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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město Telč

Stavba Domova pro seniory je hotova
Nejenom ti, co chodí k Roštejnu, ale i kolemjedoucí určitě sledovali, jak postupuje
stavba nového Domova pro seniory. A přes
všechny problémy, které tak velkou stavbu logicky provázely, můžeme nyní konstatovat,
že je hotovo. Tedy po stavební stránce, což
potvrdila i kolaudace. Teď nastane další fáze a tou jsou úklidy a vybavení všech prostor

nábytkem, zdravotnickým a provozním zařízením a potřebnými technologiemi. Na to je
určen měsíc říjen. Než do domova přijdou
první obyvatelé a spustí se ostrý provoz, musí
všechno fungovat na 100 procent. A ten den D
by měl nastat 1. listopadu. V prosinci, už za plného provozu, budeme mít všichni možnost
si nové zařízení prohlédnout. Roman Fabeš

Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče 2019.
Středa 23. 10. v 17:00, Konírna státního zámku

Otevření SeneCura
SeniorCentra Telč
SeneCura plánuje stěhování klientů do nového domova v Batelovské ulici na 1. listopad. Předběžný termín pro slavnostní otevření a den otevřených dveří pro veřejnost
je předpokládán na první adventní týden.
Konkrétní datum bude uveřejněno v listopadovém čísle Telčských listů.
Ing. Michaela Kopřivová
Marketing & PR, SeneCura, s.r.o.

Z jednání rady města
20. schůze - 14. srpna

--RM vzala na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny pro řešení systému parkování ve městě a vjezdu na náměstí dne 25. 6.
2019.
--RM vzala na vědomí zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za rok 2018.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Zkvalitnění odborné výuky ZŠ
Masarykova Telč (část vybavení IT)“, složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a seznam firem k oslovení.
--RM schválila zrušení veřejné zakázky
„Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká
(vybavení IT)“. RM schválila vyhlášení veřejných zakázek „Centrum odborné výuky
ZŠ Hradecká /vybavení počítače/ a /interaktivní tabule/“ a složení komise pro otevírání
posouzení a hodnocení nabídek.

21. schůze - 26. srpna

--RM schválila zápis do kroniky města za rok
2018.
--RM schválila žádost o finanční podporu
ve výši 40 tis. Kč pro účast telčských mažoretek na světovém šampionátu Grand Prix
v Petrohradě ve dnech 25. – 29. 9. 2019.
--RM vzala na vědomí průběžnou zprávu
o hospodaření příspěvkových organizací,
které zřizuje město za II. Q 2019.
--RM schválila udělení výjimky z nejvyššího
počtu žáků pro třídu 5. A ZŠ Masarykova
pro školní rok 2019/2020 na počet 31.
--RM schválila uzavření partnerské smlouvy
s Mikroregionem Telčsko v rámci projektu „Vylepšení systému odděleného sběru
využitelných částí odpadu v Mikroregionu
Telčsko“.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
služebních automobilů Škoda Fabia Combi z roku 2006 a Škoda Fabia z roku 2007
za minimální kupní cenu 21 tis. Kč, resp. 20
tis. Kč.
--RM schválila užití veřejného prostranství pro
celoroční provoz předzahrádky určené k po-

skytování hostinských služeb před domem
č.p. 43 na náměstí Zachariáše z Hradce.
--RM vzala na vědomí rozbor hospodaření
města za leden až červenec 2019.
--RM schválila podání žádosti o dotaci na zalesnění holin Lesním družstvem Borovná.

22. schůze - 9. září

--RM vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Služby Telč, spol. s r.o.,
dne 29. 7. 2019.
--RM schválila ZŠ Hradecká záměr podání
žádosti o zařazení do projektu Obědy pro
děti prostřednictvím obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
--RM schválila ZŠ Masarykova přijetí účelového finančního daru, který je ve výši 3
tis. Kč určen na podporu činnosti vedoucích
týmů při přípravě týmu na soutěž Stavíme
z Merkuru.
--RM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a MPZ a správu památky UNESCO, stavební a územního rozvoje konaného dne 4. 9. 2019.
--RM rozhodla, že dodavatelem akce „PD –
Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická“ bude společnost Agroprojekt Jihlava.
--RM na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že
dodavatelem akce „Zkvalitnění odborné
výuky ZŠ Masarykova (část vybavení IT)“
bude společnost TEXI Dačice.
--RM schválila uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví k majetku České republiky mezi
HZS Kraje Vysočina a městem Telč, jejímž
předmětem je automobil TATRA 815 6x6
CAS K25 pro jednotku SDH Telč.
--RM schválila zvláštní užívání veřejného prostranství pro natáčení filmu o Ludwigu van
Beethovenovi na náměstí a v okolních ulicích.

