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ROČNÍK XXX

Zasedání 
zastupitelstva města
pondělí 16. září v 16 hodin 

v zasedacím sále zámku

Telčské léto I.

Prázdniny na parkovišti ve Slavatovské ulici.                                                                                                                                Foto: Pavel Boček

Běh pro hospic Sdílení 4. srpna. Více str. 8.                                                      Foto: Lukáš Šamal

Krásná vzpomínka. Hodina dějepisu Petra 
Píši na Historických slavnostech 16. a 17. 
srpna.                                 Foto: Ilona Jeníčková

Po uzávěrce

Telč bude Bonn
Na přelomu října a listopadu se naše náměstí a ulice U Masných krámů promění 
v německý Bonn. Filmaři si obě místa vybrali pro natáčení hlavního motivu snímku 
o slavném skladateli Ludwigu van Beethovenovi (1770 – 1827), který se v Bonnu 
narodil a žil.                                                                            Více v příštím čísle TL.
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18. schůze - 10. července
 - RM města schválila užití veřejného pro-
stranství pro umístění stolů a židlí před pro-
vozovnou „vinotéka Ella“ v domě č.p. 49 
na náměstí Zachariáše z Hradce k poskyto-
vání hostinských služeb pro letní turistickou 
sezonu v roce 2019.
 - RM schválila uzavření smlouvy o reklamě 
a propagaci mezi městem Telč a společností 
Plzeňský Prazdroj.
 - RM vzala na vědomí doporučení z jednání 
komise pro kulturu a cestovní ruch.
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „obnova domu č.p. 66 
(DDM)“ bude společnost Starkon.
 - RM města na základě doporučení komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek rozhod-
la, že zhotovitelem akce „Centrum odbor-
né výuky ZŠ Hradecká (vybavení IT)“ bude 
společnost FLAME System, Ostrava. 
 - RM vzala na vědomí zápis z jednání komi-
se pro regeneraci MPR a MPZ a správu pa-
mátky UNESCO, stavební a územního roz-
voje konaného 25. 06. 2019.
 - RM schválila uzavření smlouvy se společ-
nostmi PDT a Panský dvůr Telč o právu 
provést stavbu „2. etapa, parkoviště“.

19. schůze - 24. července
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádky určené k poskyto-
vání hostinských služeb před domem č.p. 9 
na náměstí Zachariáše z Hradce pro letní tu-
ristickou sezonu v roce 2019.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
(chodníku) před domem čp. 64 na náměs-
tí Zachariáše z Hradce na dobu od 29. 7. 
do 31. 8. 2019 k účelu umístění dvou stol-
ků a židlí.
 - RM schválila vyhodnocení veřejné zakáz-
ky a pověřila starostu města uzavřením 
smlouvy o dílo na zhotovení akce „Akus-
tická úprava tělocvičny na ZŠ Masarykova“ 
s Ing. Rostislavem Daňkem.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Kanalizace a vodovod Dačická - 1. eta-
pa“ a složení komise pro otevírání, posou-
zení a hodnocení nabídek na tuto veřejnou 
zakázku.
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Centrum odborné výu-
ky ZŠ Hradecká (vybavení nábytek)“ bude 
společnost INTERDEKOR HP, Těrlicko.

Z jednání rady města

Konzultační den 
rady města

pondělí 9. 9. od 13.00 do 15.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

V Univerzitním centru

Letní škola evropských studií
V srpnu se v Univerzitním centru konal již 18. 
ročník Letní školy evropských studií. Letošním 
tématem byla „Evropa v pomalu se globalizují-
cím světě“. Školu zahájil státní tajemník MZV 
Miloslav Stašek. Mezi účastníky bylo více než 
20 mladých diplomatů z 18 zemí Evropy, Asie, 
Latinské Ameriky či Afriky a obdobný počet 
českých mladých státních úředníků z klíčo-
vých institucí ČR, mj. z Kanceláře preziden-
ta republiky, Úřadu vlády, Senátu a Poslanec-

ké sněmovny. Do Telče dorazila řada českých 
i zahraničních lektorů, diplomatů a odborníků, 
kteří debatovali o možnostech i úskalích skry-
té globalizace pro aktuální vývoj v Evropě. Je 
potěšitelné, že sympozium, které patří k vý-
znamným a pravidelným aktivitám Diploma-
tické akademie, se těší stále většímu zájmu ab-
solventů i odborné veřejnosti. Diplomaté se 
do Telče vrátí zase v srpnu 2020.

Jaroslav Makovec, ředitel UC

Policie ČR Telč informuje
Dopadli distributora pervitinu
Policisté dopadli distributora, který na Jihlav-
sku a Jindřichohradecku prodával pervitin. 
Drogy dvaatřicetiletý muž distribuoval v prv-
ní polovině letošního roku na různých mís-
tech v Telči a obcích v okolí a také v Dačicích. 
Pervitin dalším lidem prodával, poskytoval jej 
zdarma nebo jako protislužbu, například za za-
půjčení vozidla. Odběratelům, jednalo se o mu-
že i ženy, rozdistribuoval desítky gramů drogy. 
Za drogovou trestnou činnost hrozí obviněné-
mu muži trest odnětí svobody až na pět let.
Cizinec založil požár.  
Byl pod vlivem drog 
Policisté velmi rychle dopadli muže, který 
ve Vápovicích v neděli 11. srpna zapálil a zce-
la zničil dům seniorů. Podezřelý cizinec byl 
pod vlivem drog a měl u sebe desítky tablet 
extáze. Muž skončil v policejní cele a krimi-
nalisté mu ve zkráceném přípravném řízení 
sdělili podezření ze spáchání dvou trestných 
činů. Podezřelý jednatřicetiletý cizinec přišel 
v neděli 11. srpna po půlnoci náhodně do Vá-
povic. Vlezl na oplocenou zahradu jednoho 
z rodinných domů a vnikl do garáže, kde se 
chtěl ukrýt. Zapálil si zde cigaretu, kterou ale 
nedostatečně uhašenou odhodil do odpadko-
vého koše. Následně zjistil, že koš začal hořet, 
snažil se ho zmateně uhasit, ale svým jedná-
ním šíření ohně ještě urychlil. Když se mu po-
žár nedařilo dostat pod kontrolu, z místa utekl. 
Oheň se začal rychle přesouvat i na dům a po-
moc přivolali náhodní lidé. Podezřelého mu-
že poté rychle vypátrali a dopadli telčští poli-
cisté. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit 
trest odnětí svobody až na pět let.

Havárie cyklistky
V neděli 4. srpna se v Mlýnské ulici zranila 
cyklistka, která nezvládla řízení. Při průjez-
du zatáčkou dostala smyk a havarovala. Zdra-
votnickou záchrannou službou byla převeze-
na do jihlavské nemocnice. Policisté provedli 
u ženy dechovou zkoušku a naměřili jí hodno-
tu 2,18 promile alkoholu.
Opilého muže policisté zajistili
V pátek 2. srpna byli po desáté hodině večer 
přivoláni policisté do Mládkovy ulice, kde le-
žel uprostřed pozemní komunikace mladý 
muž. Policisté mu pomohli do bezpečného 
prostoru na chodník. Provedli u něj dechovou 
zkoušku a naměřili mu 2,18 promile alkoholu. 
Policisté muže zajistili a odvezli ho na protial-
koholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Pokus vloupání Na Baště
Policisté pátrají po neznámém pachateli, kte-
rý se 13. srpna kolem 17:50 hodin pokusil 
vloupat do jednoho z domů v ulici Na Baště. 
Byl přitom vyrušen majitelem domu a z mís-
ta uprchl. Policie prosí případné svědky, kteří 
se v uvedenou dobu pohybovali po této ulici, 
případně v okolí Štěpnického rybníka, v da-
ném místě a všimli si mladíka cca 190 cm vy-
sokého s oválným bledým obličejem, s čer-
nou elastickou čepicí na hlavě, se slunečními 
brýlemi na očích a s černými koženými ru-
kavicemi na rukách, nechť kontaktují Policii 
ČR v Telči na tel. 974266721 nebo na mobil 
724846692. Předem děkujeme za spolupráci.

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

policie najdete v Listárně TL

DDM Telč informuje

Zápisy do kroužků v ZŠ Masarykova!
Zápisy do zájmových útvarů Domu dětí a mládeže Telč pro školní rok 2019/2020 probíhají 
v prostorách Základní školy Masarykova, Otevřená škola – vchod od zimního stadionu v do-
bě od 9:00 do 16:00 hod. nebo na e-mailu ddmjanovska@seznam.cz. Více informací a nabídku 
zájmových útvarů naleznete na stránkách ddmtelc.cz.    Těšíme se na Vás, kolektiv DDM Telč
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Začíná rekonstrukce DDM
O rekonstrukci Domu dětí a mládeže 
na náměstí už jsem se v Telčských listech 
zmínil. A to v té souvislosti, že se nám 
na DDM a na budovu radnice podařilo 
získat evropskou dotaci. Koncem června 
došlo k přestěhování všech aktivit DDM 
na ZŠ Masarykova, kde budou po celý ten-
to školní rok fungovat jeho kroužky. A má-
me za sebou i potřebné administrativní kro-
ky. Dům ještě poskytl zázemí pořadatelům 
Prázdnin v Telči a nyní už je prázdný a je 
připraven k nástupu dodavatelské firmy. 
Ve výběrovém řízení uspěla firma Starkon 

a práce zahájí 1. září. V rámci projektu do-
jde k celkové obnově celého objektu včet-
ně veškerých inženýrských sítí. Dojde také 
ke změně dispozic budovy jak ve vztahu 
k zázemí pro kroužky, tak i administrativní 
části. Zcela nově budou využity i podkrov-
ní a sklepní prostory. A součástí projektu je 
i nové vybavení některých místností. Žáci 
DDM se tak mohou mimo jiné těšit na no-
vý divadelní sál, upravené zkušebny pro 
taneční a pohybové aktivity a nové záze-
mí pro činnost dalších kroužků. V přízemí 
a ve sklepních prostorách pak vznikne stá-
lá expozice k historii budovy, ale i prostor 
pro menší výstavy. A počítáme i s napoje-
ním na Telčské podzemí. Stejně jako do-
posud pak budou všechny rekonstruované 
prostory sloužit jako zázemí i spolkům ne-
bo Prázdninám a dalším akcím. Náklady 
celé akce jsou cca 26 milionů korun a ho-
tovo by mělo být do konce srpna příští-
ho roku. Vše je termínově nastaveno tak, 
aby se DDM následně v září přestěhovalo 
zpět ze školy do zrekonstruované budovy 
a od října už začaly všechny kroužky fun-
govat v novém.

Radosti a starosti telčského starosty
Je po prázdninách
V době, kdy tyto řádky píšu, končí festi-
val Prázdniny v Telči. Hodnocení je sa-
mozřejmě na každém, kdo do Telče při-
jel. Ale věřím, že převládá spokojenost. 
Za mě proto jen malé „komplexní“ ohléd-
nutí. První, co se nedalo přehlédnout, byl 
pořádek. Nikde se neválely plastové ke-
límky, popelnice byly poloprázdné a ni-
koho neobtěžovaly vosy. Vratné kelímky 
i čepování do skla hodně pomohlo. Velké 
poděkování za to patří společnosti OHR 
a všem, kteří se do systému zapojili. Dra-
čí lodě už jsou tradiční součástí Prázdnin 
a jsem rád, že i letos kromě „profi“ lo-
dí byla hojná účast amatérských posádek 
z Telče a okolí. A běh pro Sdílení opět 
posunul hranici jak co do počtu účastní-
ků, tak i vybrané částky. Vážím si všech, 
kteří svou podporu takto vyjádřili. Ale to 
hlavní byly samozřejmě skvělé koncerty 
na náměstí a na nádvoří zámku a také di-
vadla pro děti v parku „pod vrbou“. Dru-
há scéna Prázdnin v Panském dvoře pak 
už nebyla jen o nokturnech, ale o víken-
dech se stala dalším místem, kam moh-
li zájemci vyrazit na koncert i v podve-
čer. Občas zazněly názory, že bylo letos 
na náměstí méně lidí. Nemáme tady žád-
ná počítadla a není ani naším cílem hnát 
se za rekordy. Dobře navštívené koncer-
ty a pohoda „v podzámčí“ u stánků po-
tvrdily, že to tak je správně. No a tradič-
ně široká nabídka kapel opět ukázala, že 
Prázdniny i po 37 letech neztrácí lesk 
a stále umí překvapit něčím novým. Ja-
ko třeba zajímavým spojením Druhá trá-
va a Bra3 Ebenové. Milane „Medvěde“, 
Vojto, Matěji a další pořadatelé, díky 
za další skvělý ročník a za rok ahoj v Tel-
či. V době, kdy tyto řádky čtete, kon-
čí i školní prázdniny. Takže bych chtěl 
popřát všem žákům a studentům, učite-
lům i zaměstnancům škol úspěšný vstup 
do nového školního roku. A hlavně po-
žádat o součinnost a pochopení, proto-
že díky velkým investicím bude provoz 
ve školních budovách ještě nějakou do-
bu omezen. Ale jsem přesvědčen, že to 
společně zvládneme a výsledek bude stát 
za to.

