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Příloha: 

Program Historických 
slavností 16. a 17. srpna

SPOLUPRÁCE. V  rámci  Francouzsko-české  hudební  akademie  tvořily  v  červen-
ci v Městské galerii Hasičský dům malířky Nicole Pérignon a Charlotte Van der Veken 
z partnerského regionu Vysočiny Grand Est.                                             Foto: Ilona Jeníčková

Bude to vrchol letošní sezóny. Historic-
ké slavnosti Zachariáše z Hradce a Kate-
řiny z Valdštejna 16. 
a 17. srpna slibují vel-
ké překvapení. Netra-
diční pohled do his-
torie Telče, který jeho 
autor, Petr Píša, mu-
zikant, herec, zpěvák, 
kapelník, dramaturg 
a kovář, pracovně nazval Hodina dějepisu. 
Nedalo nám a zeptali jsme se: 
Bude se v Hodině dějepisu také zkoušet?
Zkoušet  ve  slova  smyslu  zjišťovat  vědo-
mosti  jednotlivých  žáků  a  hodnotit  je  čí-
selnou řadou, to určitě ne. Ale cosi zkusí-
me. Zkusíme si hrát s TELČísly na takovou 

Hodina dějepisu. Na Historických slavnostech
jednu  netradiční  vyučovací  hodinu,  kde 
bychom  rádi  obsahem  tohoto  divadelního 
kousku probudili zájem o věci místní, po-
většinou velmi zajímavé, které mnohé mají 
přesah i do našich dnů.
Prozradíte, na co se má divák připravit, 
aby nedostal špatnou známku?
Jsou prázdniny, takže známkovat se nebu-
de  :-) Rádi bychom hravou  formou s dět-
mi  a místními  spolky  vytvořili  společnou 
věc,  ze  které  by  měli  dobrý  pocit  nejen 
všichni  zúčastnění,  ale  i  divák  cíleně  pří-
chozí, avšak i ten, kdo jde jen náhodou ko-
lem na to svoje letní pivko. Chceme malič-
ko rozehrát fiktivní příběh o půdním nálezu 
jednoho podivného deníku,  který děti  do-
nesou do školy panu učiteli dějepisu a bu-

dou se dožadovat vysvětlení některých zá-
pisků. Pan učitel není však vševěd,  tak se 
možná stane, že si bude i trošičku pomáhat 
svojí fantazií.
Uvedl jsem Vás řadou profesních přízvi-
sek. Docela mám obavy se zeptat: Na ja-
kou Vaši další profesi jsem zapomněl?
Já osobně se cítím být bavičem a hezčičem. 
Rád bavím lidi a rád hezčím svět kolem se-
be do takových tvarů, barev a situací, které 
jsou mému naturelu blízké. 
Prozradíte více o programu?
Jsem  rád,  že  se  děje  tento  počin,  kdy  si 
Telč  sama  vytváří  pro  sebe  společně  pro-
gram ze  svých  zdrojů. Přijměte  proto  po-
zvání  do  průvodu,  který  jsem  si  pro  sebe 
nazval  „Spolkový“.  Byl  bych  rád,  kdyby 
do tohoto defilé přijali pozvání i ti, kteří se 
o tomto záměru zatím dozvídají jen okrajo-
vě. I kdyby šlo třeba o pejskaře, holubáře, 
koníčkáře či jiné -áře. Tedy vyhlašuji toto: 
Milí Telčané, malí, velcí, úzcí i širocí, sta-
ří i mladší, pojďte s námi se při této příle-
žitosti projít tím Vaším krásným náměstím 
a ukázat vše, co Vám je blízké, co Vás tě-
ší a co naplňuje Vaše dny ve chvílích, kte-
ré nejsou povinné, ale blízké Vašemu srd-
ci. Těším se na to moc, chystáme orchestr 
a  vše  potřebné.  Slavnostní  sobotní  defilé 
nechť  je  oprávněně pod heslem „Telč  so-
bě“. Ozvěte se. Těším se moc. A i kdyby pr-
šelo,  na  sluníčku  zase  uschneme,  ale  ono 
nebude. Bude pěkně, počasí nám bude přát! 
S  poděkováním  za  přizvání  ke  spolupráci 
z Třeště zdraví Píša, co se těší.                /z/
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16. schůze - 12. června
 - RM schválila uzavření dohody o spolu-
práci při pořádání Prázdnin v Telči 2019 
a  rámcové  smlouvy  o  užití  veřejného 
prostranství.
 - RM schválila navýšení rozpočtu odboru 
kultury o 200 tis. Kč na předfinancování 
projektu „Telč Město UNESCO“ a turis-
tického informačního centra o 63 tis. Kč 
na předfinancování projektu na podporu 
turistického Informačního centra Telč.
 - RM  jmenovala  paní Mgr.  et Mgr.  Evu 
Pavlíkovou,  Ph.D.,  do  funkce  ředitel-
ky Základní umělecké školy s účinností 
od 1. 8. 2019.
 - RM schválila účetní závěrky příspěvko-
vých organizací města za rok 2018.
 - RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna na ZŠ Hradecká ve dnech 
25. 6. - 28. 6.
 - RM na základě doporučení komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek rozhod-
la,  že zhotovitelem stavby „Dokončení 
sportoviště v Telči – dílčí část ATLETI-
KA“ bude společnost Stavby Krajča.
 - RM  schválila  vyhlášení  veřejných  za-
kázek  na  akce  „Centrum  odborné  vý-
uky  ZŠ  Hradecká  (vybavení  nábytek) 
a (vybavení IT)“. Rada města schválila 
složení komisí pro otevírání, posouzení 
a hodnocení nabídek.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvol-
nění bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou 
službou ve Špitální ulici.

17. schůze - 26. června
 - RM města schválila roční účetní závěr-
ky za rok 2018 společností Služby Telč 
a Statek Telč.
 - RM  schválila  rozdělení  zisku  společ-
nosti  Statek  Telč  za  rok  2018  ve  výši 
726.067,16 Kč tak, že část zisku ve vý-
ši 500 tis. Kč se odvede jedinému spo-
lečníkovi společnosti městu Telč a zbý-
vající část zisku ve výši 226.067,16 Kč 
se převede na účet nerozdělených zisků 
minulých let.
 - RM schválila výjimku z nejvyššího po-
čtu dětí ve třídách mateřské školy.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvol-
nění bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou 
službou ve Špitální ulici.
 - RM  schválila  rozpočtové  opatření 
ve výši 50 tis Kč na nákup vratných ke-
límků.
 - RM schválila  užití  veřejného prostran-
ství  před  provozovnou  Kebab  v  domě 
č.p.  23  v  Palackého  ulici  pro  umístě-
ní  stolů  a  židlí  k  poskytování  hostin-
ských služeb pro letní turistickou sezo-
nu 2019.

Z jednání rady města

Konzultační den rady města
středa 14. 8. od 13.00 do 15.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat v sekretariátu MěÚ.

Komise pro kulturu a cestovní ruch informuje

Telč potřebuje spokojené návštěvníky, 
kteří se vracejí
Marketingová koncepce rozvoje cestovní-
ho ruchu v Telči – to byl hlavní bod červ-
nového jednání Komise pro kulturu a ces-
tovní  ruch. Aktuálně  není  nutné  usilovat 
o  zvýšení  počtu  turistů,  ale  potřebujeme 
více  spokojených  návštěvníků,  kteří  zde 
utratí své peníze. Potřebujeme je přesvěd-
čit, aby přenocovali, najedli se a navštívi-
li  nabízené  atraktivity,  aby  byla  posílena 
návštěvnost mimo hlavní sezónu a aby se 
spokojení  návštěvníci  vraceli.  Protože  je 
ve Strategickém plánu rozvoje města Telč 
na období 2014 – 2020 s marketingovým 
řízením cestovního ruchu počítáno, komi-
se doporučila radě města posílit odbor kul-
tury o pracovníka na pozici manažera ces-
tovního ruchu. Odbor by tak dostal prostor 

koordinovat služby a aktivity a zajišťoval 
by kompletní marketing města  jako  turis-
tické destinace. Plnil by roli komunikační 
platformy mezi  veřejnou  správou,  podni-
kateli a také místními obyvateli na zákla-
dě  principů  tzv.  „udržitelného  cestovního 
ruchu“. Nelze totiž zapomínat, že své pro-
středí s návštěvníky sdílejí obyvatelé měs-
ta. V řadě světových destinací a už i v ČR 
přestává být cestovní ruch přínosem a začí-
ná být pro místní nepříjemný. Komise dále 
navrhla vytvořit nový internetový turistic-
ký portál města nebo alespoň aktualizovat 
stávající části webu určené návštěvníkům 
tak, aby informace byly podány atraktivní, 
jednoduchou a přehlednou formou.

Eva Janoušková, předsedkyně komise

Policie ČR Telč informuje
Okradli ho, když odpočíval
Policisté pátrají po pachateli, který se do-
pustil krádeže u  rybníka Roštejn v neděli 
30. června v odpoledních hodinách. Okra-
deným  byl  muž,  který  se  zde  rekreoval 
a krátce na dece usnul. Pachatel mu odcizil 
peněženku s osobními doklady a platební 
kartou. Způsobil mu škodu cca 2  tis. Kč. 
Policisté v této souvislosti připomínají, že 
by občané neměli svoje peněženky ani jiné 
cennosti kdekoli odkládat, bezpečné místo 
je jen v blízkosti jejich majitele. Peněžen-
ku by měl mít majitel vždy při sobě a pod 
stálým  dohledem.  Zvýšenou  obezřetnost 
si  vyžadují  místa,  kde  se  pohybuje  větší 
množství lidí.
Krádež nafty
Policisté pátrají po pachateli, který na pře-
lomu června a července vnikl v Radkovské 
ulici do oploceného areálu a ze dvou trak-
torů odčerpal naftu. Krádeží způsobil ško-
du za necelých pět tisíc korun.
Vypátrali hledaného
V úterý 9. července kontrolovali policisté 
v katastru Horních Dubenek po druhé ho-

dině odpoledne podezřelého muže. Zjistili, 
že se jedná o čtyřicetiletého muže z Jihlav-
ska, na kterého byl v první polovině letoš-
ního března vydán soudem příkaz k dodání 
do výkonu trestu odnětí svobody. Policis-
té ho zadrželi a po provedení nezbytných 
úkonů muže odvezli do věznice.
Řídil pod vlivem
V pátek 5. července zastavili policisté před 
jednou hodinou v noci ve Svatojánské uli-
ci Škodu Fabii. U sedmatřicetiletého řidiče 
provedli dechovou zkoušku, při které mu 
naměřili  0,76  promile  alkoholu.  Stejnou 
hodnotu ukázala také opakovaná zkouška. 
Požití  alkoholu  před  jízdou  řidič  přiznal. 
Policisté  mu  na  místě  zadrželi  řidičský 
průkaz a v další jízdě již nesměl pokračo-
vat. Muž je podezřelý ze spáchání závaž-
ného  přestupku  na  úseku  dopravy,  který 
policisté předali k projednání příslušnému 
správnímu orgánu.

Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci a další zprávy 

policie najdete v Listárně TL
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Stavby běží i o prázdninách
Právě  školních  prázdnin  se  snaží  využít 
dodavatelské  firmy  u  akcí  v  našich  ško-
lách.  Doslova  staveništěm  je  areál  škol 
na  Hradecké  ulici.  V  hlavní  budově  zá-

kladní školy dokončuje firma Terni odbor-
né  učebny  ve  druhém  patře  a  intenzivně 
se  pracuje  na  dílnách  a  sociálním  záze-
mí v přízemí. V plném proudu jsou i prá-
ce na výtahu. Konečně  se  snad po všech 
peripetiích  podaří  dokončit  rekonstrukci 
sportovního areálu. Firma Renosport profi 
provedla  jak  opravy  špatně  provedených 
prací na umělém trávníku,  tak i dokonči-
la  všechny  další  chybějící  prvky.  Plocha 
umělé  trávy  je  tak  plně  funkční. A firma 
Stavby Krajča  dokončuje  jak  opravy  ne-
kvalitně  položených  umělých  povrchů, 
tak  i  pokládku  nových  vrstev  na  atletic-
ké  části  areálu  a  na multifunkčním  hřiš-
ti. Nekvalitní a nedokončená práce firmy 
Redberry  bude  mít  samozřejmě  soud-
ní dohru... A když už  jsme na Hradecké, 
nedá se přehlédnout, že zde probíhá i re-
konstrukce  střechy  tělocvičny  gymnázia, 
kterou  investuje Kraj Vysočina. V plném 
proudu  jsou  práce  i  na  ZŠ Masarykova. 
V  hlavní  budově  rekonstruuje  firma  SA-
TES počítačovou učebnu a dobře viditelné 
jsou i práce ve dvoře školy a v prostorách 
budoucí venkovní učebny u sportovní ha-
ly. Stejná firma pokračuje na Markových 
humnech  v  rekonstrukci  vodovodů  a  ka-

Radosti a starosti telčského starosty
nalizací a postupně začíná pracovat na bu-
dování nových povrchů. A do třetice tato 
firma pracuje na rozšíření parkoviště u ná-
draží. V návaznosti na stávající parkoviš-
tě tu vzniká 18 nových parkovacích míst. 

Pracuje se i na cestách pro pěší na Osled-
nicích mezi  židovským hřbitovem a  roz-
hlednou. Pozemní stavby Telč zde řeší jak 
povrchy cest, tak i okolní mobiliář.

Mikroregion připravuje 
cyklotrasy
Jedním ze  strategických  cílů Mikroregio-
nu Telčsko je rozvoj cyklodopravy. Vytvo-
ření cyklotrasy Regionem Renesance a řa-
da návazných projektů, které se snaží trasu 
doplnit  jak mobiliářem,  tak  i  turistickými 
zajímavostmi,  byla  zatím  nejvýznamněj-
ším počinem. Nyní se podařilo díky pod-
poře Kraje Vysočina a města Telče vytvořit 
ucelenou  koncepci  rozvoje  cyklotras  pro 
celé území mikroregionu. Hlavní myšlen-
kou je nabídnout obyvatelům obcí bezpeč-
né trasy při cestě do zaměstnání a do škol 
jak do Telče, tak i do dalších míst. A mě-
ly  by  to  být  trasy,  které  jsou  jak  délkou, 
tak i výškovým profilem někdy i lepší než 
nyní využívané silnice. A byly by zajíma-
vé i z pohledu turistického využití. Navíc 
by  většina  tras  vedla  po  stávajících  nebo 
historických polních a lesních cestách. Zá-
kladem koncepce jsou „páteřní trasy“ Mrá-

kotín - Telč -Nová Říše - Stará Říše, kte-
rá  odvede  cyklisty  ze  silnice  první  třídy. 
A pak trasa Třešť - Telč - Dačice, která by 
měla v Třešti navázat na  trasu od Jihlavy 
a pokračovat i do Slavonic a odvést cyklis-
ty ze silnice II/406. Na ně pak bude nava-
zovat řada dalších, vzájemně propojených 
„místních“ cest.
Vytvoření  této  studie  je  prvním  krokem 
k  projektové  přípravě.  Chtěli  bychom  za-
čít páteřními trasami a postupně navazovat 
dalšími, třeba i dle zájmu a finančních mož-
ností obcí. Koncepce je i prvním předpokla-
dem pro hledání vhodných dotačních titulů.

Od každého něco
Prázdniny začaly velkými vedry, a tak by-
la  centrem  zájmu  hlavně  koupaliště.  Při 
absenci  Velkého  Pařezáku  byly  doslova 
obleženy  jak  ten Malý,  tak  i  rybník Roš-
tejn. Ale i přesto si spousta lidí našla cestu 
na zajímavé akce, které se v Telči uskuteč-
nily. Chtěl bych poděkovat všem, kteří při-
pravili v Univerzitním centru výstavu pra-
cí Tomáše Mejdrecha. Bohužel už jen jako 
vzpomínku  na  něho.  Znali  jsme  ho  jako 
skromného a obětavého člověka a asi jsme 
ani netušili, co za díla skrýval jeho ateliér... 
Dříve mívala Telč řadu výročních trhů, ale 
ta  tradice  postupně  vymizela.  Dá  se  říct, 
že  takovým malým  návratem  do  historie 
jsou každoroční Telčský jarmark a Zámec-
ké  trhy. A  to za symbolické vstupné, kte-
ré Podjavořičanu a zámku přispěje na  je-
jich  činnost.  Někomu  se  to  líbí,  někomu 
ne,  někdo  bez  problémů  zaplatí,  jiný  po-
řadatelům nadává. Jen připomenu, že to je 
za celý rok jediná akce na náměstí, kde se 
vybírá vstupné...
Velkou  událost  zažil  nově  vybudovaný 
kroketový areál na Batelovské ulici. Po de-
víti  letech  zde  pořádal  telčský  kroketový 
klub mistrovství České republiky. Před de-
víti lety to bylo na fotbalovém hřišti v Čer-
níči a letos premiérově na nových kurtech 
v Telči. A premiéra to byla úspěšná jak po-
řadatelsky,  tak  i  výsledkově.  Telčští  kro-
ketisté dominovali a mistrem republiky se 
stal Jirka Plachý. Blahopřejeme.

Roman Fabeš

STAVBY BĚŽÍ... Mezi nimi i cesta pro pěší na Oslednicích, která spojí rozhlednu se židov-
ským hřbitovem. Více čtěte v příspěvku starosty na této straně.                       Foto: Ilona Jeníčková

Protektorát - téměř jsme zapomněli

Ukrývané dítě
málo připomínané dějiny holocaustu. Ví-
ce  o  evropském  sdružení  Hidden  Child 
na www.fzo.cz a dnes v TL na str. 7 s telč- 
ským rodákem Zdeňkem Pošustou.
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JAK TO VIDÍME MY 
Přejeme všem krásné léto i v jeho druhé půli, 
inspiraci na cestách dalekých i blízkých, ale 
také pohodu a odpočinek. A protože v Telči 
se něco děje stále, můžete si i v srpnu přečíst, 
jak to vidíme my.
Na co pamatovat na Dačické
Zastupitelstvo  jednalo  již  poněkolikáté,  na-
posledy v červnu, o lokalitě na Dačické uli-
ci, kde by se mělo v dohledné době připra-
vit několik desítek stavebních parcel. Město 
postupně  vykupovalo  pozemky  od  soukro-
mých  vlastníků,  buď  celé  nebo  jejich  čás-
ti  pod  budoucími  komunikacemi.  Nakonec 
zbyl jeden poslední, kde nebylo s jeho maji-
teli dosaženo dohody o prodeji. I my jsme se 
pokusili do procesu vyjednávání zapojit, me-
diovat jednání mezi oběma stranami, ale bo-
hužel shody na společném postupu se zatím 
nepodařilo dosáhnout. Nicméně věříme, že to 
není konečný stav a že třeba dobře zvládnu-
tá a transparentně komunikovaná první fáze 
síťování budoucích parcel může být dobrou 
motivací  k  dalšímu  jednání. Aktuálně  bude 
vše probíhat tak, že se celá lokalita Dačická 
rozdělí  na  dvě  etapy.  I.  etapa  bude  zahrno-
vat pozemky směrem od Dačic k městu (cca 
30 budoucích parcel) a inženýrské sítě by se 
zde měly začít budovat  ještě v  letošním ro-
ce. II. etapa obsáhne cca 16 pozemků na stra-
ně blíže ke stávající zástavbě na ulici Polní 
a  její  konkrétní  realizace  bude  ještě  řešena. 
Na zastupitelstvu jsme navrhli, aby se s před-
stihem začala projednávat metodika prodeje 
městských  pozemků  případným  zájemcům, 
která  by  stanovila  přehledná  a  transparent-
ní pravidla. Zavčas by se mělo stanovit, jak 
se prodej zveřejní, kolik parcel si bude mo-
ci koupit jedna osoba, jak se bude postupovat 
v případě více zájemců o jednu parcelu, jaké 
budou časové podmínky pro výstavbu apod. 
První diskusi k těmto zásadám jsme již zahá-
jili na  jednání komise  rady města pro  rege-
neraci a územní rozvoj, která by se návrhem 
metodiky měla dále zabývat a poté s výstupy 
seznámit radu města a zastupitele. Stejně tak 
bude v komisi vhodné projednat návrh zadá-
ní regulačního plánu v této lokalitě. Na jeho 
potřebnosti se již shodla většina vlastníků po-
zemků v lokalitě Dačická a komise jeho vy-
tvoření odsouhlasila již na svém březnovém 
jednání.

Hana Hajnová a Jiří Pykal

Vratné kelímky nejen o folkovkách
Je to právě letošní léto, kdy festival Prázdni-
ny v Telči opanují nové vratné nápojové ke-
límky a končí  známá záplava  těch  jednorá-
zových. Můžeme proto  s  potěšením citovat 

oblíbené  rčení  Bohumila  Hrabala,  že  „ne-
uvěřitelné  se  stalo  skutkem“.  Mám  z  toho 
opravdu radost, a protože platí, že nic dobré-
ho nevzniká snadno a hned, dovolím si krátký 
exkurz do historie, jak se z přání stala skuteč-
nost. V roce 2014 jsme na facebooku zveřej-
nili první příspěvek, že bychom rádi, aby se 
i v Telči na folkovkách používaly zálohované 
vratné kelímky. V roce 2015 jsem požádal fir-
mu Nick Nack o zpracování nabídky, kterou 
jsem obratem prezentoval na setkání s pod-
nikateli na radnici. Ti tehdy nabídku odmítli 
a radnice v té době ještě nešla cestou, aby by-
ly  vratné  kelímky  podmínkou.  Každoročně 
jsme se pak hrozili těch hor cca 70 000 „vy-
produkovaných“  jednorázových  plastových 
kelímků a připomínali výhody těch vratných. 
V létě 2017 však přišlo milé překvapení, kdy 
jako první dobrovolně pořídil vratné kelím-
ky Pivovar Trojan. A o rok později ho na fol-
kovkách následoval i Klub Prostor. Do věci 
se aktivně vložil ale i dobrovolný svazek ob-
cí Oběhové hospodářství Renesance, který se 
stará o odpadové hospodářství v našem regi-
onu. Svazek do přeshraničního programu In-
terreg připravil žádost a začátkem roku uspěl 
s projektem, který používáním vratných ke-
límků sníží množství vyprodukovaného plas-
tového odpadu na akcích města a také v člen-
ských  obcích. Navíc  zabezpečí  i  navazující 
službu mytí  těchto kelímků v mobilní myč-
ce. A nejen  to,  s vratnými kelímky se  letos 
ke svazku přidávají i další, např. tým pořada-
telů Prázdnin v Telči, Sdílení a Panský dvůr. 
Můžete  se  tak  těšit  hned  na  několik  druhů 
s nejrůznějšími motivy. Když jsme viděli, že 
se připravuje návrh na komiksové provedení 
pro svazek OHR, navrhli jsme, že by ani Telč 
neměla zůstat pozadu a také si pořídit nějaké 
kelímky s vlastním grafickým návrhem. A ra-
da města souhlasila. Je to možná drobnost, ale 
potěší. Ovšem uvidíme, kolik jich po sezóně 
zbyde, neboť vratné kelímky jsou docela ob-
líbeným suvenýrem. Jsme rádi, že se v Telči 
daří realizovat bod, který máme v programu, 
a děkujeme vedení města, že se rozhodlo jít 
tímto směrem. Věříme, že s vědomím toho, 
že děláme něco pro svoje prostředí, bude pi-
vo i nealko z nových vratných kelímků letos 
každému  chutnat mnohem  lépe. Držte  pro-
sím palce rozjezdu tohoto nového užitečného 
projektu a podporujme vratné kelímky nejen 
na folkovkách, ale i na dalších akcích v Telči, 
obcích mikroregionu i jinde! Děkujeme.

