krajinář Vysočiny 19. stole-
tí. Cenné jsou jeho práce z pobytů v Telči 
a jejím okolí.

10 roků
28. listopadu 2008 zemřel v Závisti u Vel-
kého Meziříčí Bohuslav Brabec (* 16. 7. 
1926, tamtéž). V roce 1950 byl vysvěcen 
na kněze, v srpnu 1958 byl zatčen a odsou-
zen na tři roky pro „podvracení republiky“. 
Od roku 1972 působil jako administrátor 
a později farář v Telči. V říjnu 1992 mu tel-
čské městské zastupitelstvo udělilo čestné 
občanství města za péči o církevní památ-
ky ve městě v době pro církev nepříznivé.
Podle Kdo byl kdo, významní obyvate-
lé Telčska, Muzejní spolek a Telčské lis-
ty, 1996 
Podle Kdo byl kdo, významní obyvate-
lé Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy, 
1996 

Připomínáme si

VÁNOCE 1968. V mnoha telčských domácnostech se pod stromečkem objevil do té do-
by nevídaný regionální tisk. Půvabné dřevoryty staroříšského Michaela Floriana v něm 
provází verše, říkanky Jaroslava M. Dudka. A jak jinak v té době. Vydalo Sdružení rodičů 
a přátel tehdejší zemědělské školy.

Vzpomínáme na 20. století

Nové knihy městské knihovny
Beletrie
Benková: Bláznivé pokušení; Fields: Do-
konalá kořist; Maas: Dvůr mrazu a hvězd; 
Sharratt: Extáze; Carter: Galerie mrt-
vých; Harasimová: Hedvábná past; Vá-
ňová: Holčičky; Martin: Hora mezi ná-
mi; Paasilinna: Chraň nás Pánbůh před 
Finem; Kepler: Lazar; Nesvadbová: 
Momentky; Follett: Ohnivý sloup; Dea-
ver: Ostrý řez; Jacobs: Panský dům a je-
ho dědictví; Alexijevič: Poslední svědci; 
Vigan: Pouta; Moyes: Sama sebou; Ke-
leová-Vasilková: Sítě z pavučin; Kraus: 
Soukromý Hollywood; Svěrák: Strážce 
nádrže; Davouze: Víkend s Miriam; Wea-
ver: Ztracený; May: Zpětný ráz; Camp-
bell: Vždycky je to manžel; Pawlowská: 
Díky za fíky; Epstein: Dravec; Gillerová: 
Kroky v dešti; Hosseini: Mořská modlitba
Naučná
Nazarov: Kia ora e hoa; Voščeková: 
Od podzimu do léta pohádka k nám přilé-
tá; Gordon: Škola bez poražených; Ote-
vřelová: Školní zralost a připravenost; 
Kulhánková: Taneční hry s písničkami; 
Rauss: Válka jako peklo; Rochovská: 
Vědci v mateřské škole; Bílek: Bílá mís-
ta české historie 5; Urban: To nejdůleži-
tější v životě

Novinky Knihovny UC
Kosatík: 100 x TGM; Nürngerger: Síla pozi-
tivního myšlení; Soják: Osobnostní a sociální 
rozvoj; Hrdina: Skotsko: země dávných ta-
jemství; Stroukal: Bitcon a jiné kryptopení-
ze budoucnosti; Vilček: Láska a věda; Vašák: 
První republika u stolu

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovna UC
Od 13. 12. do 31. 12. 2018 z technických

důvodů zavřeno. Otevřeno 2. 1. 2019

Novinky knihovny NPÚ
Mžyková: Nizozemská malba „historií“; 
Radostová a kol.: Ad unicum: od gotiky 
k manýrismu 1; Konečný a kol.: Hrad Jin-
dřichův Hradec; Havlice: Gotické kachle 
z Jindřichova Hradce; Boháčová a kol.: 
Průvodce pražskou archeologií; Hájek 
a kol.: Cihly v historické architektuře Pra-
hy; Smola: Loket ve výtvarném umění; 
Dobroslav Líbal – vědec, pedagog a pa-
mátkář (1911–2002)

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Dětská
Dahl: Děsivé historky; Pospíšilová: Jo-
hanka a malé prasátko; Fendrich: Speedy; 
Thorpe: Legenda o mlžných koních; Ree-
ve: Zajatci parukových ostrovů; Neuhaus: 
Elena: Mračna nad turnajem; Gier: Zelená 
jako smaragd

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Městská knihovna o Vánocích
Od 27. 12. do 31. 12. zavřeno.
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 10. do 18. 11. 2018.

Zase suchý podzim 

Říjen v číslech 
Průměrná teplota:   10,0°C
Průměrný tlak:   1018,9 hPa
Srážky:    28 mm
Max. teplota:   21,7°C, 12. 10. 
   v 15:59
Min. teplota:   -0,6°C, 22. 10. 
   v 7:59
Max. rychlost větru:  40 km/h, 24. 10.

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.