TELČ dala hezký dárek 
SOBĚ!
Zcela výjimečnou akcí si naše město při-
pomnělo 920 let od první písemné zmín-
ky. V rámci historických slavností jsme 
se všichni stali žáky „prázdninové ho-
diny dějepisu“ a pomyslně si prošli vý-
znamná období dějin Telče. Díky skvě-

lému nápadu a režii Petra Píši jsme je 
na náměstí mohli sledovat doslova v pří-
mém přenosu. A proč byla tato akce vý-
jimečná? Jak bylo uvedeno v pozvánce, 
účinkovaly malé i velké děti a jejich do-
spělí ve spolcích místních i přespolních. 
Role průvodců se pod taktovkou Petra 
Píši ujal „pan učitel“ Jakub Škrdla a děti 
z pěveckého sboru TELČísla. Ti společ-
ně postupně vtahovali do děje další spol-
ky. Hasiče z Telče, Dyjice a Hodic, Klub 
důchodců, Velocipedisty, Podjavořičan, 
Sokol, modelky paní Klikové, krasobrus-
lařský oddíl, šermíře Balestry a spoustu 
místních i přespolních muzikantů a dal-
ších vystupujících. A jako hosté účin-
kovali šermíři z Třeboně a Uniformova-
né sbory z Waidhofenu. Jen doufám, že 
jsem na nikoho nezapomněl, ono totiž 
bylo všechno až do poslední chvíle uta-
jené... Všem účinkujícím patří velké po-
děkování za ochotu zapojit se, za hodiny 
příprav a hlavně za to velkolepé předsta-
vení. Opět se potvrdilo to, co říkám všu-
de rád, že totiž spolkový život je v našem 
městě stejným bohatstvím, jako jsou naše 
památky. A abych nezapomněl, Telč při-
jeli pozdravit i hosté ze Šale, Waidhofenu 
an de Thaya a Raabsu an der Thaya. S ra-
kouskými městy jsme si expozicí na rad-
nici připomněli 10 let od úspěšné Dolno-
rakouské výstavy.

Roman Fabeš

Nezaměstnanost 
v červenci
ČR
červenec 2,7% 
(červen 2,6; květen 2,6; duben 2,7)

Kraj Vysočina
červenec 2,4% 
(červen 2,2; květen 2,2; duben 2,4)

Správní obvod Telče
červenec 2,7% 
(červen 2,4; květen 2,4; duben 2,7)

Telč
červenec 2,7% 
(červen 2,6; květen 2,3; duben 2,6)

Obce správního obvodu ORP Telč s ne-
zaměstnaností nad 5% hranicí na kon-
ci července: Horní Myslová (7,9), Kostel-
ní Myslová (9,5), Lhotka (5,3), Sedlatice 
(5,3), Vanov (5,4), Vápovice (7,1)

Zdroj: Statistiky ÚP
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JAK TO VIDÍME MY 
Zastupitelský klub 12. 9.
Po prázdninové „pauze“ se vrací pravidelné 
setkávání s Vámi občany. Rádi s Vámi probe-
reme program aktuálního zastupitelstva, ale 
i vše, co Vás zajímá. Přijměte pozvání na 5. 
zastupitelský klub Společně pro Telč, který 
se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 17 hodin 
v místnosti č. 4 v prvním patře radnice.

Tuktejner
To slovo zní sice trochu divně, ale tuktejner je 
užitečná speciální „popelnice“ pro ukládání 
použitých tuků z kuchyně v plastových lah-
vích. Souvisí s novou povinností obcí od ro-
ku 2020 zajistit oddělené soustřeďování po-
užitých jedlých olejů a tuků. Nejenže se pak 
dají znovu technicky využít, ale neucpáva-
jí kanály ani nezatěžují čističky odpadních 
vod. Již dnes je možné tuky odkládat do sběr-
ného dvora v areálu Služeb. Že je to daleko, 
moc práce, starost navíc? Proto jsme se obča-
nů v naší anketě zeptali, zda by je motivovalo 
začít tuk z kuchyně “třídit”, kdyby se na sběr-
ná místa v Telči přidaly tuktejnery. Množství 
kladných odpovědí vedlo naše kroky za jed-
natelem Služeb Telč, který zrovna nabídku 
na pořízení tuktejnerů zvažoval. Na základě 
posouzení aktuální situace a srovnání s Jihla-
vou, kde tuktejnery už nějakou dobu využí-
vají, jsme připravili návrh zkušebního provo-
zu pro Telč. Jako nejvýhodnější a nejlevnější 
nám vychází varianta s využitím servisu ex-
terní firmy, kdy bychom nemuseli kupovat 
nádoby, řešit svoz, čištění, údržbu, kvalitu se-
braného tuku, ani prodej či případnou likvi-
daci. Jelikož nejsou k dispozici údaje, kolik 
použitých tuků dnes v domácnostech vůbec 
vzniká, přijde nám to jako ideální start prv-
ního „pilotního“ roku. Jako zásadní a pozi-
tivní změnu vidíme to, že tuk z domácností 
by nekončil likvidací, ale podařilo by se ho 
recyklovat a znovu využít. Tím zase trochu 
odlehčíme životnímu prostředí a nabídneme 
občanům, kteří chtějí třídit, další možnosti. 
A kolik by mělo v Telči tuktejnerů být? Při 
prostém srovnání s Jihlavou by to vycházelo 
na čtyři, ale s ohledem na rovnoměrné plošné 
pokrytí ve městě navrhujeme pro první zku-
šební rok optimální sedmičku. Věříme, že se 
tuto novou službu podaří do konce tohoto ro-
ku na vybraných sběrných hnízdech v Telči 
zavést.

Hana Hajnová a Jiří Pykal

Jak se nám žije v Telči?
Na tuto otázku by zřejmě každý odpověděl 
trošku jinak. Jeden by rád v Telči pracoval, 
druhý nemůže najít bydlení, třetímu nic ne-
chybí. Společně pro Telč hledalo odpovědi 

na tyto otázky před rokem v dotazníkovém 
šetření. Vyšla nám tenkrát některá více či 
méně překvapivá zjištění. Nevím, jak to má-
te vy, ale mě statistická data vždy fascinova-
la – jak to mají ženy, jak muži, cítí to jinak 
mladší či starší. Moc mě proto potěšilo, když 
společnost Obce v datech vydala porovná-
ní kvality života ve všech 206 obcích s roz-
šířenou působností. Nevycházeli z dotazní-
ků, ale porovnávali například počet spolků, 
lékařů, škol v obci, zdraví obyvatel či život-
ní prostředí. 29 ukazatelů bylo v Indexu kva-
lity života rozděleno do tří kategorií – Zdra-
ví a životní prostředí, Materiální zabezpečení 
a vzdělání a Vztahy a služby. A jak se nám 
tedy podle tohoto Indexu v Telči žije? Telč se 
umístila na 127. místě v ČR (pokles o 6 míst), 
na 11. místě na Vysočině (z 15) a na 59. mís-
tě (z 82) v případě obcí do 10 000 obyvatel. 
Nejhůře dopadla Telč v oblasti Vztahů a slu-
žeb. Index nám tu snižovaly hlavně problé-
my, které město dlouhodobě trápí – úby-
tek obyvatel a stěhování mladších obyvatel 
z města. Nízkého indexu jsme pak dosáh-
li i v nabídce pracovních míst. V čem se ale 
výsledky našeho dotazníku a srovnání kvali-
ty života v obcích zásadně rozchází, je oblast 
zdravotní péče. V našem průzkumu hodnoti-
li respondenti dostupnost a úroveň zdravot-
ní péče neutrálně či záporně, zatímco Obcím 
v datech vyšel Index praktických lékařů jako 
nadprůměrný ve srovnání s ostatními obcemi. 
Je pravda, že do našeho hodnocení se mohly 
promítnout i zkušenosti s odbornými lékaři či 
zubaři, zabývá se nejen kvantitou, tzn. počet 
lékařů na obyvatele, ale i kvalitou daných slu-
žeb. V čem jsme byli oproti ostatním obcím 
nadprůměrní, je Index kvalitních středních 
škol - kvalitní škola se pozná podle úspěšnos-
ti studentů u maturitních zkoušek. Zde Telč 
zabodovala a připadá jí 23. místo v ČR a 2. 
na Vysočině. Velmi dobře jsme na tom i v In-
dexu exekucí nebo Indexu počtu obyvatel 
v hmotné nouzi. Na čem bychom ale moh-
li zapracovat, je například Index hazardu, 
kde jsme obsadili 162. místo v ČR a 11. mís-
to na Vysočině. Ráda bych zde prošla všech-
ny výsledky, ale prostor je bohužel omezený, 
a tak zájemce odkážu na výsledky na webu. 
Mohly by být zajímavé minimálně pro před-
stavitele obce, aby věděli, kde mohou hledat 
případnou inspiraci. Pokud máte zájem o vy-
hodnocení naší ankety spokojenosti občanů 
města Telč, prezentaci najdete na www.spo-
lecneprotelc.cz v sekci Ke stažení, pokud 
o výsledky Indexu kvality života, zadejte si 
www.obcevdatech.cz

Helena Tomíšková

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Hasiči cvičili
Jednotka HZS telčské stanice proved-
la 31. května taktické cvičení v areálu 
Hospodářského dvora v Bohuslavicích. 
S jednotkami z Bohuslavic a Želetavy 
zde nacvičovala zásah při hromadné do-
pravní nehodě se zraněním velkého počtu 
osob. 20. června pak zasahovala při mo-
delovém požáru kanceláře ve skladu fir-
my Maxxisample v Telči společně s dob-
rovolnými hasiči z Mrákotína a Telče.    jf

Hasičské zprávy
V období od 16. května do 6. srpna zasa-
hovala jednotka HZS Kraje Vysočina, sta-
nice Telč u osmapadesáti událostí. V drtivé 
většině se jednalo opět o technické pomo-
ci, jejichž podíl z celkového počtu byl tři-
cet čtyři. Hasiči při nich například otevírali 
uzavřené prostory v nebezpečí z prodlení, 
odstraňovali překážky a provozní kapaliny 
z komunikací a ve spolupráci se zdravot-
nickou záchrannou službou pomáhali při 
transportu pacienta.
První červencový den hasiče potrápila vě-
trná smršť, při které zasahovali šestkrát, 
a stejný počet zásahů měly okolní jednot-
ky sborů dobrovolných hasičů. Na rybní-
ku Roštejn pak jednotka prováděla 4. čer-
vence záchranu tonoucí osoby, kterou se 
bohužel nepodařilo, přes dlouhou resusci-
taci, oživit. Velmi nízký počet byl v uve-
deném období dopravních nehod. Došlo 
pouze ke čtyřem, při kterých musela zasa-
hovat naše jednotka a všechny bez vážněj-
ších následků. O to víc bylo požárů, sedm-
náct. Převážně se jednalo o požáry na poli 
a v lesním porostu, avšak došlo i k požáru 
objektů nebo dopravních prostředků. Nej-
větším požárem co do počtu zúčastněných 
jednotek byl pravděpodobně požár sení-
ku ve druhém stupni poplachu v obci Kní-
nice, kde zasahovaly jednotky z Knínic, 
Želetavy, Budče, Nové Říše, stanice Telč 
a stanice Jihlava. Z pohledu výše požá-
rem způsobené škody byl jednoznačně po-
žár harvestoru u Vystrčenovic 24. červen-
ce, kde se škoda vyšplhala k půl druhému 
milionu.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Poslední kolo kotlíkových 
dotací v Kraji Vysočina

Seminář pro veřejnost
Telč, 23. září, sál ZUŠ, 16 – 18 hod.

nám. Zachariáše z Hradce 71
zdroj: www.novinykrajevysocina.cz
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Září v Univerzitním 
centru
• Doktorandská konference, pořádá Ústav 

české literatury a knihovnictví Filozofic-
ké fakulty MUNI, 4. - 6. září

• Mezinárodní konference - Výzkum dvoj-
hvězd, pořádá Přírodovědecká fakulta 
MUNI, 6. - 8. září

• Jednodenní workshop Ekonomicko-
-správní fakulty MU, 9. září

• Výjezdní jednání Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání, 16. - 17. září

• Letní škola pedagogických pracovníků, 
pořádá Kraj Vysočina, 18. - 20. září

• Setkání ředitelů krajských úřadů (Kraj 
Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský 
kraj a SZ Dolní Rakousko), pořádá Kraj 
Vysočina, 20. září

• Výjezdní jednání Odboru veřejných za-
kázek MU, 26. - 27. září

• Školení zaměstnanců Domova pro osoby 
se zdravotním postižením Sulická, 27. - 
28. září