Konzultační den
rady města

středa 9. 10. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat
v sekretariátu MěÚ.

Město Telč Vás srdečně zve na slavnostní
setkání připomenutí 30 let sametové revoluce
Lípa k 30. výročí sametové revoluce bude slavnostně vysazena

v úterý 5. listopadu ve 14:30 hod.

v prostoru při cestě do zámeckého parku pod hřištěm ZŠ Hradecká.
Hudební vystoupení Evžen Mašát
Společná výstava Města Telč, Muzea Vysočiny, pobočka Telč a Muzejního spolku v Telči

Sametová revoluce 1989 - 2019

Vernisáž v úterý 5. listopadu v 16 hod. ve vstupní síni radnice
Výstavou provede doc. PhDr. Eva Melmuková. Hudební vystoupení Evžen Mašát
Výstava potrvá do 24. listopadu
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Informace stavebního úřadu

K zateplování budov
Zateplení pláště stavby se považuje dle stavebního zákona většinou za stavební úpravu
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Pokud zateplení fasády stavby přesahuje
nad cizí pozemek, je nutný souhlas vlastníka pozemku. Především se jedná o pozemky
ve vlastnictví Města Telč (chodníky, místní
komunikace, veřejná prostranství). V tomto
případě je stavebník povinen požádat Město Telč (MěÚ Telč, odbor rozvoje a UP, Jiří Salus, tel. 567112424) o udělení souhlasu
s realizací zateplení pláště stavby. Jestliže se
stavba nachází v městské památkové rezervaci (MPR) nebo ochranném pásmu MPR musí
stavebník požádat MěÚ Telč, odbor rozvoje
a ÚP, orgán státní památkové péče (Ing. arch.
Ivana Krejčová, tel. 567112426), o vydání
rozhodnutí k záměru provést zateplení pláště stavby.
Ing. Stanislava Mácová
vedoucí stavebního úřadu.

Povinné „čipování“ psů
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni
psi s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011.
Sdělení Státní veterinární správy, více str. 8

Dotace na kulturu
a sport v Telči
na rok 2020
Od 10. října je na webových stránkách města Telče www.telc.eu/obcan/dotace zveřejněn dotační program s možností žádat o finanční příspěvek v oblasti kultury a sportu
v Telči na rok 2020.
Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90
dnů ode dne zveřejnění. Žádost je možné
podat nejdříve po 30 dnech od zveřejnění.
Žádosti o finanční příspěvky se přijímají
od 10. 11. 2019 do 10. 1. 2020 na podatelně Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše
z Hradce 10, 588 56 Telč.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
TL 10/2019

Radosti a starosti telčského starosty
Ceny města za rok 2019

Tak jako každoročně, i v letošním roce zastupitelstvo města rozhodovalo o udělení
cen města. Jedná se o symbolické ocenění
těch, kdo v různých oblastech našeho života pozitivně ovlivnili život města, vlastně nás všech.
Tomu, jak je náš život pestrý, odpovídá
i výběr letošních držitelů cen. Jiří Plachý
je tahounem kroketového oddílu a díky
jeho aktivitě a péči má dnes oddíl možná
nejlepší hřiště v republice. Jan Kaleta jako „Zachariáš z Hradce“ propaguje město
na kulturních akcích a je aktivní v dalších
spolcích. Zdeněk Chvátal byl dlouhá léta všestranným sportovcem, hudebníkem
a ještě nedávno se bez jeho kytary neobešla žádná hudební akce v Klubu důchodců.
Vladimír Bukač, André Cazalet jsou jak
dlouholetými vyučujícími, tak i významnými organizátory Francouzsko-české hudební akademie, která letos oslavila 25 let
činnosti a svým významem dalece přesahuje hranice města. Nezmaři odehráli
v rámci letních a zimních Prázdnin v Telči
neuvěřitelných 56 koncertů. Přivedli na ně
spoustu diváků, a tak přispěli k propagaci
města. Milan Šindelář citlivě rekonstruoval č. p. 66 v Masarykově ulici vč. náročné
obnovy jeho fasády. Inspirace pro vlastníky podobných objektů ve městě.