Počátkem měsíce bylo oblačno až zataženo 
se slabým deštěm a maximálními teplotami 
mezi 10 až 15°C. Brzy však oblačnost zača-
la ubývat a srážky skončily. Nejvyšší teploty 
se postupně zvedaly až na hodnoty kolem 18 
až 20°C za jasné až polojasné oblohy a beze 
srážek. Takovéto krásné počasí babího léta, 
až na několik počasově méně povedených 
dnů, trvalo do 19. října. Koncem tohoto ob-
dobí se začaly objevovat mlhy a maximální 
teploty vystupovaly už jen do 13°C. Ve třetí 
dekádě měsíce přibylo oblaků a přišly znovu 
i nějaké srážky. Byl to slabý déšť nebo mr-
holení a celkem spadlo kolem 20 mm vody. 
Nebylo to moc, ale za současné srážkové bi-
lance to bylo dobré zalití před zimou. V po-
sledních dnech října se opět trochu oteplilo. 
Minimální teploty slabě pod nulou se obje-
vily jen ojediněle a pouze v přízemní vrst-
vě. Častý byl nárazový vítr ve druhé polo-
vině měsíce, kdy maximální náraz dosáhl 
rychlosti téměř 90km/hod. V našem regionu 
k větším škodám nedošlo. Měsíc hodnotíme 
teplotně jako mimořádně nadnormální, sráž-
kově slabě podnormální.

Z pozorování Meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Počasí v říjnu Lípa byla zasazena 
„ekumenicky“
V neděli 28. října byla za hojné účasti ve-
řejnosti zasazena na zahradě před tzv. dol-
ní farou Evangelického tolerančního areálu 
ve Velké Lhotě jubilejní lípa století. Slav-
nost pořádal Farní sbor Českobratrské círk-
ve evangelické v Telči. Za zaznamenání sto-
jí, že slavnost zahájili telčský farář ČCE 
Petr Melmuk společně se správcem řím-
skokatolické farnosti ve Volfířově P. Mari-
anem Masaříkem, O. Carm. Zazněla řada 
pozdravů od spolků a společenských orga-
nizací z regionu a milé vystoupení dětí ze 
zdejší základní školy. Účastníci si mohli ta-
ké prohlédnout výstavu k výročí republiky 
i ČCE v bývalé márnici u tzv. Horního kos-
tela a na závěr byl pro ně připravený slav-
nostní koncert v tzv. Horním kostele. „Vel-
kou zásluhu za zdárný průběh ekumenické 
slavnosti, které chyběla přízeň počasí, měl 
pan Josef Salák z Telče, který nejen zajistil 
ozvučení prostoru, ale ekumenický program 
obohatil i hudebním doprovodem,“ uvedl 
pro TL farář P. Melmuk a dodal, „mladé lip-
ce lze přát to, co vyjádřili mnozí - aby zdár-
ně rostla jako symbol svobody, demokracie 
a přátelství do dalších let.“

Podle P. Melmuka, redakčně kráceno

V sobotu 3. listopadu se v Řásné uskuteč-
nila tajuplná dýňová stezka plná čaroděj-
nic, duchů a dalších strašidýlek. Počasí vy-
šlo vyloženě dušičkové. Akce byla určena 
především pro děti, ale určitě jsme si ji uži-
li i my, dospělí. Na cestě nás čekalo něko-
lik úkolů a v závěru pak horký čaj na za-
hřátí. Moc děkujeme všem zúčastněným 
a dobrovolným organizátorům této událos-
ti a příští rok opět na viděnou!             R.J.V.

Halloween v Řásné

http://www.in-pocasi.cz/
Aktuální data z meteostanice ČHMÚ 
Kostelní Myslová. Některé měřící pří-
stroje stanice jsou umístěny na katast-
rálním území Telče! Také historická data 
o počasí v Telči od 1. února 1952!

Ocenění pro Jana 
Vičara. Z Francie
Výtvarník Jan Vičar, známý telčské veřejnos-
ti z několika výstav v Městské galerii Hasič-
ský dům, se stal v říjnu laureátem ceny Mario 
Avati pro grafická díla francouzské Akade-
mie krásných umění pro rok 2018. O oceně-
ní informovala Akademie na svých stránkách 
http://www.academiedesbeauxarts.fr/

Nezaměstnanost 
v říjnu
ČR
říjen 2,8% (září 3%, srpen 3,1%)
Kraj Vysočina
říjen 2,6% (září 2,8%, srpen 2,8%)
Správní obvod Telče
říjen 2,6% (září 2,7%, (srpen 2,7%)
Telč
říjen 2,7% (září 3,0%, srpen 3,1%)

Obce správního obvodu III Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci 
září: Doupě (6,8), Olší (8,0), Svojkovice 
(6,3), Vanov (5,3), Volevčice (6,8), Zadní 
Vydří (6,7)

Zdroj: Statistiky ÚP
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Bál v Třešti podpoří 
domácí hospic Sdílení
Petr Píša se rozhodl uspořádat na podpo-
ru domácího hospice Sdílení akci s ná-
zvem BÁL, aby se nikdo NEBÁL aneb 
OSLAVA opravdu CELÉHO ŽIVOTA. 
Bál se koná v sobotu 8. prosince v KD 
Třešť od 20 hodin. Akci podpoří skupiny 
Bee Band, The Shots, Hotch-Potch, Goo-
dyMoody, Sebranka jazz orchestra a Za-
trestband. Součástí programu je i dob-
ročinná aukce. Předprodej vstupenek 
probíhá v Informačních centrech radnic 
v Telči a Třešti, v sídle Sdílení a v Knih-
kupectví Jitka v Jihlavě. Jihlavští mo-
hou využít autobus, který odjíždí v 19:00 
od budovy ZUŠ na Masarykově náměstí 
a zpět se vrací ve 2:30. Celý výtěžek ze 
vstupného poputuje na podporu provozu 
domácího hospice Sdílení v Telči.