• Výjezdní zasedání Ústavu hudebních 
věd MU, 27. - 29. září

• Výjezdní zasedání výzkumného centra 
CEITEC MU, 30. září - 1. října

Bylo, je a bude v Telči. Místostarosta informuje

Vratné kelímky nepomohly 
jen Zemi, ale nám všem
Poslední dobou vídáme v televizi, novinách, 
na internetu nový fenomén – plastový oce-
án, doslova plující kontinent odpadků. I proto 
jsme prostřednictvím přeshraničního projek-
tu INTERREG a za pomoci všech zúčastně-
ných chtěli letos docílit Prázdnin v Telči bez 
jednorázového plastu. Systém jsme se snaži-
li nastavit co nejpřívětivěji pro provozovatele 
stánků, stejně tak pro návštěvníky. Vedle dis-
tribuce kelímků jsme se „vrhli“ také na kom-
pletní servis spočívající v umývání a osouše-
ní kelímků a jejich zpětné vracení ke stánkům. 
Spolupráci jsme v tomto směru navázali také 
s pořadateli Prázdnin, kterým jsme pomáhali 
se servisem jejich vlastních kelímků. V pátek, 
v první den festivalu, jste po náměstí mohli vi-
dět jezdit kárku se speciálními kontejnery ur-
čenými pro převoz vratných kelímků NICK-
-NACK. Nakonec se za jeden den mezi osm 
provozovatelů občerstvení rozvezlo 5712 ke-
límků. Ať už jste pili z kelímků s motivem 
OHR či s vyobrazením Zachariáše z Hradce, 
popíjení vám zpříjemňovala grafika od Luká-
še Pivonky, který stojí za vizuální stránkou ke-
límků. Na používání vratných kelímků jsme 
se dohodli s provozovateli všech stánků. Vel-

mi milé překvapení poté přišlo se zjištěním, že 
u některých stánků si můžete dát pití dokonce 
do skleněného půllitru. Díky tomu jsme moh-
li po prvních čtyřech dnech provozu mycího 
centra zkrátit jeho provozní dobu. I tak my-
cí centrum vykázalo dohromady 270 odpra-
covaných hodin. Používání vratných kelímků 
a skleněných půllitrů bylo znát okamžitě. Od-
padly nám přetékající odpadkové koše známé 
z minulých let. Jistě si pamatujete, moc pěkný 
pohled to nebyl. A jako bonus má dnes neje-
den z nás doma na památku kelímek se Za-
chariášem z Hradce či spokojenou planetou 
Země. Počet umytých a zpět vrácených ke-
límků se nakonec zastavil na úctyhodném čís-
le 33 000. Přesně tolik jednorázových kelím-
ků by nakonec skončilo v odpadkovém koši. 
Toto úsilí s sebou přineslo snížení produkce 
odpadu na jednu třetinu oproti minulým le-
tům. Až tedy příště uvidíte v televizi oceán 
plastu, z našeho náměstí tam není nic. Nako-
nec chci poděkovat všem, díky kterým jsme 
těchto čísel dosáhli. A že jich podle počtu ke-
límků nebylo málo. Už teď vám mohu slíbit, 
že vratné kelímky se brzy vrátí.

Pavel Komín

MYCÍ CENTRUM. Alfa a omega úspěchu používání vratných kelímků.          Foto: Pavel Boček

Pro veřejnost
• Den otevřených dveří památek, Dny 

evropského dědictví, pořádá Město 
Telč, program v UC je v sobotu 7. zá-
ří od 10:30, koncert pěveckého sboru 
Grappolo, od 10:00 do 17:00 pro veřej-
nost přístupné všechny aktuální výstavy 
v UC, podrobnější informace www.telc.
eu/kalendar/1528

• Přednáška z cyklu „Rodinné stříbro“ 
Příběh kostela v Mostu, pořádá NPÚ, 
ve středu 18. září od 18:00, učebna P2

Výstavy
• Umělecký kovář Libor Hurda - sochy, 

venkovní instalace na nádvoří UC Telč
• Tomáš Mejdrech - In memoriam, výstava 

obrazů, knihovna UC Telč
• Alice Grünwald, výstava obrazů, malá 

galerie v UC Telč
• 100 příběhů MUNI, letní výstava v pro-

storách UC Telč
Od září bude opět probíhat dramatický 
kroužek Divadlovník Lucie Váchové.
Podrobnější informace o všech akcích 
jsou k dispozici na internetových strán-
kách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele 
UCT, tel. 777 119 220.
www.uct.muni.cz 
www.facebook.com/Univerzitnicentrum-
Telc

Knihovna UC informuje

Výstava T. Mejdrecha až do konce září
Výstava Tomáš Mejdrech in memoriam je pro velký zájem veřejnosti prodloužena 
do konce září. Stolní kalendář na rok 2020 obsahující kresby Telče od Toma je v prodeji 
v knihovně, na recepci UC a v Informačním centru města.
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Eva Pavlíková: Čeká mě spousta práce i velká zodpovědnost 
Skvělým koncertem v červnu si ZUŠ připo-
mněla 70. výročí svého založení. Ohlédněme 
se krátce za její minulostí. Tradice hudeb-
ního školství v Telči sahají až do 17. století 
a mají na nich zásluhu jezuité. V pozdějším 
období, v 19. a v první polovině dvacátého 
století, poskytují hudební vzdělání kantoři, 
pro hudební vystoupení si muzikanty vycho-
vávají sami. Hudební škola pak byla založe-
na v roce 1948 a jako všechny ostatní trans-
formována v šedesátých letech na lidovou 

školu umění (LŠU). Dnešní název základní 
umělecká škola získala v roce 1989 zařaze-
ním do nového systému vzdělávání. Lidušky 
se změnily v zušky...
1. srpna letošního roku jmenovala rada 
města ředitelkou ZUŠ Mgr. Evu Pavlíkovou, 
Ph.D. Telčská veřejnost ji zná z mnoha vy-
stoupení na koncertech, vernisážích, cha-
ritativních akcích... Má za sebou úspěšnou 
pedagogickou činnost v oboru zpěv a klavír, 
vychovala řadu úspěšných absolventů, kte-
rým předala nejen hudební vědomosti a do-
vednosti, ale i celoživotní lásku k hudbě.
Novou ředitelku ZUŠ jsem požádala o roz-
hovor. Tady je:
Jaký byl rozjezd? Co je pro tebe největ-
ší změna?
Začala jsem už o prázdninách, takže roz-
jezd byl pozvolný. Navíc s velkou podpo-
rou bývalého pana ředitele Lubomíra Zadi-
ny. Změn je mnoho, a ta největší je určitě to, 
že mnohem méně učím a více se věnuji ad-
ministrativě. Musela jsem se rozloučit s ně-

kterými žáky, což bylo pro mě velmi těžké 
z muzikantských, ale i lidských důvodů.
Historii školy jsem stručně zmínila v úvo-
du. Představ čtenářům TL ZUŠ letošní-
ho roku.
Podařilo se nám dosáhnout maximální kapa-
city školy, což je 450 žáků, kteří zde navště-
vují hudební nebo výtvarný obor. Čeká nás 
velká spousta akcí, z těch nejdůležitějších 
jmenuji vánoční koncert, soutěže ZUŠ, ab-
solventské koncerty a ZUŠ OPEN.

Škola se může pochlubit mnoha význam-
nými absolventy, posbírala hodně cen 
v řadě soutěží, vaše žáky bylo často vidět 
a slyšet ve městě. Oblíbené a hodně na-
vštěvované byly akce ZUŠ OPEN. Jaké 
jsou tvoje plány?
V blízké budoucnosti nemám v plánu žádné 
zásadní změny, které by výrazněji ovlivnily 
chod školy. Já zastávám názor, že pokud ně-
co funguje, není třeba to měnit. To je pro mě 
velká výhoda, že nastupuji po panu řediteli, 
který dělal svou práci dobře a rád.  Samo-
zřejmě, že ve vzdálenější budoucnosti vidím 
rekonstrukci alespoň některých částí školy.
Už nějaký rok hraješ na strunný nástroj 
„dobro“. Nepřemýšlíš o jeho zavedení 
do výuky?
To by se mi určitě líbilo, na druhou stranu 
se necítím natolik fundovaně, abych mohla 
v tomto ohledu předávat zkušenosti. Ve ško-
le nám znatelně chybí nějaký „basový“ ná-
stroj - kontrabas, violoncello či fagot. Snad 
někdy...

Nová ředitelka ZUŠ

Došlo v letošním roce k nějakým perso-
nálním změnám?
Ano, ze školy odešel kolega Pavel Salák.
V této souvislosti se nemohu nezeptat 
na další působení telčských sborů, které 
pan učitel Salák vedl.
Ve škole zachováme dva pěvecké sbory, 
TELČísla a TELČísílka. Děti v nich budou 
pracovat pod vedením naší mladé kolegyně 
Ludmily Krajíčkové (dříve Nechvátalové). 
Jak ji znám, jsem přesvědčená o tom, že to 
bude moc fajn.
A jak vidíš svoje hudební aktivity? Co 
třeba Triodam?
S Triodamem plánujeme účinkování na říj-
novém vzpomínkovém koncertě pro Sdílení, 
zcela jistě dojde i na vánoční koncerty. Dále 
bych chtěla pokračovat ve spolupráci s Iva-
nou Moravcovou a s místními bluegrassový-
mi muzikanty.
První žena ředitelka na umělecké škole 
v Telči. Jaké máš pocity?
Přiznám se, že nějaké velké euforii jsem ne-
propadla. Vím, že mě čeká spousta práce 
a leží na mě velká zodpovědnost. Je to zatím 
i takový krok do neznáma.
Co by byl pro tebe úspěšný školní rok?
Takový školní rok, kdy si na jeho konci učite-
lé řeknou, že svou práci dělali rádi a že jejich 
úsilí nebylo marné. Možná to zdánlivě zní úpl-
ně banálně, ale od tohoto se odvíjí vše ostatní.
Děkuji za odpovědi a přeji Tobě i Tvým ko-
legům nejen úspěchy, ale i radost a spokoje-
nost v práci v novém školním roce.

Marta Horáková

Dobro je specifický druh kytary. Vy-
mysleli ho bratři Dopierové či Dopyero-
vé (Ján, Rudolf, Emil) v roce 1928 v Los 
Angeles, synové slovenského emigranta 
Jozefa Dopiery. Název nástroje pak po-
chází z prvních slabik sousloví Dopiera 
Brother. Dobro se používá především 
v country hudbě a bluegrassu.

Podle Wikipedie

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči

srdečně zvou na přednášku
doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

Realita a mýty

„Sametové revoluce“
1989-2019

Obřadní síň telčské radnice
náměstí Zachariáše z Hradce 10

pondělí 23. září v 17 hodin
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17 pozdravů z Prázdnin
Sedmnáct pozdravů z Prázdnin v Telči. Že jste dostali podobné? Ne-
divte se. Ty letošní byly již třicáté sedmé a mimořádně se vydařily...

1. (26. 7.) Zahájili jsme v rytmu swingu. S Ondřejem Havelkou 
a jeho Melody Boys. A pak se v Panském dvoře objevil Xavier 
Baumaxa...

2. (27. 7.) The Tap Tap jsou parní válec, který se přehnal scénou. 
Škoda, že jste neviděli, neslyšeli... PS: Medvěd po koncertě Melo-
dy Boys sám řídil dodávku s jejich nástroji...

3. (28. 7.) Zpívala Aneta Langerová, kdo by ji neznal... A šermíři 
z telčské Ballestry zahráli pohádku Kocour v botách. Byla, jak ji-
nak, šermířská...

4. (29. 7.) COP, Malina Brothers a Katka Garcia. Znáte někoho 
lepšího na české bluegrassové scéně? PS: Fanda, hozen do kašny 
zjistil, že pravděpodobně ve vodě nechal peněženku. Byla tam...

5. (30. 7.) Lenka Filipová, tu znáte. Ale víte, že Brno Strings je spoje-
ní prvních hráčů Janáčkovy opery a Filharmonie Brno? Byli bezva...

6. (31. 7.) Pražce z Luk nad Jihlavou a Jiří Pavlica s Hradišťanem. 
To jsou pravé Prázdniny... PS: Lucka Redlová by příští rok mohla 
vystupovat v Telči s tátou Vlastou...

7. (1. 8.) Nemohli jsme chybět. Byl tady Marek Eben a Druhá 
tráva...

8. (2. 8.) Nezmaři, bez těch si Prázdniny nejde představit. Letos na-
víc se symfonickým orchestrem ZUŠ z Jihlavy... PS: Milé dě-
ti, chtěly byste psa? Divadlo Kampa znalo odpoledne odpověď...

9. (3. 8.) Bonsai 3., Goji, Hrabě Monte Crazy, Martina Trchová 
trio, Epydemye, Funky Ship. Tolik kapel není na pozdrav, ale 
na dlouhý dopis... PS: Víte, že Hrabě Monte Crazy jsou z Nového 
Města na Moravě?

10. (4. 8.) Sona s irskými a skotskými písněmi byl skoro keltský záži-
tek. Nezmiňuji Žalmana a Ivana Hlase. Ti k Prázdninám patří...

11. (5. 8.) Irské a skotské balady s českými texty v podání Asonan-
ce, Irsko a Skotsko v Česku... PS: Dětem se odpoledne Sněhurka 
a sedm trpaslíků v podání Víti Marčíka moc líbila.

12. (6. 8.) Karel Plíhal, to je... víte, že mu za pár dní bude šedesát jed-
na? Pohádka Víti Marčíka O holčičce, která se ještě nenarodila 
nás donutila přemýšlet ještě dlouho po skončení nocturna.

13. (7. 8.) Večer Spirituál kvintet. Nechce se nám věřit, že by měl 
být jejich poslední na zámeckém nádvoří, jak naznačuje redakce 
Zpravodaje...