Jiří Pykal

Další  informace  a  články  na  facebooku 
a www.spolecneprotelc.cz

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Sloupek nejen pro muže píše 
Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

O jednom 
předčasném úmrtí
Tomáš Mejdrech. Poznal jsem ho letmo té-
měř před třiceti lety jako kamarádova souse-
da. Občas  jsme se potkávali na posezeních 
s vícero známými, něco jsem o něm zaslechl. 
Měl prý od narození nějakou srdeční nemoc. 
Když měl kolem třiceti  let,  tak ho po sálo-
vém fotbale v sokolovně jeden můj kamarád 
profesionální zdravoťák resuscitoval po váž-
né „srdeční příhodě“. Dostal se z toho. Před 
pár roky jsem se přestěhoval a Tomáš se stal 
mým sousedem. Tak  jsme častěji  prohodili 
pár slov jen tak přes plot nebo před barákem. 
Byl vždycky příjemným a sympatickým člo-
věkem. Také jsem se doslechl, že rád maluje 
nebo kreslí, před pár roky jsem dostal  jeho 
kalendář kreseb s motivy z různých míst Tel-
če, vydaným Michalem Markem. Jeho úmrtí 
mě zaskočilo. Měl jen něco málo přes pade-
sát roků, ale tentokrát jeho srdce nevydrželo. 
Je smutné a nečekané, pokud někoho pravi-
delně potkáváte a najednou tu není. A nebu-
de. Přestože jsem ho neznal moc blíže, chybí 
mi. Výstava jeho kreseb a maleb pod názvem 
„Tomáš Mejdrech in memoriam“ v knihov-
ně telčského Univerzitního centra mě i proto 
potěšila. Překvapilo mě, kolik bylo na verni-
sáži  této  výstavy  lidí  nejrůznějších  genera-
cí. Tomáš zjevně zanechal v Telči hlubokou 
stopu. Do konce srpna se o tom můžete sami 
přesvědčit na bohaté a pestré výstavě výboru 
z jeho díla. Stojí to za to. Zastavte se a věnuj-
te mu tichou vzpomínku.

Nadace DOBRÝ ANDĚL 
pomáhá i na Telčsku
Šest dětí a pět rodičů ze tří rodin ze správní-
ho obvodu Telče podpořila v poslední době 
nadace DOBRÝ ANDĚL. TL o tom informo-
vala mluvčí nadace Markéta Křížová.
„Kromě výdajů spojených s  léčbou či  re-
habilitací  pacienta  se  rodiny  snaží  z  pří-
spěvků zmírnit dopad vážného onemocně-
ní také na sourozence,“ vysvětlila jeden ze 
způsobu pomoci Šárka Procházková, ředi-
telka  nadace,  jejímž  prostřednictvím  dár-
ci  - Dobří  andělé  - podporují  tisíce  rodin 
po celé republice a dodala, „i když peníze 
nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dí-
těti, nemusí se například vzdát oblíbeného 
kroužku nebo mohou vyrazit  s  kamarády 
v létě na tábor či školní výlet.“
Více o nadaci a možnosti zapojení na 
www.dobryandel.cz 

Podle TZ
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Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Sdílení hledá nové zaměstnance
Sdílení, o.p.s., v Telči, hledá nové zaměstnance na pozici lékař/ka a zdravotní sestra do týmu mobilní hospicové péče. Pro tým terénní odlehčovací 
služby hledáme sociální pracovnici/sociálního pracovníka. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách www.sdileni-telc.cz nebo 
na telefonním čísle 737 137 004.

Ad. Čáp
„Ke zraněnému čápovi jsem byl přivo-
lán v úterý 2. července odpoledne. Zjistil 
jsem, že se jedná o kroužkovaného sam-
ce, který má tříštivou zlomeninu ramen-
ní kosti pravého křídla,“ uvedl  pro  TL 
ten  nejpovolanější,  vedoucí  telčské  zá-
chranné stanice volně žijících zvířat Pa-
vel Dvořák, a dodal, „bezprostředně po-
té jsem kontaktoval záchrannou stanici 
v Pavlově u Ledče nad Sázavou, kam jsem 
čápa předal. Druhý den jsem se dozvěděl, 
že zranění bylo velmi závažné a křídlo mu 
muselo být amputováno. Po zahojení zra-
nění bude čáp žít v péči zmíněné stani-
ce v Pavlově.“ Na otázku,  jestli  zranění 
čápa bylo způsobeno větrem předchozího 
dne, neodpověděl Pavel Dvořák sice jed-
noznačně, ale to, že 2. července vyjížděl 
k  pěti  podobným  zásahům,  to  spíše  po-
tvrzuje. V každém případě si všichni ak-
téři operace „čáp“ zaslouží od TL velkou 
jedničku. A nejen od nich.

/z/

Lavičky a vyhlídka
Letní  měsíce  s  sebou  přinášejí  příjemný 
čas výletů,  dovolených a  slunečných dní. 
Řada z nás na kratší či delší čas Telč opus-
tí a vydá se okouknout to někam jinam. Je 
to příležitost k porovnání, jak to dělají jin-
de... Já se letos vydal na dovolenou na ko-
le  přes  Litomyšl  až  k  polským  hranicím 
a  v  hledáčku  jsem měl  hlavně  cyklostez-
ky, služby infocenter a atmosféru i údržbu 
měst  obecně. Ve  svém příspěvku  zůstanu 
ale u domácích témat. Prvním jsou lavičky 
na náměstí. Letos jsme je sem umístili již 
v  brzkých  jarních  měsících.  Jejich  umís-
tění do prostoru oblouků v podloubí bylo 
logické z důvodu případné nepřízně poča-
sí. I tak byly hojně obsazovány. Když jsme 
je  s příchodem červnových  slunných dnů 
vrátili na jejich „historické“ místo při kor-
zu na náměstí, setkali jsme se s nečekanou 
reakcí nejen turistů, ale především domá-
cích. Lavičky se postupně vracely do stínu 
v obloucích podloubí. Jistě k tomu přispělo 
letošní červnové tropické počasí... A jsem 
u  toho, o co vás chci požádat. Udržování 
čistoty a pořádku okolo  laviček. Měla by 
to být samozřejmost, ať stojí lavička kde-

koliv. Ale pokud je ve zmíněném oblouku 
podloubí,  je  to  navíc  záležitost  slušnosti 
a ohleduplnosti vůči majitelům tohoto pro-
storu, což jsou převážně soukromé osoby. 
Druhé mé  téma  je  velmi  příjemné. Chtěl 
bych vás všechny pozvat na krásnou vy-
hlídku na Marečkově kopci za Studni-
cemi.  Letos  jsme  na  něm  otevřeli,  nejen 
pro případ nepohody, altán, který také po-
skytne tolik vyhledávaný stín. Altán je ná-
padem  obyvatel  Studnic,  k  jeho  pořízení 
přispěla  dotace  od  Státního  zemědělské-
ho  a  intervenčního  fondu  a  zhotovila  ho 
telčská  firma  Truhlářství  Pavlů. A  jak  se 
na vyhlídku dostanete? Ze Studnic se vy-
dáte  po  polní  cestě  do  Vanůvku  a  Dou-
pí.  Vpravo  minete  Studnickou  Ostrážku 
(642 m  n.m.).  Budete  odměněni  jedineč-
ným  výhledem  na Telč. A  přitom  budete 
stále v Telči, protože Studnice jsou její je-
dinou místní částí. Ale i toto místo, stejně 
jako lavičky na náměstí, od vás čeká udr-
žování pořádku. Užijte se hezké léto na ná-
městí, na Studnické vyhlídce nebo kdeko-
liv, kam zavítáte.

Pavel Komín

Poněkud zvláštní siesta
První  červencové  úterý  po  obědě  se  pod 
naším otevřeným oknem v bytovém domě 
na  sídlišti  U  Štěpnického  rybníka  ozvalo 
podivné  žuchnutí.  Podívali  jsme  se  dolů 
a uviděli  ležet v  trávě čápa s nepřirozeně 
vytočeným křídlem. Nehýbal se. Je mrtvý, 
nebo  jenom  omráčený?  Co  máme  dělat? 
V  tom  okamžiku  jsme  si  nemohli  vyba-
vit  přesný  název  záchranné  stanice  volně 
žijících  zvířat,  a  tím  pádem  ani  nedoká-
zali  najít  spojení  na  ni. Zavolali  jsme  te-
dy tísňovou linku 158 a vysvětlili situaci. 
V krátké době přijeli dva sympatičtí poli-
cisté  a  po  pohledu  na  zraněného  ptáka  – 
který už mezitím přišel k sobě, ale nemohl 
se hýbat - okamžitě vytočili číslo na pana 
Pavla Dvořáka. Ten do deseti minut dora-
zil se speciální přepravkou vystlanou slá-
mou. Zručně čápa naložil a odvezl na od-
borné  ošetření.  Celé  to  netrvalo  ani  půl 
hodiny.
Když  všichni  odjeli,  zůstal  v  nás  dob-
rý dojem, že  takhle by  to mělo  fungovat. 
A v Telči dokonce funguje.

Zuzana a František Houdkovi

KRÁSNÁ VYHLÍDKA DOSTALA NOVÝ ALTÁN. O důvod více, proč se na Marečkův 
kopec nad Studnicemi vydat.                                                                                  Foto: Vladimír Švec
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Denní  teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 6. do 18. 7. 2019.

Suché tropy

Červen v číslech
Průměrná teplota:     21,1°C
Průměrný tlak:     1015,9 hPa
Srážky:       37,6 mm
Max. teplota:     35,6°C,
      30. 6. v 17:59
Min. teplota:     9,8°C, 
      1. 6. v 5:09
Max. rychlost větru:   30,4 km/h, 14. 6.

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.