Jana Bělíková, Sdílení 

BÁL, aby se nikdo NEBÁL

Mistryně světa 
ze ZŠ Hradecká. 
Natálie Králová
Mimořádně úspěšně skončila účast kvarte-
ta kickboxerů Reborn klubu, který pravi-
delně trénuje v telčské sokolovně, na Mis-
trovství světa v italské Carraře. Všichni 
si z něj odváží medaile. Tu nejcennější, 
mistryně světa, pak žákyně ZŠ Hradec-
ká Natálie Králová. „Natálka navázala 

na úspěch na domácím mistrovství, na kte-
rém získala dva tituly,“ spokojeně hodnotil 
její vystoupení pro TL trenér Josef Bílek. 
V Toskánsku nenašla v kategorii mladších 
žákyň (-37 kg) přemožitelku a veze si od-
tud titul mistryně světa. Telčská školač-
ka startovala i v kategorii starších žákyň 
(-42 kg). Ve finále bohužel těsně podleh-
la další české účastnici mistrovství. Z Itá-
lie si tak odvezla vedle zlaté medaile i stří-
brnou. Novopečenou mistryni světa velmi 
dobře také hodnotí ředitelka ZŠ Hradecká 
Miluše Remešová: „Natálka je nyní žákyní 
šestého ročníku. Všichni ze školy o ní ví-
me, že o svých úspěších ze skromnosti ne-
mluví. Je však úžasné, jak při vrcholových 
sportovních výkonech zvládá na výbornou 
i školní práci.“

/z/ S přispěním Josefa Bílka

Kickbox

Bez vás bychom 
to nezvládli
Sdílení pomáhá starým a vážně nemoc-
ným lidem v Telči a okolí už 11 let. Po-
skytuje komplexní zdravotní a sociální 
služby, které jsou financovány z různých 
zdrojů. Mobilní hospic, který se stará 
o umírající a jejich rodiny, funguje jenom 
díky dárcům. Bez nich bychom to v ro-
ce 2019 vůbec nezvládli. Prosím, pod-
pořte nás jakoukoliv částkou a pomoz-
te nám zajistit provoz v roce 2019. Účet 
veřejné sbírky má číslo 100011997/7940 
nebo můžete použít složenku, která před 
Vánoci přijde do vaší poštovní schránky. 
Mockrát děkujeme.

Jana Bělíková, péče o dárce, 
Sdílení o.p.s., tel. 737 137 004

Pomůžete Sdílení?

Hasičské zprávy
Od 17. září do 14. listopadu zasahovala 
jednotka telčské stanice HZS Kraje Vy-
sočina u čtyřiceti osmi událostí. Ve třiceti 
případech se jednalo o technické pomoci, 
při kterých jednotka prováděla odstraně-
ní ropných produktů, stromů a větví nebo 
dokonce kamení z vozovky. Největší po-
čet zásahů na popadané stromy byl v noci 
z 29. na 30. října, kdy jednotka zazname-
nala sedm výjezdů. K technickým zása-
hům řadíme i spolupráci se zdravotnickou 
záchrannou službou, kdy jednotka provádí 
pomoc při transportu pacienta nebo trans-
port posádky vrtulníku k pacientovi. Ta-
kových zásahů bylo v uvedeném období 
pět. Pět bylo i dopravních nehod, při kte-
rých bylo zraněno šest osob. V uplynulých 
dvou měsících došlo také k jedenácti po-
žárům. Největší počet jednotek si vyžá-
dal požár uskladněného sena 4. listopa-
du v Nové Říši, kde zasahovaly společně 
hasiči ze stanice Telč také jednotky z Nové 
Říše, Bohuslavic, Staré Říše, Dlouhé Brt-
nice a Želetavy.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Klub důchodců
8. prosince ve 14 hod.
Promítání cestopisných snímků 
Ing. Josefa Ambrože
Galapágy - Bolívie - Peru - Kuba
16. prosince ve 14 hod.
Adventní stůl
Obě akce v klubovně KD na poliklinice 
v Masarykově ulici jsou určené široké ve-
řejnosti, doplnila informaci předsedkyně 
Klubu Ludmila Bartošková.