14. (8. 8.) Radim Zenkl & Europick, hudba z různých koutů světa. 
Potom ještě Sedaa, klusot koní Orientem a mongolskou stepí. PS: 
Sedaa je v perštině „hlas“, pokud nevíte...

15. (9. 8.) Jaret a Buty, hvězdné stálice Prázdnin. Nemohli jsme chy-
bět. A stihli jsme i Puding pani Elvisovej, výborný „předkrm“ 
z Košic

16. (10. 8.) Zatrestband v Orchestroji, tanečních koncertů jsme za-
tím moc nezažili, stál za to... Uklidnila nás Szidi Tobias. Jakoby 
tady byla Hana Hegerová...

17. (11. 8.) Divadlo Cylindr - Honza a lesní skřítek, Vlasta Redl 
a AG Flek. Záměrně nepíšeme loučíme se. V diáři již máme Vá-
noční Telč, 27. až 30. 12. 2019 a Prázdniny v Telči 24. července 
až 9. srpna. Pozor, opatřete si kalendář 2020!

Fiktivní pozdravy čerpaly z textů Zpravodaje Prázdnin, který vy-
tvářeli Terka Bartušková, Ondra a Vojta Kolářovi, Vojta Lang, 
Anežka Prosecká, Katka Sovová, Toníno Volf a Lukáš „Colom-
bo“ Wiesner.

/z/

Foto: Toníno Volf

Píša píše: Telč sobě
Vzácní Telčané, při cestách všemi těmi dny, co nás míjejí, občas narazíme na události, které zůstanou nejen v našich myslích, ale 
hlavně v srdcích všech, co u toho chtěli a mohli být. Dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za důvěru, kterou jste vložili v náš spo-
lek Tančírna Třešť, a svěřili nám celý koncept oslav výročí první zmínky o vašem městě. Nejvíc chci však poděkovat jedné partičce. 
A to jsou ti zpěváčci, co makali denně mnoho hodin jak šroubečci, aby Vám předvedli krásnej divadelní kousek o Telči, hraběnce 
a její lásce k hokeji, o Zikmundovi, co se zde zastavil, o té velké jezuitské stopě, prezidentovi na houbách, o Kožíkovi, co dal Telči 
ten krásnej přívlastek, a tak dále a tak dále. Věřím, že právě ta děcka půjdou dál svým světem a někdy si vzpomenou, a třeba až po-
vyrostou, tu krásnou vzpomínku posunou dál. Forma a obsah toho, co bylo v tak rekordním čase připraveno a nastudováno, mohla 
mít přesah pro ty, kdo se chtějí o svém městečku dozvědět více. Přeji Telči k jejím narozeninám hodně takových lidiček, co dali tomu-
to počinu nejen svůj čas, ale hlavně kousek sebe. Myslím tím všelikeré spolky, co se nebály zapojit. A pokud má v Telči někdy nějak 
zahořet, tak jen mnohá srdce pro takové záležitosti, jaké jsme s vámi mohli zažít při oslavách. Kdyby byl přece jenom s nějakým tím 
neposedným plamínkem problém, dorazí určitě spřátelení hasiči z Hodic a Dyjice a vše uhasí nejdříve u ohně a pak u pípy. A prosím 
sundejte brejličky kocourům a rozbarvěte se, přátelé, jako ty deštníky těm děckám v Telčíslech a čísílkách.
S výkřikem „AŤ ŽIJE Telč“ děkuje za důvěru ten píša z Třeště

Nezkrácený text Petra Píši najdete v Listárně TL na www.telc.eu

Září telegraficky: 6. a 7. 9.  Dny EHD, str. 12 ● 18. 9.  Otevření sportovního areálu Hradecká, str. 13 
● 21. 9. Svatováclavské slavnosti, str. 12
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Běh pro hospic Sdílení
První srpnovou neděli (4. 8.) zamířilo na telč- 
ské náměstí 866 lidí s cílem podpořit do-
mácí hospic Sdílení. Zaplacením startovné-
ho a nákupem sportovního oblečení přispě-
li k úžasnému výtěžku 360 125 korun. Akce 
byla podpořena také ze stran firem a podnika-
telů. K výtěžku ale přispěly i děti, které mě-
síce předem pletly z gumiček náramky, kte-
ré na běhu samy prodávaly a výtěžek 13 905 
korun věnovaly Sdílení. Organizaci běhu za-
jišťovali zaměstnanci Sdílení a na 50 dobro-
volníků, mezi nimiž nechyběli dobrovolní 
hasiči. Symbolického běhu se účastnili i děti, 
senioři a vozíčkáři. Na každého čekala v cí-
li perníková medaile. Součástí programu byla 
i biketrailová show RideWheeel. Akci prová-
zelo krásné počasí, spousta radosti a úsměvů, 
ale i slzy dojetí. Vítězem se stal každý, kdo se 
rozhodl podpořit domácí hospic.

Eva Švecová, fundraiser, Sdílení, o.p.s.

Glosa TL
Jeden telčský spolek nám nabídl příspěvek 
o účasti jeho členů na srpnovém Běhu pro 
hospic Sdílení. Chvályhodné, zaslouží si 
medializaci. Jenže... Na startu jsme vidě-
li v hojném počtu i členy mnoha dalších 
místních spolků, sdružení, oddílů. Koho 
a podle jakého klíče zviditelnit? Podle po-
čtu zúčastněných (nejsme statistici), podle 
významu spolku (kdo ho změří), podle...? 
A tak jsme zůstali u oficiální zprávy pořa-
datelů. Běhu se zúčastnilo 866 (!) obča-
nů. I při vědomí, že ne všichni byli z Telče, 
tak s dobrým pocitem, že v Telči žije hod-
ně aktivních lidí ochotných pomoci.       /r/

Listárna TL
V Listárně TL na www.telc.eu  najdete:
- doporučení KŘ Policie Kraje Vysočina 
na zabezpečení osobních věcí před krádeží 
na veřejných prostranstvích a o zabezpeče-
ní rekreačních objektů před vloupáním. Tis-
kové zprávy o bezpečném chování na letních 
festivalech a kulturních akcích a o řádném 
zabezpečení jízdních kol před krádeží.
- nově celou policejní informaci o policej-
ních případech na Telčsku a úplné znění tex-
tu Petra Píši Telč sobě.

Děti přispěly k rekordnímu výtěžku

Podzimní telčský bazárek
dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti

neděle 13. 10. od 9 do 12 hodin
v konferenčním sále
hotelu Antoň v Telči



str. 9TL 9/2019

Je absolventkou telčského gymnázia (1981). Právě vydala svou prv-
ní knihu. V seriálu Lidé mikroregionu zastupuje „chalupáře“, protože 
skoro doma je v Kostelní Myslové. Představujeme učitelku jihlavského 
gymnázia Ivanu Fexovou Mackovou, autorku knihy pro děti Dobro-
družství Fany a Beryho.

Představil jsem Vás jako „chalupářku“ v Kostelní Myslové. Je to 
správně?
V tuto chvíli ano. Ale v dohledné době se to změní. Stavíme zde dům 
a budeme občany obce i Mikroregionu Telčsko.
Co rozhodlo, že jste se stala žákyní telčského gymnázia?
Jeho výborná pověst, která u rodičů při rozhodování, kam se mnou, 
hrála důležitou roli.
Přišla jste na gymnázium z menší obce, musela jste komplikovaně 
dojíždět. Jak na vstup do školy vzpomínáte?
Studium na zdejším gymnáziu jsem si opravdu užívala. Měla jsem 
výbornou partu spolužáků a pedagogický tým, který se staral o naše 
vzdělávání, byl nejen kvalitní po odborné stránce, ale i po té lidské.
Byl nějaký předmět, ze kterého jste měla vyloženě obavy, nebo 
dokonce strach?
Myslím, že ne.
Oblíbené předměty?
Český jazyk a dějepis. Nesmím zapomenout na jejich vyučující, bez 
kterých by to bylo možná jinak. V prvním případě Marta Horáková, 
ve druhém Milan Pátek.
Tato odpověď dává tušit i následující otázku. Vaše další studium?
Studovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor čes-
ký jazyk a základy společenských věd.
Prozradíte téma Vaší diplomové práce?
Zabývala jsem se autory, kteří byli nějakým způsobem spjati s naším 
regionem.
Zmiňte některé.
Samozřejmě na prvním místě to byl Otokar Březina, potom Franz 
Kafka nebo Božena Němcová.
Vaše profesní dráha?
Prošla jsem všemi typy škol v Česku. Učila jsem v mateřské škole, 
byla vychovatelkou ve školní družině, později jsem učila na základ-
ní škole, na sportovním gymnáziu, vyšší odborné škole, předchůdky-
ni dnešní VŠPJ, a nakonec jsem zakotvila na jihlavském gymnáziu.
Předpokládám, že tam neučíte jen český jazyk?
Učím také psychologii. U nás to je dokonce maturitní předmět.

První čtení by mělo být pro děti o tom, co vidí kolem sebe

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 9/2019          List MAS Telčsko (99)

Lidé mikroregionu

Vrátím se k Vaší knižní prvotině. Proč o psech a pro děti?
Mám moc ráda zvířata, a protože jsem z vesnice, vždycky jsem měla 
psa. Teď se starám o dva v Kostelní Myslové a ti mě inspirovali k na-
psání jejich příběhů. A proč pro děti? To je částečně profesní deforma-
ce. Knížka je určena těm nejmenším, kteří, jak doufám, čtení začnou 
díky ní objevovat. Důležité je, aby to první čtení bylo pro ně příjemné, 
aby bylo o tom, co vidí kolem sebe, a současně také „nenápadně“ po-
učné. O přírodě, o zvířatech, která v ní žijí...
Fany a Bery tedy skutečně existují?
Ano. Fany je čistokrevný vlčák, Bery kříženec retrívra a lajky.
Bude mít kniha pokračování?
Byla bych ráda. Mám prakticky připravené další dva díly. Ale...
Co znamená to „ale“?
Vydání dalších dílů záleží na mnoha okolnostech. Tou nejdůležitější 
je zájem čtenářů.
Když jsme u čtení dětí. Jak jsou na tom s ním ty dnešní?
O moc hůře než předchozí generace. Na druhou stranu to mají také o moc 
těžší než ony. Ke zlodějům jejich času přibyly vedle televize tablety, počí-
tače, chytré telefony, sociální sítě... Byla bych ráda, kdyby má kniha při-
spěla, byť nepatrně, ke zvrácení tohoto nepříjemného trendu.
Starší generace občas zmiňují důvod jejich negativního vztahu 
ke čtení -povinnou školní četbu. Zadává ji Ivana Fexová i dnes?
Studenty je podle mě nutné k dobré literatuře nasměrovat. Proto se 
s nimi snažím o knížkách, které by měli číst, diskutovat, doporučovat 
jim to, co by je mohlo jakýmkoli způsobem obohatit. Základem je jim 
literaturu neznechutit.
Tak teď si role obrátíme. Co čtete Vy a Váš oblíbený spisovatel?
Se mnou je to úplně stejné jako se studenty. Ráda čtu takové knihy, 
které buď hovoří o podobných věcech, které jsem prožila nebo pro-
žívám nebo mě seznamují s něčím úplně novým, jsou vyprávěny za-
jímavým jazykem, mají netradiční kompozici. Mám víc oblíbených 
autorů, ale z těch českých bych jmenovala Jaroslava Havlíčka, autora 
psychologických povídek a románů.
Vaši studenti budou zvědaví i na následující odpověď. Kterou kni-
hu čtete teď?
Asi se budete divit, ale v současné době „odpočívám“ u severské de-
tektivky Kaštánek.
Další záliby?
Cestování, amatérské i profesionální divadlo, filmy, příroda a sport. 
A koníček s velkým K, chalupa. Teď je vlastně na prvním místě stavba.
K rozhovoru jsme se setkali na netradičním místě. V podloubí před 
Knihkupectvím Šilhavý v závěru Vaší autogramiády. Dojmy z ní?
Jsem moc spokojená. Přišlo na ni dost zájemců o knihu. Často s odka-
zem na informaci o ní v Telčských listech, takže tady je na místě i mé 
poděkování. Přišli známí a s velkým halasem také přátelé z Kostelní 
Myslové. Vtipným vystoupením nezapřeli, že většinou to byli Komy-
ci, členové divadelního souboru z Kostelní Myslové. A dokonce přišli 
i hlavní hrdinové knihy, Fany a Bery. To mi udělalo velkou radost.