Akademie má za sebou 25. ročník 
Mám na mysli Francouzsko-českou hudební akademii. A trou-
fám si říct, že jubilejní ročník se povedl. Zahájení „večeří v bí-
lém“, kterou v zámecké zahradě připravil Bistrot de papa z Hor-
ních Dubenek, bylo pomyslným propojením s Francií. Podobná 
akce k výročí pádu Bastily se  totiž odehrála  i v Paříži. Kurzy 
absolvovalo  pod  vedením  profesorů V.  Bukače,  J.  Fišera, M. 
Kaňky, A. Cazaleta, J. Guicharta, S. Rétyho a B. Stegemannové 
50 studentů ze 14 zemí celého světa, mimo jiné třeba i z Mexika 
nebo Japonska. Slavnostní koncert byl tentokrát jednak ohléd-
nutím za uplynulými roky, ale také poděkováním všem, kteří se 
na činnosti akademie za ty roky podíleli. Kromě Telče se kon-
certovalo v rámci spolupráce měst UNESCO i ve Žďáru nad Sá-
zavou a Třebíči, ale i ve Velké Lhotě. Význam letošního ročníku 
podtrhli  svou účastí na slavnostním koncertu předseda Senátu 
Jaroslav Kubera,  francouzský velvyslanec Roland Galharague 
a hejtman Jiří Běhounek. Akademie měla letos poprvé i výtvar-
nou  část. V  galerii  Hasičský  dům  vznikl mezinárodní  ateliér, 

kde ve spolupráci s Janem Vičarem tvořily dvě francouzské ma-
lířky Nicole Pérignon a Charlotte Van der Veken. Možná se rodí 
nová tradice... Poděkování za spolupráci patří ZUŠ Telč a Uni-
verzitnímu  centru Telč  a  za  všechny  pořadatele  pak  ředitelce 
ČFA Marii-Anně Myšíkové  a  uměleckému  vedoucímu Vladi-
míru Bukačovi.                                                                 Roman Fabeš

SOUSTŘEDĚNÍ.  Profesor Miguel  Kertsman  s  ruskou  flétnistkou 
Anastasií Merkulovou.                                               Foto: Markéta Slížková

NETRADIČNÍ ZAČÁTEK AKADEMIE. Vernisáž výstavy fran-
couzských malířek Nicole Pérignon a Charlotte Van der Veken zahá-
jilo v sobotu 20 července v Městské galerii trio Tim Kadlec, Kateřina 
Krejčová a Dora Hájková.                                           Foto: Ilona Jeníčková

HOSTÉ A STAROSTA. Předseda Senátu J. Kubera, hejtman Vysoči-
ny J. Běhounek a velvyslanec Francie v České republice J. E. Roland 
Galharague.                                                                   Foto: Ilona Jeníčková
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Množství dotazů k textu o telčské rodačce Emě Melicharové Metzlo-
vé, oběti holocaustu, v minulém vydání TL ukázalo, jak málo se o něm 
ví, resp. jak se na jeho hrůzy zapomíná. Proto o něm hovořím s nej-
povolanějším z místních současníků, Ing. Zdeňkem Pošustou. Naro-
dil se v Telči, maturoval na zdejším gymnáziu, tehdy jedenáctiletce, 
do Telče se stále vrací. Je stálým a velmi pozorným čtenářem TL. Je-
ho pražské bydliště ho tak „nevylučuje“ ze zařazení do seriálu Lidé 
mikroregionu. Bez nadsázky se dá napsat: zastupuje naše „zmizelé 
sousedy“.
V otázkách na téma holocaustu chci být hodně osobní. Nebude 
Tě to iritovat?
Ne. Čas zahojí i ty nejnepříjemnější události. Osobně tomu tak u mě 
je,  ale  obecně  považuji  za  nutné  toto  téma  stále  připomínat. Teď, 
po 75 letech ani ne tak kvůli obětem, ale proto, aby se něco podobné-
ho neopakovalo.
Narodil ses v roce 1939. Vzápětí začaly platit protižidovské záko-
ny a nařízení. Přitom maminka byla Židovka. To nebyla zrovna 
šťastná konstelace do kolébky?
Máš pravdu. Část protektorátu jsem prožil v Telči se všemi omezení-
mi pro Židy, počínaje minimálními potravinovými lístky a konče zá-
kazy vycházení a vstupy na veřejná místa. Druhou část protektorátu 
jsem prožil, spíš přežil, jako tzv. „ukrývané dítě “.
To, prosím, podrobně vysvětli.
Poté, co maminka musela nastoupit do Terezína (otce zatklo gestapo 
již v září 1940 a následně byl vězněn v káznicích a koncentračním tá-
boře až do konce války) jsem díky ochotným a hlavně odvážným li-
dem žil nejdříve v Olomouci u vzdálených příbuzných Nimmrichterů 
a Šimonů, kam mne odvezl rodinný přítel pan 
Stárek z Mrákotína. Můj pobyt v Olomouci se 
stával nebezpečným i pro mé ochránce, a tak 
jsem byl převezen do Mladé Boleslavi ke zce-
la neznámým lidem. Zde jsem zažil konec vál-
ky a asi nejhorší den svého života, 9. květen 
1945.  Den  po  podepsání  kapitulace Němec-
ka  byla Mladá  Boleslav  bombardována  Ru-
dou armádou. Byl vyhlášen letecký poplach a utíkali jsme do krytu. 
Nikdo zprvu nevěděl, že se jedná o ruská letadla. Náš kryt byl zasa-
žen, mnoho lidí bylo zabito...Viděl jsem mrtvé naskládané provizorně 
do necek. Tento zážitek mne pronásleduje dodnes.
Kdy ses vrátil domů?
30. května 1945. Přivezl mne opět z Olomouce vlakem pan Stárek. 
V té době to byla velmi dobrodružná cesta, kterou si dnes lidé již ne-
dovedou představit. Oba rodiče již byli doma, maminka z Terezína, 
táta z Dachau. Tomu jsem nějaký čas říkal strejdo. Oba na tom neby-
li zdravotně i psychicky dobře. Maminka sháněla neustále informa-
ce o své velké rodině – zejména o mamince a sourozencích, bohužel 
marně. Další věcí, která by se neměla opominout, bylo vrácení ukry-
tých věcí od lidí, které jim byly svěřeny po zatčení otce a nástupem 
maminky do Terezína. Drtivá  většina  vše  poctivě  vrátila,  dokonce 
jedna paní znovu vyprala a vyžehlila ukryté ložní prádlo, ale byli sa-
mozřejmě takoví, kteří vše zapřeli nebo řekli, že jim to sebrali Němci, 
a dokonce i takoví, že nepředpokládali náš návrat …
Pamětní desky v předsíni kostela sv. Jakuba uvádí 108 obětí ho-
locaustu z Telče. Najdeš mezi nimi příbuzné?

Zdeněk Pošusta: Připomínat holocaust je naše povinnost

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 8/2019          List MAS Telčsko (98)

Lidé mikroregionu

Všichni  s  příjmením  Schrecker(ová)  a  Lauer(ová)  jsou  členy  užší 
i širší rodiny.
Protižidovská opatření za protektorátu, nuceně převzatá z tře-
tí říše, je něco strašného. Vraceli se k nim později rodiče, přede-
vším maminka?
O příkořích ve válce se příliš nemluvilo, zejména s dětmi. Nikdo ne-
chtěl připomínat minulost. To je skutečnost potvrzená téměř všemi 
lidmi stiženými podobnými osudy.
Zmiňovala třeba to, co ji nejvíce zasáhlo? Samozřejmě pomíjím 
její nástup do Terezína, byla přece mladá, opouštěla malé dítě...
Zejména zatčení mého otce, zůstali jsme tehdy zcela bez prostředků. 
A také nástup babičky a tety Anny do Terezína, na to si pamatuji i já 
– vidím to dodnes jako ve filmu...
Na předválečné soužití židovské komunity s tou většinovou v Tel-
či si osobně nemůžeš pamatovat. Ale z vyprávění?
Dovolím si říci, že bylo téměř bezproblémové. Židé v Telči nejen-
že hovořili česky, ale hlavně česky mysleli. To to soužití usnadňova-
lo. Nakonec to připomínáš na příkladu Emy Metzlové Melicharové 
v minulém čísle TL. Důkazem toho  je  také naše rodina. Maminka 
i její sestra žily ve spokojeném smíšeném manželství. A takových ro-
din bylo v Telči více. Nebo: Od Schreckerů se o svátku Pesach nosi-
ly na katolickou faru macesy a o Vánocích odtud přinášeli vánočku...
Vysvětli mi ale jedno. Jak to, že o holocaustu se tak málo ví? Oba 
jsme ve školních lavicích zažili dobu, která od něj nebyla vzdále-
ná. A dnes se diví i naši vrstevníci.
Těch vysvětlení existuje celá řada. Od toho, co jsem zmínil v úvodu, 
na nepříjemné věci člověk rád zapomíná. A pak třeba. Režim, který 
po protektorátu následoval, měl na něj téměř jediný pohled: Celý ná-
rod pod vedením komunistů a SSSR bojoval proti nacistům. Co se ne-
hodilo do tohoto schématu, se snažil vytěsnit. A sem patřil i holocaust 
nebo odsun Němců po válce...
Nebylo to také tím, že poté, co vešly v obecnou známost praktiky 
nacistů v tzv. konečném řešení židovské otázky, se česká společ-
nost „styděla“, že něčemu takovému přihlížela?
Možná také, ale ono to je oboustranné. I celý svět a hlavně světové 
i domácí židovstvo se po válce „stydělo“, že nenašlo cestu, jak holo-
caustu zabránit, nebo ho alespoň zmírnit.
Velmi osobně. Setkal ses někdy sám s projevy antisemitismu?
Ano, bohužel i v Telči. Nebudu jmenovat a nechci se k tomu vracet.
A druhá podobná otázka. Tvé pocity z Dachau, kde jsi nedávno 
byl a kde byl vězněn Tvůj otec?
Zastupuji Českou republiku v Mezinárodním výboru Dachau. Právě 
při letošním výročí osvobození tábora byla významnými osobnostmi 
vyslovena obava z narůstajícího antisemitismu a rasismu. Podobné 
obavy zazněly i při květnové tryzně v Terezíně. Nicméně se domní-
vám, že evropská a tudíž i česká společnost je schopná těmto tenden-
cím úspěšně čelit. Důvody růstu těchto nebezpečných tendencí ne-
chávám na úsudku laskavých čtenářů.
Dovedeš si představit Telč, ve které žije, nebýt holocaustu, byť 
malá, židovská komunita?
Tak to snad ani nejde. To bys musel vymazat éry obou totalitních re-
žimů. Ale abych Ti vyhověl. Tak třeba. Na náměstí by bylo modiství 
Anita a módní obchod Rudolf Schrecker. Cihelna Lauer by dále vy-
ráběla nezničitelné cihly „zvonivky“.                         Oldřich Zadražil
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Hrad Roštejn v srpnu 
Na začátku prázdnin byla ukončena několikaletá obnova  inte-
riérů hradu. Kromě otevření nové historické expozice Lovecké 
sídlo v proměnách dějin, která je přístupná s průvodcem, byla 
rozšířena i již loni otevřená interaktivní trasa Příroda, lovectví 
a myslivost. Ta nově vrcholí v prostoru Lesní herny u zvídavé 
lišky, kde si malí  i velcí mohou vyzkoušet mnoho aktivit pro-
vázaných s tím, co se dozvěděli na návštěvnické trase. Na ved-
lejším přilehlém prostoru plánuje správa hradu pořádání tema-
tických výstav. Letošní má pro hrad příznačný název Šlechtický 
rok – Lovecká sezona. V srpnu čeká na návštěvníky hradu ně-
kolik kulturních projektů. V neděli 18. srpna se uskuteční ma-
lý návrat k tradici jazzové hudby. Na zatravněném předhradí se 
během odpoledne vystřídají jazzové kapely z Vysočiny. V pátek 
30. srpna se nádvoří promění v  letní kino, které promítne dvě 
méně známé televizní pohádky točené na Roštejně – O Radko-
vi a Mileně a Černá Fortuna. Vstup na promítání bude zce-
la  zdarma! O den později, v  sobotu 31.  srpna,  se hrad připojí 
k celostátní akci s názvem Hradozámecká noc a během večer-
ních hodin pozve na prohlídky spojené s vyprávěním o dobo-
vém stravování.