Pozor na komíny
Před zahájením topné sezony bych si do-
volil připomenout čtenářům pravidelné 
čištění spalinových cest a v předepsaných 
intervalech zajistit vystavení dokladu o je-
jich kontrole.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Zuzana Martinů 
reprezentovala opět
Česko
Na turnaji Čtyř zemí v ledním hokeji žen-
ských týmů (Německo, Švýcarsko, Rus-
ko, Česko), který se konal ve švýcarském 
Monthey od 9. do 11. listopadu, byla plat-
nou oporou české reprezentace i telč-
ská Zuzana Martinů. Děvčata sice utkání 
s Ruskem a domácími Švýcarkami pro-
hrála, ale poslední den turnaje, v neděli 
11. listopadu, jednoznačně porazila favo-
rizované Německo 6 : 3.

Podle: https://www.ceskyhokej.org

Hokej
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Patří mezi největší hvězdy volejbalové ex-
traligy. Pětatřicetiletý univerzál Jan Štokr 
se loni po třinácti letech v zahraničí vrátil 
do vlasti, kde nastupuje za Duklu Liberec. 
„Cestování mi opravdu nechybí,“ má jasno 
zkušený reprezentant a telčský rodák.
Do Česka jste se vracel hlavně kvůli ro-
dině. Váš syn nastupoval před rokem 
do školy. Jak s odstupem hodnotíte své 
rozhodnutí vrátit se zpátky do vlasti?
Určitě kladně, protože kromě volejbalu stí-
hám i jiné aktivity. Chodím se synem na je-

ho fotbalové tréninky, se ženou do divadla. 
V zahraničí jsem měl jen tréninky a zápasy, 
teď už myslím i na něco jiného, což vnímám 
jako velkou výhodu.
Neptá se vás syn, kdy zase pojedete někam 
do zahraničí?
Jasně, že se ptá (úsměv). Já mu říkám, že už 
jsem najezděný dost a že někam vyrazíme až 
ve volnu po sezóně. Cestování je fakt jedna 
z věcí, které mi nechybí.
Během kariéry jste hrál ve čtyřech zemích 
(Itálie, Rusko, Katar a Korea). Zeptal 
bych se na Koreu. Co pro vás bylo největ-
ším překvapením během působení v jiho-
korejském Suwonu?
Vidět dvoumetrového Korejce. Jasný, díky 
reprezentaci jsem věděl, že i v Asii jsou vel-
mi vysocí volejbalisté, ale přesto to není úpl-
ně obvyklý. V klubu jsme měli asi tři a všem 
bylo kolem čtyřicítky.
Jak to bylo s cestováním?
V Koreji je to zařízené tak, že kluby trénují 
ve svých tréninkových centrech a na zápasy 

Mám hrozně rád Vánoce
jezdí jinam. Slovenský protihráč Martin Ně-
mec třeba jezdil i tři a půl hodiny autobusem, 
protože firma, která sponzorovala klub, mě-
la sídlo jinde. Do haly pak narvala své za-
městnance, takže bylo plno. Já jsem v tomhle 
měl štěstí. Náš sponzor Kepco, což je tako-
vý korejský ČEZ, sídlil na předměstí Sou-
lu a na zápasy jsem tak jezdil přibližně de-
set kilometrů. Největší luxus měli ale hráči 
týmů Hyundai Skywalkers či Samsung Blue 
Fangs. Ti ze svých pokojů přijížděli výtahem 
až takřka k hrací ploše.

Jaké přízně se těšil volejbal u fanoušků?
Myslím si, že docela velké. Když byla po zá-
pase autogramiáda, tak vám lidé donesli dár-
ky. Oni jsou strašně vděční a milí. A i když 
jsme zrovna prohráli strašným rozdílem, ne-
dají to najevo.
Máte za sebou i intermezzo v Kataru. Jak 
se dá profesionálně fungovat v tak hroz-
ném vedru, kterým je Katar pověstný?
To je zase další extrém. Do Kataru jsem jez-
dil po sezóně na pohár Kataru a pohár Emí-
ra, kam si šejci na měsíc pozvou největší 
hvězdy. Mě pozvali dvakrát. A jak je venku 
vedro, kde je čtyřicet pět stupňů, tak v hale 
je deset stupňů. Strašně to s tou klimatiza-
cí přehánějí. Takže v hotelech, tělocvičnách 
je pak strašná kosa. Teplotní rozdíl byl ně-
kdy šílený.
Co se týká fanoušků, v Kataru to funguje 
trochu jinak než kupříkladu v Evropě, že?
Je to tak. Katařani si fanoušky koupí a dosa-
dí je do haly. A to byla vždy sranda, když se 
hrají tyhle turnaje a vy tam vidíte ty rozvale-