Oldřich Zadražil
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Zemřel Michael Klang
2. srpna náhle zemřel architekt Michael Klang. 
Dačický rodák (1954) se zapsal do historie te-
levizního vysílání tvorbou více než tisícov-
ky scén, např. pro pořady Kufr, Česká Miss 
či Český slavík. K jeho dílům patří i nejno-
vější desing studia Otázek Václava Moravce 
v ČT. Jako pedagog působil Michael Klang 
na ČVUT v Praze, Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně a Univerzitě Hradec Králové. V Tel-
čských listech ho připomínáme i proto, že je 
autorem zdařilé přestavby bývalého lihovaru 
na hotel Antoň ve Slavatovské ulici. Jeho ma-
jitelé, rodina Antoňova, na něj pro TL vzpo-
mněla takto: Jeho náhlý odchod nás velice za-
sáhl, jelikož pro nás, 
ale hlavně pro našeho 
otce, byl více rodinný 
přítel a dlouholetý ka-
marád než architekt. 
Přítel, který s velkým 
zaujetím a osobní in-
vencí projektoval náš 
hotel. Znali se již od dob, kdy byl otec ředite-
lem Masozávodu Krahulčí a Michael byl au-
torem vzhledu prodejny obuvi a drogerie, kte-
rá zde tehdy existovala. Právě na jeho popud 
se otec rozhodl opravit a přebudovat budovu 
bývalého lihovaru na hotel. Michaelovi se tato 
budova natolik líbila, že rekonstrukci považo-
val spíše jako druh seberealizace a uklidňující 
prvek v jeho nabitém programu než jako prá-
ci. Rád říkával, že lihovar má svého osobitého 
ducha a byl by nesmysl ho výrazně měnit. Je-
ho rady pro nás byly vždy velkou inspirací, je-
likož on viděl věci takové, jaké by měly být už 
ve chvíli, kdy jsme si to nedokázali ani před-
stavit a báli se, že to, co vymyslel, bude příliš 
zvláštní. Ale jsme moc rádi, že nás vždy pře-
svědčil a my ho poslechli.                               /z/

Autor přestavby lihovaru 
na hotel Antoň

Kurz astronomie 
pro seniory
Od září se mohou senioři hlásit do nového 
krátkodobého kurzu Univerzity třetího vě-
ku v Univerzitním centru MU Telč nazva-
ném Astronomie: Na dosah nekonečnu. 
Na přednáškách se posluchači blíže sezná-
mí například s tématy planetárních systémů 
a planet Sluneční soustavy i tzv. exoplanet, 
s fyzikou těles meziplanetární hmoty nebo 
s mechanizmem života, vzniku i dramatic-
kého umírání hvězd. Přednášky budou do-
plněny i praktickým cvičením zaměřeným 
na pozorování oblohy. Kurz začíná 18. 
října, skládá se z pěti setkání (jedenkrát 
za čtrnáct dní), vždy od 15 do 16.30 hodin. 
Cena kurzu je 400 Kč pro posluchače U3V 
a pro ostatní veřejnost 450 Kč. Přihlásit se 
je možné u pí Ilony Martinů v knihovně UC 
v otevíracích hodinách, mob.: 774 886 640, 
e-mail. : martinu@rect.muni.cz

Jaroslav Makovec, ředitel UC

Mikroregionální střípky

Hodice
7. 9. Výlet s motoklubem
14. 9. Tenisový turnaj
Tradiční turnaj čtyřher, od 8.30 hod.
14. 9. Velké malování na silnici
Začátek od 15 hod.
Třeštice
22. 9. Drakiáda
Začátek od 15 hod., SDH Třeštice
Stará Říše
7. 9. Závěrečné kolo Jihlavské open ligy
Od 13 hod., SDH Stará Říše
Areál u Jechovce

Hasičský pětiboj
V sobotu 14. září se na stanici HZS KV 
v Luční ulici v Telči uskuteční již XVIII. 
ročník Hasičského pětiboje - Firefighter 
Combat Challenge, kde změří své síly elita 
závodníků této disciplíny. Na místě bude za-
jištěno občerstvení i zábava pro děti. Srdečně 
všechny zveme.

Slavnostní koncert a představení CD

Den je krásný. 
Ve Velké Lhotě
21. září v 18 hodin se v horním kostele 
ve Velké Lhotě uskuteční slavnostní kon-
cert s představením 3. profilového CD „Den 
je krásný“ tamního pěveckého sboru Festi-
via Chorus. Kmotrem CD a hostem koncer-
tu bude Radim Zenkl, celosvětově uznáva-
ný hráč na mandolinu.                       Podle TZ

Parní léto už po jedenadvacáté. 
Tentokrát i s Českou televizí
Na přelomu července a srpna se uskutečnil 
už jedenadvacátý ročník parního léta. Pod 
hlavičkou dopravce České dráhy a s pod-
porou měst a obcí na trati a dalších sponzo-
rů zorganizovala Společnost telčské míst-
ní dráhy víkendové jízdy s doprovodným 

programem. V sobotu 27. 7. vyrazila histo-
rická souprava v čele s parní lokomotivou 
310.093 z roku 1901 na Zábavný podvečer 
do Hodic. Odpoledne v neděli 28. 7. patřilo 
třešťské nádraží kapele JCS Salavice a také 
dětem, pro které zde byl připraven zábavný 
program. Historický vlak při cestě do Kos-
telce a zpět tak mohli využít jak cestující 
z Telče, tak i svezeníchtiví občané Třeště. 
V sobotu i neděli 3. a 4. srpna se vydal his-
torický vlak přes Dačice do Slavonic. Ne-
dělní jízdy se zúčastnil i štáb České televi-
ze, která zde natáčela jeden z dílů nového 
pořadu Putování s párou s Josefem Po-
láškem v hlavní roli, který uvidíme na ja-
ře příštího roku. Parní babička se před ka-
merou ani nezapýřila a celý náročný výlet 
zvládla na jedničku. O posledním víkendu, 
10. a 11. srpna, zamířila parní lokomotiva 
opět z Telče do Třeště a do Dačic. Všech-
ny jízdy byly hojně navštěvované, a tak se 
i v příštím roce můžete těšit na další opako-
vání úspěšné akce. Do diářů si můžete za-
psat termíny 25. a 26. 7. 2020 a 1., 2., 8. 
a 9. 8. 2020, kdy se parní lokomotiva opět 
ukáže na trati v plné kráse. Do té doby ji 
můžete navštívit v Expozici železniční do-
pravy na telčském nádraží, a to do 15. zá-
ří každý pátek od 13 do 16 hodin a sobotu 
a neděli od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Jan Máca (redakčně kráceno)

BABIČKA V HLAVNÍ ROLI. Hlavní ro-
le připadla o letošním parním létu zaslouženě 
lokomotivě 310.093 z roku 1901.

Foto: Ilona Jeníčková
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10.00 - 17.00 Řemeslný trh
10.00  Zahájení Svatováclavských slavností
  Divadlo Emillion - pohádka Čert a Káča
11.00  Trampoty hradní posádky, šermířské vystoupení
11.30 - 12.00 Dobová hudba Ars Camerata
11.30 - 12.30 Otevření dobového ležení, volná prohlídka zbraní, 
  stánek „Vymaluj si svého rytíře“
13.30  Dobová hudba Ars Camerata
14.15  Slavnostní rytířský turnaj, šermířské vystoupení 
15.00  Příjezd sv. Václava s družinou
15.30 - 16.30 Divadlo Emillion - chůdaři a staročeské písničky
  Výroba zvířátek z modelovacích balónků pro děti
  Otevření dobového ležení, volná prohlídka zbraní, 
  stánek „Vymaluj si svého rytíře“
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Slavnostní zahájení provozu
sportovního areálu Hradecká

středa 18. září
8:00 – 13:00 Atletická olympiáda žáků škol z Telče, Třeště a Nové Říše

13:00 Slavnostní otevření areálu a předání cen vítězům
14:00 – 19:00 Sportování veřejnosti

16:30 – 18:00 Soutěžní fotbalový zápas mladších žáků SK Telč : TJ Ježek Rantířov
18:30 – 20:15 Soutěžní fotbalový zápas starších žáků SK Telč : TJ Ježek Rantířov 

pod umělým osvětlením

První, kdo umělý trávník vyzkoušel, bylo fotbalové družstvo dorostu SK Telč při tréninku. Trenéři týmu Patrik Kuchyňa a Vladimír Švec ml. 
po něm pro TL uvedli: „Hřiště je velmi kvalitní, ideální pro tréninky a přátelské zápasy. Jsme rádi, že takové hřiště máme“.  Foto: Vladimír Švec

Vybudování sportovního areálu podpořil Kraj Vysočina.
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Sociální odbor MěÚ informuje:

Týden pěstounství
Tak jako v loňském roce i letos proběhne ve dnech 14. – 18. října v Kraji Vysočina pod záštitou Krajského úřadu a Ministerstva 
práce a sociálních věcí Týden pěstounství. Zapojí se do něj pracoviště sociálně - právní ochrany dětí při městských úřadech obcí 
s rozšířenou působností a nestátní neziskové organizace z celého regionu. Také sociální odbor telčského městského úřadu připra-
vuje v jeho rámci na 14. října od 15 do 17 hodin konzultační odpoledne pro veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči. 
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Dům plný historie
Dům v Masarykově ulici č. 66 postavil v ro-
ce 1884 dr. Václav Hanzlík, profesor na zem-
ské reálce v Telči. Po jeho smrti v roce 1896 
dům získal správce telčského zámku Štěpán 
Štorch, který ho obýval se svou ženou Annou 
až do roku 1914. Manželství bylo bezdět-
né, proto pak dům připadl jejich neteři Ma-
rii Michnové, rozené Hentschlové. Se svým 
manželem, prof. Cyrilem Michnou, profeso-
rem kreslení na reálce v Telči, v domě žili až 
do své smrti v roce 1966 a 1967. Pak dům 
převzala jejich dcera Marie s manželem Mi-
roslavem Šindelářem, původně šéfkonstruk-
térem u firmy Josef Vystrčil a syn, kteří se 
do domu vrátili po dovršení důchodového 
věku ze Zlína, kam se po válce odstěhova-
li za prací u fy Baťa. Důkladnou opravu do-
mu, završenou rekonstrukcí původní fasády 
podle dobové fotografie pravděpodobně z ro-
ku 1910, se podařilo uskutečnit až současným 
majitelům, přímým potomkům rodu Michnů 
a Šindelářů. Opravy od počátku projektuje 
a řídí syn majitelů Ing. arch. Petr Šindelář. 
Fasádu se do původní podoby podařilo dát dí-
ky profesionalitě a umění firmy Štukatérství 
Krejčí ze Štoků u Jihlavy. Pozoruhodné je, 
že od žádosti o povolení stavby na spáleništi 
dvou domů č. 66 a 67 „na Velkém předměs-
tí“, datované 17. března 1884, do kolaudač-
ního rozhodnutí uděleného Představenstvem 
města Telče 6. října 1884, uplynulo necelých 
sedm měsíců!                                             /mš/

Osobnosti čp. 66
Václav Hanzlík, (*1843, Kvasetice u Kla-
tov - +1896, Telč). Absolvent Filozofické 
fakulty pražské univerzity, kde získal teh-
dy neběžný doktorát filozofie (1870), půso-
bil od roku 1871 až do své smrti jako řád-
ný profesor zeměpisu a dějepisu na reálce 
v Telči. Autor statí o národním obrození 
v Telči a založení reálky.
Cyril Michna (*1881, Frenštát pod Rad-
hoštěm - +1965, Telč). Absolvent Umělec-
ko – průmyslové školy v Praze nastoupil 
v roce 1902 na telčskou reálku jako pro-
fesor kreslení, na které působil až do roku 
1948. Mimořádně činná osobnost města: 
zpěvák a předseda pěveckého spolku Sme-
tana, předseda Čsl. červeného kříže, starosta 
Sokola, aktivní člen Ovocnického spolku...
Jan Michna, (*1876, Frenštát pod Radhoš-
těm - + 1953, Telč). Akademický malíř, ab-
solvent Akademie výtvarných umění v Praze 
u prof. H. Schweigera se specializoval na tex-
tilní tvorbu. Jeho výtvarné práce jsou více zná-
mější na Valašsku a jihovýchodní Moravě.

Čp. 66 v Masarykově ulici

CHVÁLU I OBDIV oprávněně sklízí majitelé domu čp. 66 v Masarykově ulici od kolemjdou-
cích za obnovu původní fasády domu a umístění pamětní desky připomínající pobyt akad. malíře 
Jana Michny v domě. Obojí také patřilo i řemeslníkům, kteří obnovu prováděli.    Foto: Pavel Boček

I BELPSKÁ LÁVKA. V klipu Jiřího Juriče Pařila „Pro lásku mou“ si zahrála i Belpská lávka
Foto: Archiv JP

Zpívající hasič. Díl druhý 
Amatérský muzikant a také profesionál-
ní hasič telčské stanice HZS Jiří Jurič Pařil, 
po úspěšném videoklipu loňských Vánoc 
Nejhezčí svátky, známý také jako „zpíva-
jící hasič“, přišel v srpnu s dalším dílem 
své tvorby. Jeho nový videoklip „Pro lás-
ku mou“ můžete vidět na serveru YouTube, 
konkrétně na Youtube kanálu „Jurič Pařil - 
zpívající hasič“, a sociálních sítích. Autor 
v něm připomíná opomíjenou a náročnou 
práci složek Integrovaného záchranného 
systému, hasičů, policie a zdravotníků. Pro 
TL pak uvedl, že ho mrzí, že v klipu nako-
nec vystupují jen jeho kolegové, hasiči. Vůz 
záchranné služby se natáčení nemohl z tech-
nických důvodů zúčastnit, telčská policie 

pak nedostala povolení od svých nadříze-
ných. Klip má téměř profesionální obsazení. 
Před kamerou zdejšího rodáka Tomáše Dr-
dáckého se objeví Daniel Ondráček, alternu-
jící v Horáckém divadle, účastnice soutěže 
Miss Adéla Rezková a další telčský profi ha-
sič Jan Havlík. A také telčská stanice v Luč-
ní ulici, kostel sv. Ducha a krásné pohledy 
na krajinu mezi Urbanovem a Ořechovem. 
A uslyšíme v něm doprovodné vokály zpě-
vaček Santini, Anežky Tiché, Kláry Křížko-
vé, Barbory Doskočilové a Terezie Nosko-
vé. Za klavírem pak je Eliška Leitkepová 
Prknová z Myslůvky. Prostě hraje a zpívá 
celý telčský region.