Podle zprávy kastelánky Kateřiny Rozinkové

Že by? Modernizace 
železnice na obzoru? 
Internetový deník www.zdopravy.cz, blízký ministerstvu dopra-
vy, přinesl 10. července příspěvek o připravované modernizaci 
železniční trati z Kostelce do Slavonic. Vévodí mu snímek telč-
ské železniční stanice. Autor čerpá z informací tiskového mluv-
čího SŽDC Marka Illiaše, který po modernizaci slibuje, že vla-
ky na trati mají zvládnout cestu až o patnáct minut rychleji než 
dosud. Uvádí také odhadované náklady modernizace, dvě mili-
ardy korun, a aktuální informaci, že SŽDC začala hledat firmu, 
která připraví projekt do fáze dokumentace pro územní řízení. 
Text objektivně také přiznává, že o modernizaci se mluví již de-
set let. SŽDC žádala o první povolení zlepšení parametrů trati 
už v roce 2009. Aktuálně počítá s tím, že k modernizaci trati do-
jde v letech 2021-2022. Celý text si můžete přečíst na https://
zdopravy.cz/szdc-chysta-dvoumiliardovou-modernizaci-lokal-
ky-z-kostelce-do-slavonic-31281/, včetně obsáhlé diskuze, kte-
rou mezi čtenáři vyvolal. Převládají názory, že dokud rychlost 
na trati nebude srovnatelná s autobusy, v Jihlavě nebude vyře-
šen  přestupní  terminál  na  městskou  dopravu  a  cena  jízdného 
na  železnici  bude  v  současných  relacích,  je  renesance  osobní 
dopravy na trati diskutabilní.                                                      /z/ 

Mikroregionální střípky

Hodice
3. 8. Neckyáda, pořádá: Moto klub Hodice 
23. 8. Letní kino – Ženy v běhu, na návsi od 20:15 hodin, 

Třeštice
17. 8. Letní kino – Čarodějovy hodiny, na návsi ve 21:00 hodin

Sedlejov
4. 8. Soutěž v požárním útoku O pohár starosty SDH Sedlejov
25. 8. Letní dovádění s Vysočinou, sportovní areál, od 14hodin

Nezaměstnanost v červnu
ČR
červen 2,6% (květen 2,6; duben 2,7; březen 3,0)
Kraj Vysočina
červen 2,2% (květen 2,2; duben 2,4; březen 2,8)
Správní obvod Telče
červen 2,4% (květen 2,4; duben 2,7; březen 3,5)
Telč
červen 2,6% (květen 2,3; duben 2,6; březen 3,4)
Obce  správního  obvodu  ORP  Telč  s  nezaměstnaností  nad 5% 
hranicí na konci května: Horní Myslová (6,3), Kostelní Myslo-
vá (7,1), Lhotka (5,3), Sedlatice (5,3), Vanov (5,4), Vystrčenovice 
(5,9), Zadní Vydří (6,7)

Zdroj: Statistiky ÚP

Výroční zpráva Sdílení
V červnu každého roku dokončujeme výroční zprávu za předchozí 
rok. Schvaluje ji správní a dozorčí rada a nezávislý auditor. Ten také 
ověřuje účetní závěrku. Graficky zpracovanou výroční zprávu tisk-
neme v nákladu 1000 ks a je k dispozici v našem sídle na poliklini-
ce v Telči. Zároveň je ke stažení na internetové adrese www.sdileni-
-telc.cz. Informuje nejen o našich službách, ale i o všem dalším, co 
se u nás v roce 2018 událo. Texty doplňují fotografie z naší činnosti. 
Budeme moc rádi, když si u nás výtisk vyzvednete.

Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky, Sdílení, o.p.s., tel. 737 137 004

Farmářský trh v Telči
24. srpna od 9 do 15 hodin, 

náměstí Zachariáše z Hradce

Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry ● masné výrobky a uzeniny 

● sušené ovoce ● med a medovinu ● ovocné šťávy a sirupy 
● koření ● ovoce a zeleninu ● sadbu a sazenice 
● produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku 
● proutěné zboží ● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele: 722 499 299, 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

MAS Mikroregionu Telčsko, Město Telč
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JSOU TADY. Pohled v srpnu před 61 lety na Třebíčskou ulici z okna přilehlého bytové-
ho domu. Unikátní snímek nepotřebuje další komentář. Za jeho poskytnutí děkujeme jeho  
autorovi panu Jaroslavu Smejkalovi.

Vzpomínáme na 20. století Velvyslanec Robert Kvile:

Povinnost norských 
diplomatů. Návštěva Telče!
Hovořit s velvyslancem cizí země není až tak 
běžná záležitost jako rozhovor se sousedem. 
Při návštěvě velvyslance Norského králov-
ství v Česku Roberta Kvileho, o které jsme 
informovali v minulém vydání, jsem tuto pří-
ležitost využil ke krátkému rozhovoru pro TL. 
Bylo to velmi příjemné. I proto, že pan velvy-
slanec by od hodiny mohl vyučovat češtinu...
V roce 2011 jsem měl možnost hovořit s Va-
ším předchůdcem Jensem Eikaasem. Tehdy 
jsem mu mj.  položil  otázku: „Jaký dojem 
ve Vás zanechala Telč?“ Stejnou si dovo-
luji položit i Vám.
Když  člověk  navštíví  Telč,  hned  pochopí, 
proč je město zapsáno na listině Světového 
dědictví  UNESCO.  Je  to  nádherné  město, 
zachovalé domy, rybníky a zeleň zde vytvá-
řejí jedinečnou atmosféru.
Zaujala mě Vaše skvělá čeština. Jak jste si 
osvojil její znalost?
Mám doktorát ze slovanských jazyků, studo-
val jsem ruštinu, srbochorvatštinu a češtinu 
jako hlavní jazyk. V rámci studia jsem strávil 
několik měsíců mezi lety 1983 a 1984 v Pra-
ze.  Když  jsem  začal  pracovat  na  norském 
Ministerstvu  zahraničních  věcí, moje  první 
zahraniční mise mne zavedla opět do Prahy. 
Takže jsem v Praze strávil hodně času, a to se 
člověk jazyk docela naučí!
Trochu odlehčeně. Hokej, biatlon, běh 
na lyžích, ale v poslední době i fotbal. Co 
je pro Roberta Kvileho číslo jedna?
Já se o sport moc nezajímám. Když tak běh 
na lyžích. Nejspíš proto, že sám rád na běž-
ky chodím.
Se starostou Fabešem jste našli řadu společ-
ných témat. Využití finančních prostředků 
Norských fondů ve městě, péči o památky, 
historii. I tu docela nedávnou a ne příjem-
nou pro obě země. Holocaust. Neuvažujete, 
že se do Telče ještě někdy podíváte?
Určitě! Práce v Praze mi zabírá většinu ča-
su, ale přikládám velkou váhu cestám do re-
gionů po celé republice. Mezi Telčí a naším 
velvyslanectvím  existuje  zvláštní  spojení, 
první majitelkou rezidence norského velvy-
slanectví v Praze byla telčská rodačka Ema 
Melicharová (Metzlová). Návštěva Telče by 
tak měla být pro všechny norské diplomaty 
v Česku povinností.                                     /z/
Robert Kvile zastupuje Norsko v České re-
publice od září 2018. Narodil se v roce 1958, 
v  roce  1987  ukončil  studium  slovanských 
studií na Univerzitě v Oslo. Celý profesní ži-
vot působí na norském Ministerstvu zahra-
ničních věcí. Jako diplomat působil v Belgii 
(NATO), Rusku, Pákistánu  a Rakousku.  Je 
ženatý a má dvě děti.

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Colgan: Nekonečná pláž; Harper: Síla pří-
rody; Edwards: Šťastní a mrtví; Riley: Sest-
ra  ve  stínu; Konečná:  Pomněnka  v  nesná-
zích;  Spielman:  A  na  nebi  čekají  hvězdy; 
Caplin:  Pekárna  v  Brooklynu;  Kor:  Děti, 
které  přežily Mengeleho; Hannah:  Slavík; 
Shriver: Musíme  si  promluvit  o Kevinovi; 
Marsons: Zlámané kosti; Sveistrup: Kaštá-
nek; Benková: Musíme zůstat spolu
Naučná
Pokovba: Česká Kanada vypravuje; Třešňá-
ková: Potkala jsem Sicílii; Kleinod: Divoké 
trvalky; Wolf:  Jak překonat negativní emo-
ce a myšlenky; Tabach: Biozahrada; Staň-
ková: Bylinky pro děti a maminky; Černobyl
Dětská
Čech: Dobrodružství  Rychlé  Veverky.  Ta-
jemná krabička; Dubuc: Horská cesta; Vál-
ková: Trojská válka; Reagan:  Jak  pohlídat 
dědečka; Gecková: Jak to chodí v psí škol-
ce; Pospíšilová: Pohádky z parkoviště; Dietl: 
Pušíci v ZOO; Rider: Pomoc v horách; Rož-
novská:  Strašidelná  škola; Walliams:  Nej-
horší děti na světě

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Dovolená v městské knihovně:
od 29. července do 9. srpna 
bude knihovna uzavřena.

Novinky Knihovny UC
Maříková: Genetika v širších souvislostech; 
Ježková: Poutnice – Tři cesty do Santiaga; 
Thorspecken:  Skicujeme  v  ulicích:  kom-
pletní průvodce  technikami; Eben: Na plo-
várně s Markem Ebenem; Burianová: Móda 
v kruhu  času; Seligman: Vzkvétání; Pade-
vět: Za dráty; Sedláček: Druhá derivace tou-
hy;  Pourová: Angličtina:  správné  užívá-
ní časů; Reimann: Němčina: 1500 slovíček 
ve 126 tématech; Mücke: Turistická odysea; 
Mücke: Šťastnou cestu; Chodorowová: Ta-
neční terapie a hlubinná psychologie; Pade-
vět:  Průvodce  stalinistickou  Prahou; Kosa-
tík:  Pražská  defenestrace  23.  května  1618 
(a  co bylo dál…); Barbeer: Praktický prů-
vodce kreslení: Lidské  tělo; Barbeer: Kaž-
dý může malovat; Homer: Móda: kompletní 
obrazový průvodce světem stylu

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Dovolená v Knihovně UC 19. – 23. srpna

Novinky knihovny NPÚ
Iljin:  Základy  křesťanské  kultury; Altová: 
Svatý František Xaverský a jezuitská kultura 
v českých zemích; Coufal: Farnost zhořská: 
historie  a  památky; Coufal:  Kamenné  kří-
že v katastru obce Zhoř; Vaněk: Pelhřimov 
za války; Losev: Hudba jako předmět logi-
ky; Assmann: Prostory vzpomínání: podoby 
a proměny kulturní paměti

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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ODKLAD. I když práce na stavbě domova pro seniory SeneCura SeniorCentrum v Batelovské 
ulici na přelomu července a srpna zdánlivě finišovaly, rozhodlo vedení společnosti o posunutí 
jeho otevření na 1. listopadu. Více na straně 13.                                                     Foto: Pavel Boček

ROZVODNA ROVNÉ POLE. I zde se finišuje. Stavba nové provozní budovy. Více o vý-
znamné investici pro celý region v TL 10/2015 a 1/2 2019.                                  Foto: Pavel Boček

PAMÁTKÁŘI JSOU JIŽ SKORO V SOU-
ČASNOSTI. Nejen stavby historických slo-
hů, které známe z dějepisu, ale i takové, které 
vznikly  relativně  nedávno,  chrání  památká-
ři. Příkladem je obilní skladiště (silo) v Jih-
lavě v blízkosti městského nádraží. Ve dru-
hém čtvrtletí letošního roku bylo dílo Johanna 
Theimera z roku 1927 prohlášeno za kulturní 
památku. Je tak 2980. nemovitou kulturní pa-
mátkou v Kraji Vysočina.

Foto: NPÚ

MĚSTO PRODÁVÁ HORNÍ BRÁNU. Zdařilý model Milana Lancingera je nově v nabíd-
ce Informačního centra. O prodeji té skutečné jsme před časem také informovali. A naposledy  
deník Dnes 11.června velkým příspěvkem Radka Laudina.