Foto: Archiv Jan Štokr

ný šejky, kteří mají své sluhy a ti jim donesou 
vše, co si poručí.
Je pravda, že vám nabídli katarské ob-
čanství?
Bylo mi nabídnuto. Oni vám ho nabídnou, 
ale katarský pas ani nedostanete do ruky. Vy 
pak můžete hrát za nároďák, ale oni jsou va-
šimi pány. Naordinují vám vše, co budete dě-
lat. Prakticky si vás koupí.
Za sebou máte i angažmá v Rusku. Tam 
jste odešel poté, co jste s Trentem vyhrál 
Ligu mistrů. Proč jste se vydal právě 
do Krasnodaru?
Bylo mi zrovna třicet a chtěl jsem se poo-
hlédnout i po nějaké lukrativnější nabídce. 
Proto jsem zvolil Rusko. Do té doby jsem 
až tak finance neřešil. Bohužel v době, kdy 
jsem do Krasnodaru přestoupil, začala ukra-
jinsko-ruská krize a z toho vznikly problémy.
Jaké?
Paradoxně finanční. Musel jsem se s klubem 
soudit. Dobré to bylo v tom, že jsem měl ital-
ského manažera, který s tímto měl zkušenost 
a v Moskvě měl právničku, jež tomu rozu-
měla. Celý proces se řešil i v době, když už 
jsem hrál v Koreji, takže já jsem to řešil přes 
ruskou ambasádu v Koreji a moje žena kaž-
dý den telefonovala do Moskvy právničce. 
To byla má další velká zkušenost.
Nejlepší volejbalová léta jste prožil v ital-
ském Trentu, v nejlepším volejbalovém tý-
mu světa. Třikrát jste vyhrál mistrovství 
světa klubů, dvakrát Serii A, jednou Li-
gu mistrů a jednou italský pohár. Daly by 
se podmínky, které vám klub zajišťoval, 
srovnat s fotbalovými giganty?
To je nesrovnatelné (úsměv). My jsme se 
s klukama byli podívat v tréninkovém cent-
ru fotbalistů Interu Milán, ale podmínky pro 
nás a pro ně se nedají srovnávat. Ale je prav-
da, pokud vezmu všechna angažmá, nic lep-
šího než Trento jsem nezažil.
Prý na vás ale byli i extrémně přísní. Co 
to obnášelo?
Je pravda, že pokud jste měli v Trentu ně-
jaký výkyv váhy, dali vám to najevo. Pravi-
delné vážení probíhá ve většině týmů. I tady 
v Liberci jsme jednou za měsíc kontrolová-
ni, abychom nebyli obtloustlí. Já mám tře-
ba hrozně rád Vánoce. To si vždy dám kapra 
a bramborový salát. Takže vždy přiberu. Ale 
pak mě baví zase shazovat.
Jak se na váš vánoční zlozvyk dívají v Li-
berci?
Loni i letos jsme bez zápasu po vánočních 
svátcích, takže to budu skrývat a tvářit se ja-
koby se nic nestalo. Bramborový salát a cuk-
roví si nedám odepřít (úsměv).

Václav Trousil. Psáno pro Sport.cz

Světoběžník volejbalista Jan Štokr:
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Sport
Fotbal
Krajská I. A třída po podzimní části
1. Bedřichov 13 10 2 1 38:17 32
2. Herálec 13 10 1 2 34:17 31
3. Kamenice n.L. 13 8 2 3 30:18 26
4. Leština 13 8 1 4 32:22 25
5. Dobronín 13 6 4 3 38:28 22
6. Štoky 13 7 0 6 36:31 21
7. Humpolec B 13 6 1 6 28:25 19
8. Světlá n. S. 13 5 2 6 29:28 17
9. Třešť 13 5 2 6 23:28 17
10. H. Brod B 13 5 1 7 27:36 16
11. Mírovka 13 4 2 7 22:30 14
12. Kostelec 13 2 3 8 22:31 9
13. Telč 13 2 2 9 16:43 8
14. Pacov 13 0 3 10 13:34 3

Stolní tenis
Krajský přebor I. třídy
1. Bystřice n. P. A 8 73:52 27
2. Žďár n. S. B 8 68:51 24
3. Chotěboř B 8 70:62 23
4. Kamenice n. L.  A 8 73:59 23
5. Jihlava B 8 67:55 21
6. Telč A 8 68:61 21
7. Lhotky A 8 71:59 20
8. Nové Město n. M. A 8 60:66 20
9. Nížkov A 8 59:68 18
10. Humpolec A 8 59:71 16
11. Náměšť n. O. A 8 48:76 12
12. Moravské Budějovice A 8 43:79 9

Hokej
Krajská liga Jihočeského kraje - muži
8. 12. 16:30 Telč – Tábor B
15. 12. 16:30 Telč – Soběslav
29. 12. 16:30 Telč – Vimperk
5. 1. 16:30 Telč – Hluboká n.V.
19. 1. 16: 30 Telč - Humpolec
2. 2. 16:30 Telč – Č. Krumlov
Tabulka v době uzávěrky vydání
1 Český Krumlov 11 51:30 23
2 Veselí n.Lužnicí 11 59:41 23
3 Vimperk 10 45:26 22
4 Strakonice 10 59:43 20
5 Hluboká n.Vltavou 10 46:42 19
6 Radomyšl 11 47:43 18
7 Jindřichův Hradec 10 46:37 16
8 Milevsko 11 55:49 16
9 Soběslav 10 36:47 13
10 Tábor B 10 23:34 11
11 Humpolec 10 36:46 10
12 Telč 10 33:52 6
13 Pelhřimov B 10 24:70 4