Podle zprávy J. Pařila /z/ 
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zho-
tovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích 
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Autoškola Ekol - Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil, učebna na Mysli-
bořské ulici v Telči. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz a tel. 607 185 517.

• Koupím STARÉ peřiny 721 469 234.
• Koupím staré OBRAZY různých motivů a stáří (krajiny, portréty, akty, mořské a lovecké 

výjevy) a jiné zajímavé obrazy i poškozené a bez autora. Mám zájem i o hutní sklo Telčskou 
keramiku. Koupím i různé dekorační STAROŽITNOSTI porcelán hodiny sochy a sošky z různých materiálů, hudební nástroje housle violon-

Malý oznamovatel

cello kontrabas, lovecké paroží dalekohled zbraně i znehodnocené, 
dále různé šperky z českých granátů brilianty i bižuterii. Koupím 
i celou pozůstalost. Platba výhradně v hotovosti rychlé a solidní jed-
nání. Tel. kontakt 704787323

• Prodám alu disky 6,5J x 15 ET 15 s letní pneu 195 x 65, 4 ks, cena 
dohodou. Dětská dřevěná ohrádka na kolečkách 100,- Dětské odrá-
žedlo Kettler 300,- 2 sady přikrývka + polštář v bílém satén. povla-
ku Betex luxus, duté vlákno po 250,- Tel. 607 637 698.
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FOTO JAKO DŮKAZ. Farní věstník 6/1929: 7. května 1929 přišel o život při jízdě au-
tem na novoříšské silnici za Oslednicemi následkem prasknutí pneumatiky účetní Vzá-
jemné záložny v Telči Konstantin Srb. Bylo mu 35 roků. První mrtvý automobilista na sil-
nici v regionu?                                                                                   Foto: František Havelka

Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
220 roků
23. září 1799 zemřel v Sazené u Velvar An-
tonín Strnad (* 10. srpen 1746, Náchod). 
Profesor a rektor Univerzity Karlo-Ferdinan-
dovy a ředitel hvězdárny v Klementinu, kde 
založil v roce 1775 nejdelší souvislou řadu 
meteo pozorování na světě. Před zrušením je-
zuitského řádu (1773) pobýval často ve zdej-
ší koleji, kde rovněž prováděl meteorologická 
pozorování. 

190 roků
22. září 1829 zemřel v Telči Jakob Lang. Ro-
dák z Colmaru  (Alsasko – Francie, ?) přenesl 
v roce 1807 do Telče svou továrnu na jemná 
sukna, která se vzápětí stala jednou z největ-
ších textilek v tehdejším Rakousku a nej-
větším průmyslovým podnikem v historii 
města. V průběhu druhé poloviny 19. století 
bohužel zanikla. Hrob Jakoba Langa najde-
te na starém židovském hřbitově u Myslůvky.
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník osob-
ností Telčska, Muzejní spolek a Telčské lis-
ty, 1996

Přednáška památkářů v září

Příběh kostela v Mostu
Ing. arch. Mirjam Skoumalová

18. září v 18 hod.
Univerzitní centrum MU

Jezuitská kolej

STOPY HISTORIE. Archeologické nálezy 
nejlépe dokumentují existenci slovanské osa-
dy, historické Telče, která se postupně rozvíjela. 
Střepy keramiky s motivem bojovníka a zásob-
nice grafitové keramiky z raného středověku 
pochází z dnešních Dlážek na Starém Městě. 

Jan Stříteský, Archeos Telč

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Mayle: Dobrý ročník; Patterson: Sedmnácté 
znamení; Bator: Pískový vrch; Walden: Nef-
ritové slzy; Mlynářová: Kdo neharaší, není 
chlap; King: Oustsider; Benková: Simoni-
no tajemství; Zusak: Clayův most; Norton: 
Zvěrolékař v akci; McClure: Lovec myšle-
nek; Jewell: Beze svědků; Surosz: Pepíci; 
Klevisová: Sněžný měsíc; Douglas: Sestřič-
ky ve víru osudu; Roberts: Povolené ztráty
Naučná
Grylls: Bláto, pot a slzy; Dubaj; Tallinn
Dětská
Fidler: Narozen o půlnoci. Krvavý trůn; 
Hughes: Bišonek hledá domov; Sands: Vo-
lání přízraku; Pažoutová: Vilma běží o život; 
Martišková: Léto na maximum

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Lynch Barbera: Rozvoj verbálního chování: 
jak učit děti s autismem a jinými neurovývo-
jovými poruchami; Greger: Jak nezemřít – 
kuchařka; Gutiérrezová: English is not ea-
sy: netradiční učebnice angličtiny; Toyen: 
Jednadvacet; Losos: Historický nábytek; Na-
varro: Nebezpečné osobnosti: jak je odhalit 
a chránit se před nimi; Juřík: Schwarzenber-
gové; Moore: Margaret Thatcherová: Dáma 
se neotáčí, díl 1. Moore: Margaret Thatche-
rová: Vše, co si přeje, díl 2.; Lexikon české 
literatury: díl 4., svazek I. a II.

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Hrdina: Relikvie, odpustky, poutní odznaky: 
čtyři kapitoly z náboženského života lucembur-
ské Prahy; Belcredi: Archeologický výzkum 
a historie hradu Skály; Bauer: Čeští světci 
a kacíři; Ochoa: Dějiny v datech – umění; Svo-
boda: Novoměstsko: turisticko-vlastivědný 
průvodce obcemi a jejich okolím; Zejda: Ná-
měšťsko: turisticko-vlastivědný průvodce ob-
cemi a jejich okolím; Bureš: Tatíčku, vrať se 
k nám! Pomníky velké války na Lounsku

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Městská knihovna vás srdečně zve na bese-
du a promítání Hany Hindrákové

Můj africký příběh
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobro-
volnice Hana Hindráková si Keňu zamilova-
la natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si po-
slechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se 
od dobrovolnictví dostala k psaní románů z af-
rického prostředí. Beseda se uskuteční v úte-
rý 17. září od 16.30 v obřadní síni radnice.
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Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 7. do 18. 8. 2019.

Zvykáme si na sucho?

Červenec v číslech
Průměrná teplota:   18,8°C
Průměrný tlak:   1013,7 hPa
Srážky:    80,8 mm
Max. teplota:   34,5°C, 1. 7. 
   v 13:39
Min. teplota:   7,6°C, 11. 7. 
   v 5:29
Max. rychlost větru:  33,6 km/h, 1. 7.

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.

Počasí v červenci
Pokračovalo horké letní počasí jen s ob-
časnými srážkami. O zpestření se po-
staral hned 1. červenec. Již dopoledne 
za skoro jasné oblohy vystoupila teplota 
až na 35°C. Byla to zatím nejvyšší dosa-
žená teplota v tomto roce. Odpoledne při-
šly bouřky s prudkými dešťovými přeháň-
kami, při nichž však napršelo jen kolem 
10 mm srážek. Po nich se asi o 10°C ochla-
dilo. V dalších dnech se slunečné letní po-
časí vrátilo, jenom teploty už zůstaly mír-
nější. Celkem bylo v tomto měsíci 7 dnů 
s maximální teplotou 30°C a více. Pou-
ze jedenkrát zůstalo denní maximum pod 
20°C. Srážky se objevovaly spíše ojedině-
le. Častější byly ve druhé dekádě a v závě-
ru měsíce, kdy bylo i více oblačnosti a ně-
kdy s bouřkou. Statistika nám říká, že bylo 
celkem 18 dnů se srážkami, což se zdá 
hodně, ale většinou byla jejich vydatnost 
malá, a tak i jejich účinek byl jen povrcho-
vý. Několikrát se stalo, že jsme s nadějí 
na vodu vyhlíželi pěkný mrak, pod kterým 
byly vidět srážkové pruhy, ale nakonec nás 
minul. Letní houbaření se zatím nekoná 
a hříbky můžeme jen sledovat na fotografi-
ích v novinách. Pamětníci vzpomínají, ko-
likrát zaměstnancům Motorpalu proprše-
la závodní dovolená. Jak bychom ty deště 
teď s vděkem přijali… Měsíc hodnotíme 
teplotně jako silně nadnormální, srážkově 
slabě podnormální.                                  jf

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 16. 9. IV. 18. 9.
III. 17. 9. V. - VI. 19. 9.

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

Farmářský trh v Telči
v sobotu 7. září

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

Farmářské trhy 2019
7. září ● 5. října 

● 26. října
vždy od 9 do 15 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299

e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Orel jednota Telč
a Kočovné divadlo Ad Hoc vás zvou

na komediální operní drama

ZMRAZOVAČ
Il Congelatore

sobota 28. září v 19:30 hod.
v orlovně, Jihlavská 77

Divadelní hra Il Congelatore vtáhne pub-
likum do USA za podivných časů prohibi-
ce. Ve třech jednáních vypráví o osudech 
dobře etablovaného mafiánského klanu 
a sleduje cesty přistěhovalců v Novém 
světě. Představení je plné hudby géniů 
Verdiho, Pucciniho, Mozarta, Bizeta a dal-
ších mistrů. Délka představení 100 minut 
(hraje se s přestávkou 15 min.)

Z obsahu Výroční zprávy Muzejního spolku 2017: Činnost a hospodaření Muzejního spolku ● Oldřich Zadražil: Druhý doda-
tek biografického slovníku osobností Telčska ● Helena Grycová: Náhrobní kameny a další práce kamenosochařské dílny 
rod. Foitů ● Zdena Vaníčková: Otazníky z historie hradu Roštejna ● Jindřich Kaupa: Boží muka ● Josef Richter: Pohřební 
štíty Podstatských - Lichtensteinů 
Výroční zpráva vyšla na DVD a je k dostání v Informačním centru radnice a v Městské knihovně.
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A máme zde září
Samozřejmě pro školáky povinnosti a pro 
rodiče vlastně také. Pamatuji si, jak jsme 
s dlouhými seznamy běhali po obchodech 
a ptali se, zda byly letos vůbec prázdniny. 
Pro děti jsou první dny ve škole příjemné. 
Setkání se spolužáky, slohová práce na té-
ma Co jsme dělaly o prázdninách, nová 
aktovka nebo batoh a někdy noví učite-
lé. Na střední škole bylo září v duchu sbí-
rání brambor. Ano, to byly ještě ty doby, 
kdy občas vyběhl z křoví zajíc, z lesa srn-
ka, na polích rostly brambory a studenti je 
místo školy chodili sbírat. Což bylo veli-
ce příjemné. Horší byly ráno starty na brá-
zdách, kdy jste konce neviděli a doufali, že 
za tím lesem bude už svačina. A nyní mu-
sím vzpomenout na úžasné pomazánky ze 
Sedlejova, které by určitě zasloužily Mi-
chelinskou hvězdu. Pro studenty byla tato 
akce místem, kde ještě dožívaly ve vzpo-
mínkách zážitky z prázdnin, pro profesory 
doba, kdy se zatím kouření studentů za ke-
řem řešilo zvednutým prstem a obočím. 
Třídy se stmelily, prvňáci se seznámili se 
čtvrťáky, naopak i čtvrťáci s prvňačkami. 
Byl to takový Facebook tehdejší doby, kdy 
jste nepotřebovali wifi ani data. Byla to teč-
ka za prázdninami a létem. Dnes o konci lé-
ta svědčí ranní mlhy a teploty odpovídající 
babímu létu. Oficiálně přijede ukončit letní 
sezonu 21. září svatý Václav a my se s ním 
můžeme potkat na náměstí na řemeslném 
trhu, kde budou možná i ty brambory.

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Uvidíme, uslyšíme

AMPLE STRIKE 
2019
Od 29. srpna do 20. září se na území ČR 
uskuteční mezinárodní vojenské cvičení 
AMPLE STRIKE 2019. Hlavními mís-
ty cvičení budou základna vrtulníkové-
ho letectva u Náměště nad Oslavou a vo-
jenský výcvikový prostor Boletice. Jako 
při předešlých cvičeních povede jeden 
z letových koridorů pro přelety letecké 
techniky nad správním obvodem malé-
ho okresu (ORP) Telč. Starostu Fabeše 
o tom informoval velitel vzdušných sil 
AČR generál Petr Hromek. Nejintenziv-
nější letecká činnost je plánována od 2. 
do 13. září od 9 do 23. hodin. Lety v noč-
ních hodinách budou omezeny na mini-
mum, uvádí v písemném sdělení generál 
Hromek.