FANY A BERY. V pátek 9. srpna od 14 ho-
din proběhne v knihkupectví Šilhavý na ná-
městí autogramiáda Ivany Fexové, autorky 
knihy pro děti Fany a Bery. Její hrdinové, 
stejnojmenný psí pár, žije v Kostelní Myslo-
vé a zažívá zde nevšední příběhy. Aby ma-
lým čtenářům bylo jasné, že Kostelní Mys-
lová  není  pohádková  vesnice,  autorka  je 
v  první  kapitole  informuje,  kde  ji  najdou: 
mezi starobylými městy Telč a Dačice. Hez-
ká  propagace  našeho  regionu,  která  navíc 
zajímavou formou seznamuje děti s běžným 
životem na venkově a zvířaty, které zde žijí 
jak na poli, tak na loukách a v lesích. Ivana 
Fexová, učitelka na gymnáziu v Jihlavě, ví, 
o čem píše. V Kostelní Myslové ji znají jako 
místní „chalupářku“.                                   /z/
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133 roků se spořitelnou na náměstí 
Téměř v tichosti přesídlila minulý měsíc pobočka České spořitelny 
z náměstí do Svatoanenské ulice. Doba si to žádá. Omezení vjezdu 
na náměstí pro automobily, bezbariérové řešení pobočky, ale i elek-
tronické bankovnictví a dostupnost služeb bankomatu jsou důvody 
stěhování po 133 letech. To si tak zaslouží malé ohlédnutí.
Z dokumentů:
 - 29. března 1875 v sezení obecního výboru schváleny k návrhu 
městského radního pana Josefa Vystrčila  jednomyslně stanovy 
městské  spořitelny,  jež vypracoval městský  tajemník pan Hy-
nek Rod ...

 - na škodu města a veškerého obyvatelstva k založení spořitelny 
tohoto roku nedošlo

 - teprve po době desetileté bylo usneseno zvětšiti záruku za vkla-
dy  spořitelny  dalšími  státními  papíry  ve  jmenovité  hodnotě 
K 10. 000

 - 4. května 1886 byly místodržitelským výnosem schváleny sta-
novy  spořitelny a na základě zplnomocnění  c. k. ministerstva 
vnitra bylo povoleno zřízení městské spořitelny v Telči

 - svoji činnost spořitelna zahájila 1. července 1886
 - prvním předsedou výboru spořitelny se stal P. František Plhal, 
děkan v Telči

 - v roce 1886 vykázala spořitelna 67 účastníků s vklady 30 213 zl.
 - o dvacet roků později, v roce 1906, měla 1831 účastníků s vkla-
dy 2 859 330 tis. K a v roce 1936 5664 účastníků s vklady více 
než 22 mil. Kčs!

 - v roce 1942 nabídla spořitelna klientům službu Sporožiro. Soci-
alistická spořitelna dokázala nabídnout podobný transakční účet 
fyzickým osobám až o 30 roků později, v roce 1972...

 - generace Telčanů vstoupily do světa geometrie a rýsování díky 
dřevěných pravítkům a příložníkům s nápisem: Věnovala spoři-
telna Města Telče.                                                                     /z/

Do  poloviny  minulého  století  sídlila  spořitelna  na  radnici.  Poté 
ve vlastním domě čp. 62, který zakoupila v roce 1941.

Na počátku I. světové vál-
ky  vyřešila  spořitelna  ne-
dostatek  kovových  mincí 
vydáním  vlastních  korun 
(poukázek) v hodnotě 1 K. 
Jako  seriózní  finanční 
ústav  je  po  skončení  vál-
ky měnila  předložené  po-
ukázky  za  platnou  měnu. 
Každoročně  vydávala  vý-
pravné ročenky.

Děti naučila spořitelna spořit do vlastních pokladniček. Malí střádalo-
vé s nimi přicházeli do spořitelny, kde jim uspořené peníze byly při-
psány na vkladní knížku.

Soumrak samostatnosti. Je rok 1948 a přichází plíživé znárodnění...
Repro dokumentů pro tisk: Roman Pokorný
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FORD TRANZIT BUDE V TELČI SLOUŽIT DÁLE. Zástupkyně ředitelky Sdílení 
Jana Bělíková (druhá zprava) s klíčky od Fordu Tranzitu společnosti A-B Help, který pře-
bírá od Domova pro seniory.                                                                               Foto: Archiv Sdílení

Nové auto pro Sdílení
Domov pro seniory Telč měl několik let k dispozici vozidlo od společnosti A-B Help, s.r.o. Z důvodu přechodu domova pod soukromý 
subjekt byla vyhledávána nová organizace, která by vozidlo využívala. A vybráno bylo Sdílení. Děkujeme! Ford Transit budeme vyu-
žívat převážně k převozu polohovacích lůžek a dalších kompenzačních pomůcek. V Praze jsme se setkali s paní Ngoka ze společnosti 
A-B Help, se zástupci DpS Telč a proběhlo předání klíčů od vozidla.

Sdílení bilancuje 
první pololetí
Sdílení, o.p.s., poskytuje sociální a zdravot-
ní služby, a to jak v Kraji Vysočina, tak v Ji-
hočeském kraji. V první polovině roku 2019 
využily jeho pomoc stovky lidí. Mobilní hos-
picová  péče  pomohla  39  rodinám,  které  se 
chtěly postarat o svého blízkého umírajícího 
a prožily zbývající vzácný čas  spolu doma. 
Tuto péči poskytujeme také na Dačicku a Sla-
vonicku mj. za finančního přispění Jihočeské-
ho kraje a města Dačice. Terénní odlehčovací 
služba pomohla 53 rodinám při zvládání kaž-
dodenní péče o své blízké. Tuto službu nabí-
zíme pouze v Kraji Vysočina v Telči a okolí 
do 20 km. Domácí ošetřovatelskou péči vy-
užilo 30 lidí, kterým ji předepsal lékař. Je pl-
ně hrazena z veřejného zdravotního pojištění 
(VZP). Do naší bezplatné poradny pro veřej-
nost si přišlo pro radu 709 klientů a dalších 
171 poradenství bylo poskytnuto terénní for-
mou  v  domácnostech  klientů.  V  půjčovně 
bylo zapůjčeno 155 zdravotních a kompen-
začních pomůcek. Půjčovna je určena široké 
veřejnosti a  je zpoplatněna dle ceníku. Mo-
bilní hospicová péče funguje hlavně díky da-
rům nadací, firem a  jednotlivců. Podpořit  ji 
můžete zasláním daru na účet veřejné sbírky 
100011997/7940.  Mockrát  děkujeme  všem 
dárcům, kteří naši činnost podporují jak jed-
norázově, tak pravidelně.

Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky, 
Sdílení, o.p.s., tel. 737 137 004

Otevřené kostely 
Prohlídky kostela Jména Ježíš a sv. Jakuba na náměstí
Kostely  Jména  Ježíš  a  sv.  Jakuba  jsou  otevřeny  denně  od  21.6.  do  23.6.,  od  28.6. 
do 1.9., od 6.9. do 8.9., v časech 10.00 - 12.30 hod., 13.00 - 18.00 hod. 
Vstupy do kostelů, komentované prohlídky i ostatní aktivity jsou bezplatné. Za dobro-
volné příspěvky vám patří upřímné Pán Bůh zaplať, díky nim mohou být kostely ote-
vřeny.

Kostel Jména Ježíš
V kostele najdete popisky interiéru kostela v českém, německém a anglickém jazyce. 
Za účelem individuálních komentovaných prohlídek můžete oslovit přítomného prů-
vodce. Příchozí zveme k několika aktivitám. 
• Můžete si vyrobit svíčku ze včelího vosku - odneste si ji domů pro vzpomínku či 

k modlitbě. 
• Farníci z Telče se modlí za vaše prosby. Prosbu můžete napsat a zanechat ji na mís-

tě v kostele. 
• Nejen pro děti je připravena hra cestička do nebe, kvízy a skládačky. Pokud správ-

ně odpovíte na několik otázek, které se vztahují k interiéru kostelů Jména Ježíš 
a  sv.  Jakuba, můžete  si  u  přítomného  průvodce  vyzvednout  certifikát  poutníka 
po telčských kostelích.

V kostele není přítomna Nejsvětější svátost - pravidelné bohoslužby probíhají v koste-
le sv. Jakuba.

Kostel sv. Jakuba
V kostele probíhají bezplatné komentované prohlídky v časech: 11.30 - 12.00, 13.30 - 
14.00, 15.30 - 16.00, 17.30 - 18.00 hod. Rovněž jsou přítomny i popisky jednotlivých 
míst v českém jazyce.
• V kostele se můžete dozvědět,  jak se vyrábí kadidlo a vyzkoušet,  jak voní jeho 

různé druhy. Na památku si odneste pytlíček s pár zrnky kadidla. 
• Najdete zde  i popis výroby hostií  (z nekvašeného  těsta)  a můžete ochutnat od-

řezky, které po výrobě zbývají.
• Naučíte se skládat origami rybičky. Pro děti je připraveno několik skládaček.
V kostele je v postranní kapli přítomna Nejsvětější svátost a vyhrazeno místo pro zti-
šení a modlitbu.
Budeme rádi, když nám své postřehy, vzkazy a zpětnou vazbu napíšete do návštěv-
ních knih. 
Organizátor akce: Farnost Telč - http://www.farnost-telc.cz/

Po uzávěrce 

Otevření SeneCura Senior-
Centra Telč se posouvá 
Společnost SeneCura se omlouvá za veškeré 
komplikace způsobené nutným posunem ter-
mínu otevření SeneCura SeniorCentra Telč, 
a to na 1. listopad 2019. Důvodem je součas-
ná  stavební  nepřipravenost  z  důvodu  nedo-
statku personálních kapacit na straně dodava-
tele  stavby, kterou nejsme  schopni ovlivnit. 
Stále  je  otevřená nabídka volných míst  pro 
zájemce o zaměstnání. Taktéž stále trvá mož-
nost  podání  předběžné  žádosti  o  umístění 
v  tomto  zařízení. Veškeré  informace  budou 
průběžně aktualizovány na webových strán-
kách www.telc.senecura.cz.

Věra Husáková, regionální ředitelka
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Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.  19. 8.  IV.  21. 8.
III.  20. 8.  V. - VI.  22. 8.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Fakta s.r.o. – vzdělávací zařízení a zařízení pro

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

zve všechny zájemce na rekvalifikační kurz

Chůva pro děti 

do zahájení povinné školní

docházky  

kurz je akreditován MŠMT 

Místo konání:  MŠ, Komenského 512, Telč

Rozsah výuky: 160 hodin (84 hod. teoretická

výuka a 76 hod. praxe v MŠ)

Termíny teoretické výuky: 13. – 14. 9., 27. – 29.

9., 11. – 13. 10. a 1. – 3. 11. 2019

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní

kvalifikace: 11.900 Kč (Kurz je možné uhradit

z prostředků úřadu práce formou zvolené

rekvalifikace. Je nutné nejprve podat žádost

na příslušném ÚP.)

další informace na www.fakta.cz

Listárna TL
V Listárně TL na www.telc.eu nově najdete:
-  doporučení  KŘ  Policie  Kraje  Vysočina 
na zabezpečení osobních věcí před krádeží 
na veřejných prostranstvích a o zabezpečení 
rekreačních objektů před vloupáním. Tisko-
vé zprávy o bezpečném chování na letních 
festivalech a kulturních akcích a o řádném 
zabezpečení jízdních kol před krádeží.
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Snímek  ze  Slavnosti  sv.  Markéty  samozřejmě  nemáme.  Ale  oslavy  úrody  a  sklizně 
na konci 19. století byly jistě docela podobné.

16.  a  17.  srpna  nás  čeká  vrchol  letní  se-
zóny,  Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Mimo 
jiné  vzpomenou  divadelním  projektem 
Petra  Píši Hodina dějepisu  výročí  údaj-
ného  založení  Telče  v  roce  1099.  Zapojí 
se místní spolky, mládež... Máme se na co 
těšit.  Mladí  historici Michaela Ramešo-
vá a Štěpán Valecký,  autoři  práce Slav-
nost sv. Markéty v Telči, její podoba a ak-
téři, připomínají v následujícím rozhovoru 

starou pravdu: Vše  již  tady bylo! Popisu-
jí svatomarkétské slavnosti, které byly pro 
naše předky na přelomu 17. a 18. století ta-
ké událostí „sezóny“.
Od kdy se svatomarkétské slavnosti 
v Telči konaly?
První v červenci 1656.
Docela vzdálený rok uvádíte s překvapi-
vou jistotou. Z čeho ji čerpáte?
Vycházíme  z  dochovaných  výročních 
zpráv  jezuitských domů, které  jsou velmi 
přesné. O rok dříve, v roce 1655, totiž za-
hájilo v Telči svou činnost nové řádové pů-
sobiště.
Proč zrovna Slavnost sv. Markéty?
Dle  dostupných  zdrojů  klíčovou  roli  pro 
pořádání  slavnosti  sehrálo  získání  ově-
řených,  dnes  bychom  asi  použili  termín 
certifikovaných,  ostatků  této  křesťanské 
prvomučednice hraběnkou Františkou Sla-
vatovou a následné prohlášení sv. Markéty 
patronkou města. 