Sportovní utkání bez záruky

Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy na http://www.
htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Zimní stadion

Rallye Maroko, která se jezdí na počát-
ku října (letos 5. až 9. 10.), je světem mo-
tosportu všeobecně považována za gene-
rálku na Dakar v následujícím roce. Pro 
jezdce a jejich týmy je to vlastně poslední 
možnost otestovat své stroje a schopnosti 
v těch nejnáročnějších podmínkách, kte-
ré písečný sever Afriky nabízí. Dokazuje 
to i pohled na startovní listinu. Nechyběl 
na ní ani tým Martina Prokopa s triem tel-
čských mechaniků Martinem Šmachem, 
Janem Doležalem a Petrem Novákem. 
„Velká obtížnost závodu důkladně prově-
ří, jak posádky a jejich orientaci v dunách, 

Před Dakarem si „odskočil“ do Maroka
tak i samotnou techniku a samozřejmě 
i mechaniky. Nakonec se nám ve velké kon-
kurenci podařilo přivézt body za celkové  
4. místo. Bohužel bedna nám utekla o pou-
hé čtyři minuty,“ zhodnotil marocké vy-
stoupení pro TL šéf mechanik Martin 
Šmach a dodal, „teď již v plném proudu 
probíhá příprava celého zázemí a nového 
závodního speciálu Ford Raptor RS na Da-
kar.“ Rallye Maroko patří do Světového 
poháru Cross Country Rallye. Před jeho 
posledním závodem je jisté, že Martin Pro-
kop v něm letos obsadí skvělé druhé místo.

/z/ Podle zprávy Martina Šmacha

Rallyový tým Martina Prokopa

„NAŠI“ MECHANICI. V marockém písku jedině s nezbytnými ochrannými pomůckami.
Foto: Archiv Jan Doležal

V sobotu 3. listopadu se závodníci Kraso-
bruslařského klubu Telč zúčastnili pod vede-
ním trenéra a vedoucího v jedné osobě Petra 
Procházky krasobruslařských závodů v Jihla-
vě, které pořádal oddíl tamní Dukly. Na led 
v krajském městě se z Telče vydalo 15 děv-
čat a jeden chlapec. „Naší nejúspěšnější zá-
vodnicí byla Kristýna Štanclová, která vyhrá-
la obě své kategorie. Na stupně vítězů se ještě 
ve svých kategoriích dostali Saša Chalačeva, 
sourozenci Kodysovi, Julie Němečková, An-
na Chalupová, Bára Ondráčková, Eliška Hrů-
zová, Alena Šuťaková, Natálie Winterová, 
Marie Antoňová a Eliška Šmachová,“ napsal 
TL trenér Petr Procházka a naším prostřed-
nictvím poděkoval všem svým svěřencům 
za vzornou reprezentaci klubu i Telče.        /z/

Krasobruslaři se činí
Orel dovezl druhé 
místo z Třeště
Den před svátkem svatého Martina třešťská 
farnost uspořádala další ročník Svatomartin-
ského turnaje pro hráče do 20 let. Přestože 
věkový průměr našich hráčů je pod 15 roky, 
rozhodla se jednota Orel na tomto turnaji po-
sbírat hráčské zkušenosti.
Ve skupině se nám ze začátku příliš nedaři-
lo. Po dvou prohrách s Horní Cerekví a Stří-
žovem se ale tým sehrál, sebral odvahu 
a začal soupeře přehrávat. Skupinu jsme na-
konec opouštěli z druhého místa. V semifi-
nále s Třeští k rozhodnutí nestačila základní 
hrací doba, pak zaúřadoval výborně chytají-
cí Prokop Kadlec, který nám pomohl k vítěz-
ství 4:1 v samostatných nájezdech. Ve finále 
nám ale Střížov těsně utekl a po vítězství 2:3 
si zaslouženě odvezl první místo. Telč odváží 
se svým mladičkým nadějným týmem místo 
druhé. Nejlepším střelcem s 5 góly je Tonda 
Lacko. Podrobnosti na www.oreltelc.cz

David Kovář

Florbal

Protrhli smůlu?
V 11. kole jihočeské Krajské ligy zaskoči-
li v neděli 25. listopadu hokejisté SK vítě-
ze loňského ročníku HC Strakonice. Na je-
ho ledě ho porazili 6 : 4. Po sérii těsných 
a smolných porážek si tak připsali velmi za-
sloužené tři body.

Hokejisté SK přehráli Strakonice
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TELČSKÉ DIVADLENÍ
2018/2019
Byla cesta, byla ušlapaná…
Sobota 8. prosince v 19 hodin
Výpravná vánoční cirkusová feérie se 
zpěvy. Autorské představení je vhodné i pro 
děti. 60 minut
Hraje: Divadlo Studna

Skřivani už jen v Shakespearovi
Sobota 12. ledna v 19 hodin
Telefonická teatronovela Františka Zborní-
ka. 110 minut
Hraje: DS Zmatkaři Dobronín
Obě představení v divadelním sále PDT 

Více o jednotlivých představeních na
https://www.panskydvurtelc.cz/telcske_
divadleni/
Předprodej vstupenek: TIC Panské 
dvůr Telč, info@panskydvurtelc.cz, 
564 403 780

Divadla v Panském dvoře

Kulturní kalendář
v prosinci 2018 až lednu 2019
Pro adventní a vánoční období je vydán sa-
mostatný tisk Telč o Vánocích – kulturní 
a sportovní program včetně otevírací doby. 
Telč o Vánocích je součástí Telčských listů 
12-2018 a je k dostání na Informačním centru 
na radnici a v Městské galerii Hasičský dům.