Podle TZ

Dali jméno křižovatce
Letos v červenci jsme vzpomínali a v září 
budeme vzpomínat na naše rodiče Marii 
a Františka Haasovi. Zesnuli ve vysokém 
věku krátce za sebou. Tatínek 21. července 
a maminka 9. září 1999.
Hana Machotková Haasová a celá rodina.
Ke vzpomínce rodiny se jistě připojí ne-
málo Telčanů a také redakce Telčských lis-
tů. Manželé Haasovi dokázali s poctivostí 
a slušností více než většina jejich součas-
níků. Od roku 1936 vedli v Telči obchod, 
koloniál na rohu Slavatovské a Jihlavské 
ulice. Prodávali výborné bonbóny ledov-
ky, mouku, mýdlo Hellada a v noci, když 
bylo potřeba, i benzin motoristům. Na ví-
ce než půlstoletí dali jméno křižovatce. 
I po znárodnění jejich obchodu, v době, 
která soukromníkům vůbec nepřála, stálo 
na plakátech k prvomájovým průvodům: 
řadit se bude na Haasově křižovatce. A ne-
jedna schůzka se ještě dlouho poté domlou-
vala: sejdeme se u Haasových...

TY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ. Snímek v novinách by si zasloužily všechny mažoretkové repre-
zentantky. Ten, co zařazujeme, dostal přednost i proto, že dokumentuje, že až v Györu uvi-
děli prapor Telče. Karolína Hradilová (vlevo), Adéla Lupačová a obětavá vedoucí Renata 
Křížková.

14. až 18. srpna reprezentovaly na Mis-
trovství Evropy IAM v Györu dvě skupiny 
telčských mažoretek – juniorky Růžičky 
a seniorky Růže. Vedly si skvěle. Karolína 
Hradilová, studentka telčského gymnázia, 
získala v kategorii juniorek mezi dvaceti 
soupeřkami titul II. vicemistryně s náčiním 
baton. Ale to nebylo vše. V kategorii juni-
or duo pak společně s Adélou Lupačovou 
vybojovaly titul Mistryň Evropy! Děvča-
ta svým bezchybným výkonem přesvědči-
la porotu, že jsou nejlepší mezi mažoret-
kovou evropskou konkurencí. Druhý den 
soutěžily Růžičky i Růže ve velkých for-
macích s náčiním baton. Růžičkám po vy-
rovnaném výkonu v celé soutěži patří titul 
I. vicemistryň v kategorii junior! Nejstar-
ší mažoretky v kategorii senior dokonce 
klání ve své kategorii vedly, ale nakonec 

Mažoretky bojovaly na ME v Györu. Skvěle!
jim také patří titul I. vicemistryň v katego-
rii senior. Navíc v kategorii senior mini-
formace obhájila sestava K. Štěpánová, S. 
Liščáková, S. Rychtecká, M. Křížová, V. 
a K. Doskočilovy a A. Vyvadilová titul II. 
vicemistryň z loňského roku. Mažoretky 
z Telče dokázaly, že s pílí a vytrvalostí jde 

dokázat vybojovat krásná umístění mezi 
evropskými týmy. Jsou skvělé a reprezen-
tují nejen město Telč, ale i Kraj Vysočinu. 
Nyní se budou oba týmy pilně připravovat 
na světový šampionát, který se koná kon-
cem září v Petrohradu.

Renata Křížková

Vzpomínka
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Provoz sportovního 
areálu v Hradecké 
ulici
Provoz sportovního areálu v Hradecké ulici 
zajišťují Služby Telč, spol. s r.o. Sportov-
ní areál bude otevřen pro veřejnost po celý 
rok od 8:00 do 21:00 hod., v období listo-
pad – únor od 8:00 do 16:00 hod. Fotba-
lové hřiště s umělým osvětlením je možné 
mimo uvedenou dobu využívat individuál-
ně sportovními organizacemi. V době škol-
ního vyučování je areál přednostně určen 
pro potřeby škol dle vyvěšeného rozvr-
hu. Sportovní areál je volně přístupný, je 
však možné si předem zarezervovat vybra-
né sportoviště. Rezervace přijímá správce 
hřiště a lze je provádět vždy nejpozději dva 
pracovní dny před plánovaným termínem 
rezervace, a to vždy od 8:00 do 14:00 hod. 
na tel.: 567 243 037, případně e-mailu: in-
fo@sluzbytelc.cz. Rezervace hřiště jsou 
vyvěšeny u vstupu do areálu a uživatelé 
areálu jsou povinni se uvedeného rozpisu 
držet. Více informací je uvedeno v provoz-
ním řádu. Provozní řád hřiště je vyvěšen 
u vstupu do areálu a rovněž také na inter-
netových stránkách města a společnosti 
Služby Telč.

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování

Informace o průběhu stavby

Florbal pro radost
Chcete, aby vaše děti provozovaly moder-
ní aktivní sport, který plně rozvíjí motoriku 
celého těla a podporuje fyzickou zdatnost? 
Ale nechcete z nich sportovní profesionály? 
V novém školním roce Orel ve spolupráci 
s DDM Telč opět otevírá kroužky nesoutěž-
ního florbalu pro holky i kluky ve 4 věkových 
kategoriích:
Přípravka 2014 - 2012
Elévové 2011 - 2009
Kluci a holky dohromady. 
V tělocvičně gymnázia v pondělí od 17:00. 
První schůzka 16. září.
Mladší žáci, žákyně 2008 - 2006
Starší žáci, žákyně 2005 - 2004
V hale Sokola ve čtvrtek od 18:00. 
První schůzka 19. září.
Pod vedením zkušených trenérů. V přípa-
dě potřeby dětem vybavení do začátku za-
půjčíme. Nováček si může přijít florbal ne-
závazně vyzkoušet. První měsíc může hrát 
zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti na tel. 
602 661 023 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

David Kovář

Orel informuje
Firma RENOSPORT dokončuje umělý fotbalový trávník.                                     Foto: Vladimír Švec

Sportoviště v Hradecké ulici 
Od konce srpna je v plném provozu Spor-
tovní areál v Hradecké ulici. Stavbu prová-
zely velké problémy, které zdržely dokonče-
ní areálu. Vzhledem k tomu, že kolují různé 
nepodložené informace o průběhu stavby, 
dovolím si na tomto místě shrnout hlav-
ní skutečnosti. Stavba areálu byla zahájena 
koncem června minulého roku. Na základě 
veřejné zakázky byla vybrána společnost, 
která předložila nejnižší cenu a zároveň do-
ložila veškeré požadované reference a kva-
lifikační předpoklady. V začátku stavby 
nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo do-

jít v jejím průběhu k problémům. Zhotovitel 
prohlašoval, že termín provedení, do kon-
ce roku 2018, je „luxusní“. Nicméně opak 
byl pravdou. Problémy se začaly projevo-
vat od září 2018, kdy zhotovitel přestal pl-
nit harmonogram stavby. I přes opakované 
upozornění ale nedošlo k nápravě. Ze stra-
ny zhotovitele však nešlo jen o neplnění ter-
mínů, ale pokládka umělých povrchů byla 
prováděna nekvalitně. Nebyly dodržová-
ny technologické postupy, a to i přes opa-
kovaná upozornění ze strany města. I pro-
to v této době město oslovilo odborníky 
na sportovní povrchy, kteří nám dali jedno-
značně za pravdu. V závěru roku 2018 pro-
blémy na stavbě gradovaly. Probíhala jed-
nání za účasti právního zastoupení obou 
stran. Snahou města bylo dokončit sporto-
viště v požadované kvalitě. Bohužel k do-
hodě nedošlo. Vzhledem k tomu, že zho-
tovitel i přes opakované výzvy nenastoupil 
k dokončení prací v jarních měsících 2019, 
rozhodlo se město od smlouvy odstoupit 
a dokončit sportoviště s jinými dodavate-
li. Rovněž v této době město zadalo zpra-
cování znaleckého posudku, který potvrdil 

špatnou kvalitu položených umělých po-
vrchů. Naší snahou bylo, aby sportoviště co 
nejdříve sloužilo veřejnosti. Z tohoto důvo-
du obratem po ukončení smlouvy jsme pro-
vedli výběr dodavatelů na dokončení, byly 
vybrány společnosti, které provedly kvalit-
ně opravy a dokončení sportovišť. Vzhle-
dem k tomu, že původnímu zhotoviteli ne-
byly špatně provedené práce hrazeny, město 
nemuselo vynakládat na dokončení stavby 
žádné dodatečné finanční náklady. Tedy cel-
kové náklady za stavbu sportovního areálu 
nepřekročily náklady, které byly smluvně 

uzavřeny s původním dodavatelem stavby. 
Nicméně pro město dokončením stavby are-
álu celá kauza stále nekončí. Od té doby, co 
problémy na stavbě gradovaly, jsme byli ze 
strany původního dodavatele často napadá-
ni i způsobem hraničícím s výhružkami. By-
ly na nás podány stížnosti ke správním úřa-
dům či žaloby. Správní orgány jednoznačně 
potvrdily, že jsme postupovali správně, rov-
něž i proběhlé soudní jednání bylo ukonče-
no ve prospěch města. Ze strany města by-
ly vyčísleny původnímu dodavateli penále 
dosahující několika miliónů korun, které 
v současné době město po něm soudně vy-
máhá. Dovolím si říci, že ze strany města 
v žádném případě nedošlo v průběhu stavby 
k žádnému pochybení, či podcenění situa-
ce. Doposud řešené správní či soudní spory 
jsme vyhráli, město dokázalo udržet finan-
cování stavby, aby nedošlo k navýšení ná-
kladů celé stavby, a to i přes nutnost řešit 
řadu oprav, nápravných opatření. Nejdůleži-
tější však nyní je, že celý areál je hotov, mů-
že sloužit plně školám a veřejnosti.

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje 
a územního plánování
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Sport
Fotbal
Tabulka krajské I. A třídy v době uzá-
věrky vydání
1. Kamenice n. L. 3 10:4 9
2. Mírovka 3 12:5 7
3. Kostelec 3 12:10 6
4. Štoky 3 9:7 6
5. Humpolec B 3 5:6 6
6. Košetice 3 6:3 4
7. Telč 3 4:5 4
8. Třešť 2 4:3 3
9. Havlíčkův Brod B 3 3:3 3
10. Rozsochatec 3 4:6 3
11. Nový Rychnov 3 7:10 3
12. Černíč 3 6:9 3
13. Leština 2 1:3 1
14. Světlá n. S. 3 5:14 0

Fotbal v září
7. 9. 16:00 Muži C – Batelov B
8. 9. 13:00 Dorost – Habry
8. 9. 16:00 Muži A – Humpolec B
11. 9. 16:30 Žáci ml. – Rantířov
11. 9. 18:15 Žáci st. – Rantířov
14. 9. 9:00 Žáci ml. – Nedvědice
14. 9. 11:00 Žáci st. – Nedvědice
14. 9. 15:30 Muži B – Hybrálec
21. 9. 15:30 Muži C – Jamné B
22. 9. 12:30 Dorost – Rozsochatec
22. 9. 15:30 Muži A – Rozsochatec
28. 9. 9:00 Žáci st. - Přibyslav

Bez záruky

Florbal
Rozpis tréninků 2019/2020 ve Sportovní hale 
ZŠ Hradecká
pondělí - mladší přípravka (2013 - 2015); 
elévové (2009 - 2010); dorost (2003 - 2004)
úterý - starší přípravka (2011 - 2012); mladší 
žáci (2007 - 2008); starší žáci (2005 - 2006)
středa - elévové (2009 - 2010)
čtvrtek - starší přípravka (2011 - 2012); 
mladší žáci (2007 - 2008); dorost (2003 - 
2004); junioři, muži
pátek - starší žáci (2005 - 2006); neregistro-
vaní, nesoutěžní žáci
sobota, neděle - florbalové turnaje
Nová sezóna Florbalu Telč začíná pro děti 
a mládež ve středu 4. září v 16 hodin - ná-
bor ve sportovní hale ZŠ Hradecká.