Slavnost sv. Markéty v Telči
Tedy náboženská slavnost?
S odstupem více než  tří  století  se na  tuto 
otázku nedá jednoznačně odpovědět. Ano, 
náboženská slavnost, ale pokud se s jejím 
průběhem blíže seznámíme, tak vidíme, že 
se na ní podílely v různém rozsahu a růz-
ným  způsobem  všechny  složky  tehdejší 
společnosti. A nebojíme se říci, že v přípa-
dě Telče spontánně. Nesmíme zapomínat, 
že vidění světa bylo u našich předků v do-
bě baroka trochu jiné, než je naše.

Jak tedy slavnost probíhala?
Kostru slavnosti tvořily průvody s prapor-
ci tvořené obyvateli Telče a okolních obcí. 
Jejich příchod do vnitřního města prováze-
lo vyzvánění zvonů. Průvody, resp. dívky 
v  bílém  (družičky),  se  prezentovaly  před 
sv. Markétou ukázkami první úrody. Poté 
samozřejmě následovala mše a kázání vý-
znamného  církevního  hosta.  Následovalo 
divadelní představení výchovného charak-
teru, převážně čerpající ze života  světice. 
Procesí  s  relikviářem  na  nosítkách,  pří-
padně sochou sv. Markéty, bylo vrcholem 
slavnosti. Jeho součástí totiž byly živé ob-
razy  s  různými náměty,  často  čerpajícími 
z  aktuálních  událostí  či  potřeb.  Jen  tento 
stručný popis ukazuje nejednu podobnost 
s dnešními slavnostmi: výchovný a vzdě-
lávací  prvek,  vizuální  zážitek  (divadlo, 
kostýmy herců), zapojení mládeže, sdělení 
informací. A určitě ne nepodstatné bylo, že 
lidé spadající pod církevní pravomoc telč- 

ského  sídla  jezuitského  řádu  byli  v  čase 
slavnosti  osvobození  od  pracovních  po-
vinností, roboty...
Kde se slavnost konala?
Tak  církevní  část,  mše  a  kázání  samo-
zřejmě  v  kostelech. Zprvu  ve  farním  sv. 
Jakuba,  po  dokončení  jezuitského  kos-
tela  tam. Často  ale  pisatelé  zpráv  uvádí, 
že  pro  množství  účastníků  se  i  církevní 
část konala na nádvoří zámku. Jinak celá 
slavnost samozřejmě na náměstí a v okolí 
obou kostelů. Byly ale také výjimky. Tře-
ba v roce 1675 se pro mimořádně špatné 
počasí, hustý déšť, konalo procesí v ome-
zené podobě.
Najdete ještě jiné podobnosti se součas-
nou dobou?
Třeba,  že  na  slavnosti  přijížděla  do měs-
ta  řada významných hostů nebo že zdaři-
lé divadelní vystoupení se pro velký zájem 
odpoledne opakovalo. Samozřejmostí také 
byla aktivní účast tehdejšího vedení města, 
které  se  zapojovalo  do  průběhu  slavnosti 
nejen účastí v průvodu.
Zrušením jezuitského řádu v roce 1773 
slavnosti skončily?
V  režii  jezuitů  určitě. Ale  v  ne  tak  orga-
nizačně  a  režijně  propracované  formě  se 
v nepravidelných intervalech konaly dále. 
Nakonec velkolepé oslavy založení města 
v  roce  1799 určitě  čerpaly  z  této  tradice. 
Jejich hlavní organizátor, tajemník magis-
trátu  Jan  Pavel  Bílek,  zažil  ještě  aktivně 
svatomarkétské slavnosti v režii jezuitů.
Takže Slavnost sv. Markéty byla v Tel-
či první?
To netvrdíme. Od dob raného křesťanství 
bylo běžné, že se města či regiony svěřo-
valy  pod  patronát  světce,  který  nad  nimi 
vykonával ochrannou  funkci. Poděkování 
za ochranu slavností bylo tak logickým vy-
jádřením vděku. A oslava žní a poděková-
ní za úrodu mají ještě starší kořeny. Takže 
i Slavnost  sv. Markéty mohla mít v Telči 
svého předchůdce...

O. Zadražil

Práce Slavnost sv. Markéty v Telči, její 
podoba a aktéři  vznikla v  rámci  společ-
ného projektu Historického ústavu AV ČR, 
Národního památkového ústavu a Ústavu 
teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 
Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši.

Mgr. Michaela Ramešová,  absolventka 
FF  fakulty  UK,  v  současné  době  působí 
v ÚTAM AV ČR
Mgr. Štěpán Valecký, absolvent KTF UK, 
v současné době působí v ÚTAM AV ČR

Byla první?
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• Čalounictví  Votava-Václavek.  Opravy 
veškerého  čalouněného  nábytku  i  sta-
rožitného.  Zhotovení  krycích  plachet 
z  PVC,  přívěsné  vozíky,  zástěny  atd. 
Nově  -  čištění  koberců,  sedacích  sou-
prav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím STARÉ peřiny 721 469 234.

• Koupím staré OBRAZY různých moti-
vů  a  stáří  (krajiny,  portréty,  akty, moř-
ské  a  lovecké  výjevy)  a  jiné  zajímavé 
obrazy  i poškozené a bez autora. Mám 
zájem i o hutní sklo Telčskou keramiku. 
Koupím i různé dekorační STAROŽIT-
NOSTI porcelán hodiny  sochy a  sošky 
z  různých  materiálů,  hudební  nástroje 
housle  violoncello  kontrabas,  lovecké 
paroží dalekohled zbraně i znehodnoce-
né, dále různé šperky z českých graná-
tů  brilianty  i  bižuterii. Koupím  i  celou 
pozůstalost. Platba výhradně v hotovos-
ti  rychlé a solidní  jednání. Tel. kontakt 
704787323

• Přijmu  brigádnici  do  obchodu  s  vínem 
a  čokoládou  na  náměstí  v  Telči.  Tel. 
732 118 258

Malý oznamovatel
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Sport
Kroket
Nejzaslouženější 
mistrovství
Po dlouhých devíti letech se do Telče o prv-
ním červencovém víkendu vrátilo Mistrov-
ství České republiky v  asociačním kroke-
tu. Za  tři dny odehrálo 10 hráčů na dvou 
kurtech celkem 29 zápasů a konečné pořa-
dí jasně ovládli telčští hráči. Dokonce se dá 
s  trochou nadsázky říct, že stupně vítězů 
obsadili zaslouženě podle počtu odpraco-
vaných hodin na kurtech. Třetí místo zís-
kal Václav Doskočil a finálové klání na dva 
vítězné zápasy pak hráli David Hajn a Jiří 
Plachý. Ti nakonec sehráli tři velmi napí-
navá utkání se zaslouženou vítěznou teč-
kou pro Jirku Plachého, který tak poprvé 
ve své kroketové kariéře získal mistrovský 
titul v asociačním kroketu. Myslím, že mo-
hu za všechny zúčastněné i přihlížející na-
psat, že mu to nejenom za všechnu tu práci 
a  energii, kterou kroketovým kurtům vě-
nuje, ze srdce přejeme!
Konečné pořadí: 1. Jiří Plachý (CCDT), 
2. David Hajn (CCDT), 3. Václav Dosko-
čil (CCDT), 4. Anna Králová (CCCC), 5. 
Michal Kotyk (KKP), 6. Jan Král (CCCC), 
7. Otakar Stankuš (KKP, CCDT), 8. Ště-
pán Hazdra (CCDT), 9. Stanislav Vorel 
(CCCC), 10. Tomáš Vrtný (SKKS)

Hana Hajnová

Florbal
Raptorcup opět 
v srpnu
Devátý  ročník  florbalového  turnaje  Rap-
torcup startuje v sobotu 31. srpna ve spor-
tovní hale za sokolovnou. Soupiska  týmů 
už je plná, celý den bude nabitý napínavý-
mi florbalovými zápasy. Přijďte se podívat 
a podpořit 4 místní želízka v ohni. Čtvrt-
finále jako vždy začíná kolem 14. hodiny. 
Podrobnosti a časový rozpis zápasů najde-
te na http://www.raptorcup.cz. Vstup zdar-
ma, občerstvení zajištěno.     David Kovář

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenos-
ti-ledu.html

ZASLOUŽENÝ VÍTĚZ. Jiří Plachý.

Basketbal
Konečná  tabulka  přeshraniční  soutěže 
2018 - 2019
1. Studená  6  457 : 393  11
2. Telč  6  375 : 338 9
3. Gmünd  6  391 : 331  9
4. Nová Bystřice  6  331 : 492  6

Informace pro mladé 
basketbalisty
Děti, které by měly zájem chodit na krou-
žek  košíkové,  by  měly  sledovat  nabídku 
DDM a v září se přihlásit. Předpokládám, 
že tréninky budou opět ve středu od 17:30 
do  19:00.  Jen  nevíme,  zda  už  bude  tělo-
cvična  GOB  opravená.  Při  zápisu  v  zá-
ří  snad už budeme vědět přesně,  jestli už 
od října budeme trénovat v „novém“.

Milan Maleček

Nová  sezóna  Florbalu Telč  začíná  pro  děti  a mládež  ve  středu  4.  září  v  16  hodin 
ve sportovní hale ZŠ Hradecká. Nábor je pro děti od 5 let, pro registrované i pro nere-
gistrované, kteří si chtějí jen zasportovat, pro děvčata, chlapce. Hledáme nové trenéry, 
rozhodčí a další členy do týmu našeho spolku. 

Jaroslav Novák

Poslední  červnovou  sobotu  již  tradič-
ně Orel Telč připravil pro děti a mládež 
atletické  dopoledne.  Registraci  i  začá-
tek závodů provázel setrvalý déšť, proto 
si vážíme všech 46 odvážných účastníků 
a  jejich  rodičů.  Po  10.  hodině  se  poča-
sí  umoudřilo  a  zbytek  dne  byly  ideální 
sportovní podmínky. Na tvářích účastní-
ků bylo vidět, že si sportovní dopoledne 
se svými dětmi užívali. Obzvlášť velkou 
radost  měla  Barbora  Šimková  z  Prahy, 
která si domů odvezla hlavní slosovatel-
nou  cenu,  stavebnici Gravitrax. Děkuje-
me všem sponzorům a pořadatelům, kte-
ří  umožnili,  že  se  tato  akce uskutečnila. 
Stejně jako v předchozích ročnících nej-
více účastníků dorazilo z Telče (25). Ne-
chyběli ale zástupci z okolních obcí a ani 
z  dost  vzdálených  míst  naší  republiky 
(Praha,  Brandýs  nad  Labem,  Poděbrady 
či  Stará  Boleslav).  Kompletní  výsledky 
a  fotky  z  akce  najdete  na www.oreltelc.
cz/atletika.

David Kovář

Velká cena v atletice
V režii Orla

NASAZENÍ.  Mimořádnou  pochvalu  si 
za úsilí na trati zaslouží tento běžec

Foto: František Neužil
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Kulturní kalendář
Pro  letní měsíce  je Kalendář kulturních, 
společenských  a  sportovních  akcí  měs-
ta Telče  od  června  do  září  2019 uveden 
v samostatném tisku Telčské léto 2019.