Výstava
do 14. 12. Lannerův dům
Školákem v Protektorátu
Pořádá Národní památkový ústav. Otevíra-
cí doba pondělí až pátek od 10 do 15 hod.

Přednáška
6. 12. 18.00 knihovna

Univerzitního centra
Čeští jezuité v Latinské Americe
Více na str. 17

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

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně každé úterý 9 - 12 hod. 
Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření 
a cvičení. Tel. 775 219 362, www.krtecek.
org, www.facebook.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Téma měsíce: Ukaž, co je v tobě 
7. 12. 14.00 – 18.00
NZDM ZASTÁVka Telč má talent
Stejně jako celé Československo i ZA-
STÁVka hledá svůj talent. Rád zpíváš, tan-
cuješ nebo se věnuješ jiné činnosti? Nevá-
hej a přijď přesvědčit porotu, že právě tvůj 
talent je ten největší. 

10. 12. 14.00 – 18.00
Vánoční tvoření
Výroba dekorativních svícnů, kterými vy-
zdobíme prostory na klubu.

17. 12. 15.30 – 17.00
Sportovní odpoledne v tělocvičně v ZŠ 
Masarykova
Zahrát si společně můžeme volejbal, florbal, 
fotbal, basketbal a mnohé další aktivity.

Klub důchodců
8. 12. 14.00 v budově polikliniky
Promítání cestopisných snímků Ing. Jose-
fa Ambrože
Galapágy - Bolívie - Peru - Kuba

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek ručních prací ● Biblický kroužek ● 
Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Více in-
formací v klubu

Chovatelé
9. 12. a 13. 1. 7.00 – 10.00

areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

PLES MĚSTA TELČE 
A MIKROREGIONU 

TELČSKO
pátek 25. ledna 2019
v Panském dvoře v Telči

hudba MARATHON LIVE BAND
předtančení Rock and Roll club Elvis Jihlava

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města.
Prohlídka je možná pouze po objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu.
Otevírací dobu v prosinci a o vánočních 
svátcích najdete v samostatném tisku Telč 
o Vánocích.

Pomůžete Festivii?
Pěvecký sbor Festivia Chorus z Velké Lho-
ty, známý i z vystoupení v Telči a dalších 
místech regionu, bude příští rok slavit 15. 
výročí svého založení. Podobně jako při 
předchozích kulatých připravuje sbor k to-
mu nastávajícímu natočit profilově profesi-
onálně provedené CD. To má zatím pracov-
ní název Rok s Festivií a poprvé se na něm 
objeví v podání Festivie také oblíbené vá-
noční skladby a koledy. „Sbor má již při-
praveny nahrávací prostory, zvukovou i hu-
dební režii a nyní se nacházíme ve stádiu 
zajišťování finančních prostředků na ten-
to nákladný záměr,“ uvedl pro TL předseda 
Festivie Josef Čudlý a dodal, „pokud byste 
měli možnost a chuť podpořit české sboro-
vé umění a finančně pomohli s realizací to-
hoto projektu, budeme vděčni a můžeme 
i my vám něco nabídnout.“ Za nabídkou J. 
Čudlého se „skrývá“ několik forem podě-
kování podle výše darované částky. Od dě-
kovného dopisu, volných vstupenek na kon-
certy Festivie až po umístění loga dárce 
na stránkách sboru. Pokud se rozhodnete 
záměr Festivie na vydání jubilejního CD 
podpořit, můžete věnovanou finanční část-
ku poslat na účet u WSPK v Dačicích – č. 
ú. 7100006997/7940. Do poznámky uveď-
te: „Dar – CD + vaše jméno“. Volné vstu-
penky a dárky budou pak pro vás připravené 
v obálce s vaším jménem před slavnostním 
koncertem k 15. výročí založení sboru Fes-
tivia Chorus ve Velké Lhotě 21. září 2019.
Více na www.festivia.cz

Podle TZ

Aktivní Pavel Dorotka
Telčský amatérský herec, filmař a také 
producent vlastních prací Pavel Dorotka 
po uvedení prvotiny, hororu Tenebris, v jih-
lavském kině Dukla překvapil své příznivce 
dalším vlastním projektem. Natáčí několika-
dílný seriál z vlastního života. Dal mu sro-
zumitelný název: Pavel Dorotka, historky 
ze života. První díly již umístil na YouTube.