Jaroslav Novák

I tento rok bude třetí zářijová neděle patřit 
oblíbenému sportovně-zábavnému odpoled-
ni „Kolečka v Lipkách“. Členové Spolku Ja-
vořice spolu s dobrovolníky připravují již po-
deváté na 15. září od 14 hodin tradičně pestrý 
program pro děti, mládež, dospělé, i pro ce-
lé rodiny. Kdo by ještě nevěděl – účast je ví-
tána na kolečkách všeho druhu! Podmínkou 

je pouze to, abyste přijeli na čemkoli, co roz-
točíte vlastní silou – na kolech, koloběžkách, 
odstrkovadlech, tříkolkách, pennyboardech, 
skateboardech, inline bruslích, ale i s kočár-
ky apod. Můžete se těšit na obměňované sou-
těže zručnosti, slalom, řadu stanovišť s růz-
nými dovednostmi, testy pozornosti, kvízy 
a další. Nebudou samozřejmě chybět oblíbe-
né závody dle jednotlivých druhů kolečko-
vých prostředků a věkových kategorií se zla-
tými čokomedailemi pro vítěze. A poté přijde 
tradiční losování o zajímavé ceny, do které-
ho budou jako vždy zařazeni všichni aktiv-
ní účastníci bez rozdílu věku. Poprosíme Vás 
o včasný příchod – na startu se prezentujte 
nejpozději do 15 hodin, abyste v pohodě stih-
li všechny disciplíny. Vloni nás zbrusu nový 
povrch na inline stezce v Lipkách inspiroval 
k tomu, abychom dali větší prostor kolečko-
vým bruslím a zřídili jsme „polní půjčovnu“ 
s průřezem všech velikostí od dětí po dospě-
lé. Mnozí si tak poprvé v životě mohli vy-
zkoušet jízdu na „splašených kolečkách“. Je-
likož to mělo úspěch, inline brusle na půjčení 
přivezeme i letos a bude možné s nimi jezdit 
až do 18 hod. Jsme rádi, když každý rok mů-
žeme zařadit nějaké nové překvapení, proto 
letos jednáme o zapůjčení skákacího hradu. 
To jistě ocení děti i jejich rodiče :-) Lipky jsou 
ideální místo k aktivnímu odpočinku, přijďte 
si s námi proto zasportovat a pobavit se, tě-
šíme se na Vás! Akce proběhne za podpory 

Kolečka v Lipkách letos 15. září

Přijďte si to vyzkoušet

Nabídka kroketu 
pro veřejnost
V srpnu jsme hráli turnaj o titul nejvše-
strannějšího krokeťáka, který musí proká-
zat své herní dovednosti jak v asociačním 
kroketu, tak v golfkroketu. Po dvou hra-
cích dnech titul zamířil k telčskému hráči 
Mírovi Havlíkovi, který se ziskem 54 bo-
dů s přehledem zvítězil. Na závěr sezóny 
nás ještě čeká turnaj Telčský pohár, který 
proběhne o víkendu 28. - 29. září. A od zá-
ří pro vás máme také novinku - kroket 
pro veřejnost. Každou neděli od 9 hodin 
si můžete kroket přijít vyzkoušet. Někte-
rý z našich klubových matadorů vám půj-
čí vybavení, vysvětlí základy hry a zahraje 
si s vámi. Z důvodu omezené kapacity je 
nutná rezervace na tel. č.: 776 352 118 (Jiří 
Plachý). Těšíme se na viděnou!

Hana Hajnová, 
Croquet Club Dynamo Telč

města Telče, KOUS Vysočina, Kraje Vysoči-
na a dalších. Více informací na www.osjavo-
rice.webnode.cz.
Kontakt:
pykaljiri@centrum.cz, tel. 602 725 509, 
www.osjavorice.webnode.cz, Facebook:
https://www.facebook.com/osjavorice

Jiří Pykal, foto: autor

Hokej
V neděli 18. srpna odcestovala s hokejo-
vou ženskou reprezentací do finského Vie-
rumäki na Turnaj čtyř zemí (EHT) telčská 
Zuzana Martinů.

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy http://www.htc-
telc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je Kalendář kulturních, 
společenských a sportovních akcí města 
Telče od června do září 2019 uveden v sa-
mostatném tisku Telčské léto 2019.
K dostání v Telčských listech 06/2019, 
na Informačním centru na radnici a v Měst-
ské galerii Hasičský dům na náměstí Za-
chariáše z Hradce

Akce
6. - 7. 9.
Den otevřených dveří památek
Zpřístupnění historických objektů, koncer-
ty, výstavy, videoprojekce
Více na str. 12

15. 9. 14.00 Lipky
Kolečka v Lipkách
Více na str. 21

15. 9. u Muzea techniky Na Sádkách
Podzimní vyjížďka strojů minulého tisí-
ciletí s burzou
Začátek burzy náhradních dílů v 8 hod., 
start vyjížďky (20 km) v 10.30 hod.
Pořádají přátelé techniky.
Více informací na tel. 736 734 324

21. 9. 10.00 – 17.00 náměstí
Svatováclavské slavnosti
Více na str. 12

20. - 21. 9. od 11.00
areál Pivovaru Trojan Telč (vstup z ulice 
Květinové)
Telčský Oktoberfest
Telčský Oktoberfest nabídne slavnostní na-
rážení piva, II. ročník Chillifest, bohaté ob-
čerstvení, pivní soutěže, hudební produkce.

13. 10. 9.00 – 12.00        sál hotelu Antoň
Podzimní telčský bazárek dětského oble-
čení, hraček a potřeb pro děti

Divadlo
28. 9. 19.30 orlovna
Zmrazovač
Orel jednota Telč a Kočovné divadlo Ad 
Hoc zvou na komediální operní drama.
Více na str. 18

Koncert
18. 9. 19.00   sál NPÚ (Lannerův dům)
Písně Britských ostrovů
Účinkuje Věra Klásková - zpěv a kytara

Přednášky
17. 9. 16.30 radnice
Můj africký příběh
Městská knihovna Telč zve na besedu 
a promítání Hany Hindrákové. Cestovatel-

ka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice si 
Keňu zamilovala natolik, že se tam stále 
vrací. Přijďte si poslechnout, co ji přived-
lo do Afriky a jak se od dobrovolnictví do-
stala k psaní románů z afrického prostředí.

18. 9. 18.00 Univerzitní centrum
Příběh kostela v Mostu
přednáší: Ing. arch. Mirjam Skoumalová
V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč 
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

23. 9. 17.00 radnice
Realita a mýty „Sametové revoluce“ 
1989-2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Mu-
zejní spolek v Telči zvou na přednášku 
doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. k 30. 
výročí 17. listopadu

Výstavy
2. - 29. 9. vstupní síň radnice
Telč 18´
Výstava kreseb posluchačů výtvarného 
ateliéru ČVUT Praha
Zahájení výstavy v pondělí 2. 9. v 15 hod.

do 20. 10. Galerie Hasičský dům
Inspirace z Vysočiny
Výstava členů Spolku výtvarných umělců 
Vysočiny

do 30. 9. Univerzitní centrum
100 let - 100 příběhů MUNI, Kresby 
a originální malby Telče Alice Grünwald, 
Tomáš Mejdrech in memoriam
Více na str. 5

Trhy
7. 9. 9.00 - 15.00 náměstí
Farmářské trhy

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, www.
panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/
panskydvurtelc.cz
28. 9. 11.00 - 17.00
Ochutnávka v podzámčí
Festival jídla s programem pro celou rodi-
nu, kapely, kulinářská show, pohádka pro 
děti, open air herna pod kaštany

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387. Klub: po - pá 14 - 18 hod., 
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma měsíce: „Zapoj se i ty“!
6. 9. 14.00 - 18.00
ZASTÁVka slaví narozeniny. Neváhej 
a stav se na ZASTÁVku, čekat na tebe bu-
de plno zábavných činností.
11. 9. 14.00 - 18.00
Batikování triček. Ani oblast módy není 
na ZASTÁVce tabu. Přesvědčit se o tom 
můžeš při batikování triček.

24. 9. 10.30 - 18.00
ZASTÁVka je online. V rámci týdne Níz-
koprahových klubů připravujeme aktivity 
vztahující se k oblasti sociálních sítí. Ak-
ce je určena i pro zájemce z řad veřejnosti.

Klub důchodců
v budově polikliniky

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

Chovatelé
8. 9. 7 – 10 hod.          areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Cyklojízda
7. 9.
Na kole dětem Vysočinou
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimov-
čákem
Start pelotonu z náměstí Zachariáše 
z Hradce v 10.00 hod. Dojezd pelotonu 
zpět na náměstí se očekává mezi 16.30 - 
17.00 hod. Trasa v délce 77 km vede přes 
Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou 
zpět do Telče.
www.nakoledetemvysocinou.cz

Hasičský pětiboj
14. 9.
Firefighter combat challenge Telč. Sou-
těž profesionálních hasičů se koná v areá-
lu Hasičské stanice v Luční ulici od 9 hod. 
www.firefighterchallenge.cz

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města
Rezervační systém na Informačním cent-
ru. 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

Expozice historie železniční 
dopravy
Otevřeno do 15. 9. v pátek 13 - 16 hod., 
v sobotu a v neděli 9 - 12 a 13 - 16 hod.

Muzeum hledá dokumenty.
O listopadu 1989
V letošním roce 2019 si budeme připomí-
nat 30. výročí sametové revoluce a k této 
příležitosti chystáme výstavu. Prosím pro-
to všechny, kteří mají z této doby jakékoliv 
dokumenty nebo fotografie, o jejich zapůj-
čení. Předměty můžete donést do telčské-
ho muzea, které je v současné době ve 2. 
patře v Univerzitním centru Masarykovy 
univerzity, bývalé jezuitské koleji. Otevře-
no je ve všední dny od 9 do 15 hodin.

Helena Grycová Benešová
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HRADEC KRÁLOVÉ
6. - 7. 9. – Slavnosti královny Elišky
Centrum Hradce Králové
Město již tradičně ve svých zdech přivítá 
královnu Elišku Rejčku, na jejíž počest pro-
pukne velkolepá podívaná. Historické cen-
trum oživí středověká řemesla, průvody, 
rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej 
komediantů, kejklířů a jiných kumštýřů.

CHEB
28. 9. - Boryš umí po skalinách / Z. Bar-
toš, I. Dukić
Tanečně pohybově činoherní show o čes-
kých dějinách za posledních 100 let. Zápa-
dočeské divadlo v Chebu

JINDŘICHŮV HRADEC
28. 9. – Svatováclavské slavnosti 
místo konání náměstí Míru – jarmark, kon-
certy, vinaři

KUTNÁ HORA
28. 9. - Svatováclavské slavnosti
Lidová veselice, folková, country a moderní 
hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín.

LITOMYŠL
6. - 8. 9. - Národní zahájení Dnů evrop-
ského dědictví
Dny otevřených dveří památek, Litomyšl-
ské dvorky, Italská slavnost při příležitosti 
20. výročí zápisu zámeckého areálu na Se-
znam UNESCO.

POLIČKA
17. - 22. 9. – Mime Fest – 8. ročník mezi-
národního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se vrací do Po-
ličky. Divadelní představení, mimové v uli-
cích města, workshopy.

TELČ
6. - 7. 9. - Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout výstavy i expozice. 
Charitativní cyklojízda.

TŘEBOŇ
15. 9. - Zavírání plavecké sezony 
Slavnost pruhovaných plavek na pláži ryb-
níka Svět.

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
1. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
7. 9. so 18.00 Matka Boží
8. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
14. 9. so 18.00 Matka Boží
15. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Štěpnice
21. 9. so 18.00 Matka Boží
22. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 9. so 9.00 sv. Jakub
  18.00 Matka Boží
29. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 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
Richard Hlava, Štěpnice
Luboš Kadlec, Staré Město
František Valeš, Štěpnice
Laura Preisová, Staré Město
Liliana Havlínová, Podolí
Tereza Leupoldová, Staré Město
Vojtěch Petrů, Staré Město
Natálie Kosová, Štěpnice
Blahopřejeme novomanželům
Jakub Kručay, Velký Pěčín
a Jana Beranová, Studená
Daniel Fischer, Kokošovice
a Veronika Raszková, H. Cerekev
Petr Kvasnička, Klatovec
a Monika Kadičová, Jihlava
Josef Kochrda, Rohozná u Jihlavy
a Aneta Nevrklová, Batelov
Pavel Brtník, Stará Říše
a Michaela Šebestová, Stará Říše
Marek Zajíc, Krahulčí
a Olena Zmereha, Sasov
Petr Čermák, Hříšice
a Lucie Jirásková, Telč
Čestmír Eyer, Jemnice
a Ilona Hobzová, Mor. Budějovice
Pavel Mikeš, Červený Hrádek
a Eliška Čermáková, Volevčice
Petr Šmíd, Sedlejov
a Sabina Richterová, Třešť
Milan Dvořák, Borovná
a Jana Tůmová, Borovná
Igor Omasta, Boršov
a Milada Vranová, Boršov
Petr Pulkert, Sokolov
a Vendula Šteflová, Studená
Petr Růžička, Knínice
a Lenka Šalandová, Knínice
Jan Pilarčík, Dolní Bukovsko
a Šárka Přibylová, Krahulčí
Jakub Prášek, Třešť
a Barbora Neradová, Sedlejov
Opustili nás
Vlasta Smejkalová, Staré Město 81 let
Jan Pokorný, Staré Město 90 let
Ludmila Klímová, Staré Město 80 let
Josef Polívka, Vanov 83 let
Karla Florianová, Stará Říše 76 let
Milena Holcová, Ořechov 82 let

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
v pondělí 16. září

Telčské listy 9/2019 – 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

6. srpna by oslavily sté narozeniny první 
dvojčata narozená v Telči v novém Česko-
slovensku, Mařenka a Anička Vondráčko-
vy z Krajzontu (část dnešní Jihlavské ulice). 
Později jsme je znali jako paní Marii Olej-
níkovou a paní učitelku Annu Navrátilovou. 
Obě byly stálými čtenářkami Telčských listů.

Vzpomínka
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Bubliny na náměstí.

Telčské léto II.

Autodíly Svoboda Parts v Radkovské ulici v květech. Stavební práce na sídlišti ve Štěpnici.                         Obě fota Pavel Boček

Pohádka v zámeckém parku.
Obě fota Ilona Jeníčková

Nový bytový dům na sídlišti Radkovská.
Foto: Pavel Boček Léto zakončí hasiči.

Sbor z Waidhofenu na Historických slavnostech.
Foto: Ilona Jeníčková