K  dostání  v  Telčských  listech  06/2019, 
na  Informačním  centru  na  radnici 
a v Městské galerii Hasičský dům na ná-
městí Zachariáše z Hradce

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

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387
http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Prázdninový provoz v klubu:
Pondělí, středa 11:00 - 16:00 hod.
Program  na  prázdniny  nemá  pevně  sta-
novené  termíny.  Jednotlivé  akce  se  bu-
dou konat v závislosti na počasí a počtu 
klientů v zařízení. Přespávačka, Tvořivý 
týden, Výjezdní akce do Jihlavy, Udělej 
si ZASTÁVku podle sebe, Sportovní den 
na hřišti, Geocaching, Rozlučka s létem

Chovatelé
10. – 11. 8.  areál ZO ČSCH
Telčská  organizace  svazu  chovatelů  při-
pravuje na víkend 10. a 11. srpna tradič-
ní  výstavu drobného hospodářského 
zvířectva v areálu Na Kopečku v Jihlav-
ské ulici. ZO ČSCH Telč pořádá výstavu 
drobného hospodářského  zvířectva.  Pře-
dávání cen oceněným vystavovatelům je 
plánováno na závěr výstavy v neděli 11. 
srpna ve 13 hodin. 
sobota 10. 8. 14 - 18 hod.
neděle 11. 8. 6 - 13 hod.
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.

11. 8.  7 – 10 hod.
Výměnné trhy drobného zvířectva

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Rezervační systém na Informačním cen-
tru. 
Časy prohlídek: 
úterý až neděle 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.
 Max. počet osob ve skupině 20.
osobně, tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

Srpen 
v Univerzitním centru
• Letní jazykové kurzy angličtiny, 
28. července – 2. srpna
• Letní škola energetické bezpečnosti, 
pořádá Fakulta sociálních studií,
3. – 10. srpna, více www.summer-school.cz 
•  Mladá  univerzita  Waldviertel-Vysočina, 
workshop Digitální město, 
7. srpna, více www.jungeuni-waldviertel.at
• Letní škola evropských studií, 
pořádá Diplomatická akademie MZV ČR,
12. - 18. srpna, více www.mzv.cz
• Letní škola pro doktorandy, 
pořádá Odbor výzkumu MU, 19. – 23. srpna
• Výjezdní zasedání Kanceláře e-learningu, 
pořádá  Centrum  informačních  technologií 
Filozofické fakulty MUNI, 25. – 28. srpna
•  Doktorandská  konference,  pořádá  Ústav 
české literatury a knihovnictví FF MUNI, 
4. - 6. září
•  Mezinárodní  konference  -  Výzkum  dvoj-
hvězd, pořádá Přírodovědecká fakulta MUNI, 
6. - 8. září

Orel připravuje

In Congelatore - 
Zmrazovač
Opera mafia o třech dějstvích v podání ko-
čovného divadla Ad Hoc
Orlovna, 28. září v 19:30
www.divadloadhoc.cz

Pro veřejnost
úterý 6. srpna od 15:00, nádvoří

Slam Poetry

repríza úspěšného představení plného po-
ezie, recitace a improvizace
Výstavy
•  Umělecký  kovář  Libor  Hurda  -  sochy, 
venkovní instalace na nádvoří
• Tomáš Mejdrech – In memoriam, výsta-
va obrazů, knihovna UC Telč
•  Alice  Grünwald,  výstava  obrazů,  malá 
galerie
• 100 příběhů MUNI, letní výstava v pro-
storách UC Telč

Podrobnější informace o všech akcích jsou 
k dispozici na internetových stránkách ne-
bo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 
777 119 220.
www.uct.muni.cz  

Za Karlou 
Florianovou
16.  července  zemřela  paní Karla Floriano-
vá ze Staré Říše, výtvarnice, aranžérka, pra-
videlná účastnice U3V a také dobrovolnice 
Sdílení, které jí poslední měsíce poskytova-
lo vzornou péči, za kterou rodina děkuje.

Počasí v červnu
Po mokrém  a  chladném  květnu  nastal  ob-
rat. Počasí v letošním červnu bylo mimořád-
ně horké, ale současně chudé na srážky. Ani 
v  jednom dni  nebylo  denní maximum niž-
ší  než  20°C  a  třikrát  vystoupilo  nad  30°C. 
V ostatních dnech hodnoty maximálních tep-
lot kolísaly od 20 do 30°C. Srážek bylo má-
lo. Obvykle byly spojeny s bouřkami a i těch 
bylo málo. Bylo pouze 7 dnů s bouřkou a 9 
dnů  se  srážkami.  Ty  byly  většinou  ve  for-
mě dešťových přeháněk, někdy i prudkých, 
a  jenom čtyřikrát napršelo přes 5 mm. Nej-
vydatněji v jednom dni to bylo 12 mm. Ani 
tak  to nestačilo na pořádné zalití  zahrádek. 
Přechod bouřek byl často spojen se silnými 
poryvy větru, naštěstí větší škody nevznikly. 
Už i u nás jsme se dostali do situace, kdy mu-
síme za deště pochytat co nejvíce vody a pak 
s ní zalévat. Měsíc hodnotíme teplotně ja-
ko mimořádně nadnormální (byl nejtep-
lejší v dosavadní řadě měření),  srážkově 
byl mírně podnormální.                                jf

Zámek v srpnu
Pohádkový les 
v zámeckém parku
31. srpna, 13 až 17 hod.
Skřítkové  a  víly  potěší  děti  v Telči. Má-
te  rádi pohádky? Chcete si hrát, dobře se 
pobavit a rozloučit se s létem pohádkově? 
Máte možnost v sobotu 31. srpna od 13:00 
hod.  v  zámeckém  parku.  Vstoupíte  tak 
na  den  do  zakleté  říše  plné  čarokrásných 
rusalek, vodníků a skřítků. Na kilometrové 
trase zámeckým parkem na vás i vaše děti 
budou čekat pohádkové postavy a zvířátka 
ze začarovaného lesa. Děti budou u každé-
ho z nich muset plnit úkoly. Splněné úko-
ly  si  zaznamenávají  do  průvodního  dopi-
su, který dostanou na začátku cesty. Trasa 
Pohádkového  lesa  začíná  u  spodní  brány 
Na Baště (u Štěpnického rybníka).
Registraci najdete na stránkách pořádající spo-
lečnosti Velká dobrodružství – www.veldo.cz 
nebo na FB Velká dobrodružství.                   ln
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HRADEC KRÁLOVÉ
31. 8. - 1. 9. - XXVI. Czech International 
Air Fest 2019 – CIAF 2019
Letiště Hradec Králové
Letecká akce se zahraniční účastí je zamě-
řena na přehlídku vojenských letounů, akro-
batické letouny a především na ukázky sku-
pinové akrobacie a pokračuje  tak v  tradici 
velkých leteckých dnů v Hradci Králové.

CHEB
30. - 31. 8. - Valdštejnské slavnosti
Tradiční  historické  slavnosti  na  náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad a v Krajince.

JINDŘICHŮV HRADEC
31. 8. – Bohéma
Operní představení na III. nádvoří st. hradu 
a zámku.

KUTNÁ HORA
9. – 10. 8. - Dačického 12
Krosový  běh  na  12 km  údolím  Vrchlice 
a Bylanky.

LITOMYŠL
11. - 18. 8. - Litomyšlské dny barokní tra-
dice
Kulturně-duchovní  festival  barokního  dě-
dictví

POLIČKA
23. - 25. 8. - Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož 
hlavní scénou je poličské náměstí - klasická 
hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba.

TELČ
16. - 17. 8. - Historické slavnosti Zacha-
riáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
aneb Od počátku k rozkvětu Telče
Oslavte s městem Telč 920 let od jeho za-
ložení.

TŘEBOŇ
13. - 18. 8. - Třeboňská letní setkávání
Mezinárodní hudební kurzy s koncerty pro 
veřejnost  v  divadle,  ve  Schwarzenberské 
hrobce, v lázních Aurora.

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

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
3. 8. so 18.00 Matka Boží
4. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 8. so 18.00 Matka Boží
11. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 8. so 18.00 Matka Boží
18. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
24. 8. so 18.00 Matka Boží
25. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
31. 8. so 18.00 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

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
Zuzana Vondráková, Štěpnice
Radek Nesnídal, Staré Město
Anastázie Elster, Podolí

Blahopřejeme novomanželům
Petr Navrátil, Telč
a Petra Vondráčková, Jezdovice
Lukáš Daňhel, Telč
a Jitka Cvrčková, Dačice
Samuel Jose Villarreal Figueroa, 
Porlamar, Venezuela
a Jana Klímová, Třebíč
Jaroslav Šalanda, Borovná
a Klára Lupačová, Horní Myslová
Vít Kiessling, Prostřední Vydří
a Jitka Deutscharová, Zadní Vydří
Jaroslav Vrňák, Praha
a Monika Nováková, Telč
Petr Mokrý, Sedlatice
a Bc. Radka Nováková, Sedlatice

Opustili nás
Marie Kroupová, Staré Město  75 let
Božena Dvořáčková, Staré Město  85 let
Bohumil Fojt, Štěpnice  70 let
Božena Kopsová, Vnitřní Město  88 let
Libuše Procházková, Řásná  90 let
Marie Vikturnová, Staré Město  83 let
Marie Kameníková, H. Myslová  84 let
Vladimír Čeřovský, Vn. Město  79 let

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

u sňatku na základě písemného souhlasu obou 
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 

zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
ve čtvrtek 15. srpna

Telčské listy 8/2019 – 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

Zavřeli  jste oči,  chtělo se Vám spát, aniž 
jste  tušili,  co  to  má  znamenat.  Nebylo 
Vám dopřáno déle s námi být, nebylo lé-
ku, abyste mohli žít. 21. července uplynou 
tři roky od úmrtí pana Bohumila Liščáka 
z Telče a 18. července uplyne rok od úmrtí 
paní Marie Liščákové z Telče.

Vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Děkuji  všem příbuzným, přátelům a  zná-
mým  za  projevení  soustrasti  nad  ztrátou 
mé maminky paní Vlasty Smejkalové.

Syn Ivo Smejkal

Poděkování
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TOLIK TELČANŮ vážilo v sobotu 22. června cestu do Brna na jáhenské svěcení Jana 
Patty Pavlíčka. Že na závěr návštěvy Brna a Křtin zazpíval sbor Santini, byl pro nového 
jáhna dárek navíc.

UŽ NE ASIA SHOP. Ale první bankomat a směnárna v jednom. Snímek do historie. 
Obě fota: Pavel Boček

PAMĚTNÍ MEDAILE. Tu k letošnímu výročí Telče si budete moci zakoupit o Historických slavnostech ve stánku Mincovny Jablonec. Tu 
z roku 1899 (vpravo) pouze na burzách sběratelů. Budete-li mít štěstí...

Běh pro hospic Sdílení
Třetí  ročník  benefiční  akce  Běh  městem 
šťastných lásek se bude konat 4. 8. na ná-
městí  v  Telči.  Start  bude  v  10.30  hodin, 
registrace  již  od  9  hodin.  Pro  snadněj-
ší organizaci  startu  se, prosím,  registrujte 
předem na www.behyprohospice.cz. Kaž-
dého  účastníka  čeká  v  cíli medaile  a  do-
spělé  i kelímek NickNack. Děti dostanou 
k medaili  i diplom. Všichni se mohou tě-
šit na vystoupení Ride Wheel – biketrial. 
Běh není měřený. Nemusíte ani běžet, sta-
čí jít a svojí účastí podpořit domácí hospi-
covou péči Sdílení. Motto letošního roční-
ku: Jsem vítěz, běžím pro hospic!

Eva Švecová, Sdílení, o.p.s.