Velká Lhota 
horní kostel evangelického areálu

adventní koncert
pěveckého sboru Festivia Chorus  

a jeho hudebních hostů z Brna
sobota 8. prosince v 18 hodin
Předprodej v Telči v prodejně U Šeniglů 

na nám. Zachariáše z Hradce.
Zbylé vstupenky lze zakoupit 

od 17:30 na místě.
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HRADEC KRÁLOVÉ
7. - 16. 12. - Vánoční trhy na Masaryko-
vě náměstí
Centrum východočeské metropole se pro-
mění v živé tržiště s výrobky lidové tvorby 
a uměleckých řemesel. Vánoční atmosféru 
příjemně doplní stylový kulturní program.

CHEB
1. – 27. 12. - Vánoční trhy
největší v Karlovarském kraji
denně program, bruslení až do 1. 1. 2019

JINDŘICHŮV HRADEC
1. - 2. 12. – Jindřichohradecké JINo-
HRÁtky aneb dejte děti do jeslí – festi-
val betlémů. Místo konání Muzeum Jin-
dřichohradecka a centrum města.

KUTNÁ HORA
2. – 22. 12. (každá adventní neděle) - 
Adventní podvečery při svíčkách
Speciální prohlídky s vánoční atmosférou 
v Dačického domě, ve Vlašském Dvoře, 
v kostele sv. Jana Nepomuckého a v Ga-
lerii Felixe Jeneweina. Průvodci v kostý-
mech, programy pro děti, vánoční atmo-
sféra v expozicích a zlevněné vstupné.

LITOMYŠL
2. – 24. 12. - Andělské adventní neděle 
na zámeckém návrší v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a při-
nášejí čtyři adventní neděle plné koncertů, 
trhů, prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
21. 12. – Poletíme? Divadelní klub Polič-
ka od 21:00 hod., koncert oblíbené kapely. 

TELČ
1. 1. 2019 - Novoroční setkání a ohňostroj, 
16.30 hod., náměstí Zachariáše z Hradce. 
Společný novoroční přípitek představitelů 
města s občany a novoroční ohňostroj, De-
chový kvintet Jaroslava Čajky

TŘEBOŇ
15. 12. – Třeboň plná andělů
13.00 – 18.00 Slet andílků nebeských i po-
zemských na Masarykově náměstí
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 

naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
1. 12. so 17.00 Jména Ježíš
2. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
8. 12. so 17.00 Jména Ježíš
9. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
15. 12. so 17.00 Jména Ježíš
16. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
22. 12. so 17.00 Jména Ježíš
23. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 12. po 23.00 sv. Jakub
25. 12. út 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
29. 12. so 17.00 Jména Ježíš
30. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21
2. 12. ne 8.30   sborový dům
9. 12. ne 8.30   sborový dům
16. 12. ne 8.30   kostel sv. Ducha
23. 12. ne 8.30   kostel sv. Ducha
25. 12. út 8.30   kostel sv. Ducha
30. 12. ne 8.30   sborový dům

Adventisté
každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden 
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

Církev Slovo života
každou neděli v  16.00 hod. v  rodinném 
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Julie Sejrková, Staré Město
Petr Haas, Staré Město
David Pešta, Podolí
Matyáš Vondrák, Podolí
Filip Štefanik, Staré Město
Štěpánka Samková, Štěpnice
Izabela Silvestrová, Staré Město
Marie Tichá, Staré Město
Barbora Pařilová, Štěpnice

Opustili nás
Ludvík Doskočil, Staré Město 68 let
František Kauer, Doupě 67 let
Božena Vokřínková, Dyjice 83 let
Josef Bodlák, Vnitřní Město 68 let
Dagmar Koltaiová, Třešť 72 let
Jaroslav Kudláček, Štěpnice 87 let
Marie Závodská, Mysliboř 76 let
Marie Staňková, Řídelov 72 let
Ladislav Šmikmátor, Štěpnice 84 let
Ing. Jan Kříž, Krahulčí 79 let
Vladimíra Zettlová, Vnitřní Město 60 let
Marie Hrůzová, Staré Město 72 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny 
u narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u zemřelých podle 

úmrtního oznámení zveřejněného rodinou 
(vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla, 
které vyjde jako 

ledno - únorové dvojčíslo, 
pátek 11. ledna 2019

Telčské listy 12/2018 – 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, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané 
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje prá-
vo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

Poděkování všem pracovnicím Sdílení, 
které se na čas staly součástí naší rodi-
ny, za jejich profesionální a lidskou po-
moc s péčí o mého manžela. Ještě jednou 
velký dík za Vaši práci a za to, že tu pro 
nás jste. 

Eva Křížová

Poděkování Sdílení

Hezké prožití Vánoc 
a vše dobré v novém roce, 

hlavně hodně zdraví 
přejí všem 

Roman Fabeš, Pavel Komín 
a Pavel Soukop
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A když stavby kreslí slunce… Foto: Ilona Jeníčková, Pavel Boček

Ta, která zatím překvapuje... Lávka přes Nadymák. 

Ta, na kterou je zvědavý celý region... Domov pro seniory v Bate-
lovské ulici.

Ta, která ozdobila Podolí... Bytový dům z bývalé Liry.

Ta, která potěší nejen žáky... Sportovní areál u škol v Hradecké ulici.

Stavby...