Městské stavby finišují

Zatímco rekonstrukce Domu dětí a mládeže na náměstí je teprve v začátcích, další letos realizované akce jsou již dokončené nebo se blíží ke svému závěru. Už
od konce srpna se můžete procházet nebo
projíždět na kole po opravených stezkách
na Oslednicích. K vycházkové trase kolem Staroměstského rybníka přibyla i cesta od židovského hřbitova až k rozhledně.
Opravu cest realizovaly Pozemní stavby
Telč. K úplné spokojenosti ještě chybí revitalizace lesního porostu. Lesní družstvo
Borovná ale musí nyní řešit kůrovcovou
kalamitu. Dokončeno je i rozšíření parkoviště v areálu nádraží. Výsledkem práce firmy Sates je jednak 18 nových parkovacích míst, ale i celková úprava dříve
nevzhledného pozemku. A že to nebyla
zbytečná investice, dokazuje okamžitě zaplněná plocha parkoviště. Jak už jsem zmínil v minulém čísle, i přes začátek školního
roku se pořád ještě pracuje na obou základních školách. Na Hradecké jsou již kompletně dokončeny veškeré stavební práce.
Fungují zrekonstruované sociálky a v provozu je i nový výtah. Velké poděkování
za odvedenou práci patří firmě Terni a jejím subdodavatelům. Nyní již jen zbývá
TL 10/2019

do tříd umístit nábytek a instalovat výpočetní techniku a interaktivní tabule. Vše by
mělo být hotovo v prosinci.
A podobné je to i na ZŠ Masarykova, tam
se v říjnu dokončí úpravy dvora a prostoru mezi školou a sportovní halou, kde žáci
dostanou novou venkovní učebnu a zázemí pro výuku pracovních činností. A otevře se i propojení školy se sportovní halou.

loženo v několika karpatských údolích
a přímo propojeno s krásnou přírodou.
Největším bohatstvím jsou minerální prameny a na ně je navázána řada moderních
lázeňských a zdravotnických komplexů.
Na druhé straně ale stojí chátrající areály
ze socialismu bez majitele. Soukromá sanatoria mají špičkové vybavení, naproti tomu městská poliklinika má jen to základní.

SENECURA SENIORCENTRUM TELČ. To není vizualizace, ale skutečnost v Batelovské ulici.
Foto: Pavel Boček
Posledním krokem bude dovybavit technikou novou počítačovou učebnu, která byla také součástí projektu. I na sídlišti Jana
Žižky je vidět velký posun prací. Kompletně jsou hotovy vodovody a kanalizace
a i rozvody elektřiny a veřejného osvětlení.
A již se rýsují nové chodníky, komunikace
a parkovací stání. Práce by měly být hotovy do konce října. Obě posledně zmiňované akce realizuje firma Sates.

Navštívili jsme Poljanu

Kraj Vysočina již několik let podporuje
rozvojové projekty na Podkarpatské Ukrajině. A v rámci této spolupráce města z našeho regionu postupně navazují spolupráci s tamními. Před nedávnem jsme proto
dostali pozvání k návštěvě města Poljana.
A v polovině září jsme jej i navštívili. Byla to jen třídenní cesta, ale zážitků by bylo na cestopis. A tak jen telegraficky. Je to
zhruba 800 km, ale přes Maďarsko jedete až k ukrajinským hranicím po dálnici.
Přechod hranic ale znamená čekání a celní
prohlídky. To je návrat o desítky let zpět.
Stejně jako ukrajinské silnice, i když se
postupně zlepšují. Poljana je zhruba osmitisícové město plné kontrastů. Je roz-

Podobně je to se školami a jejich vybavením, silnicemi, auty a samozřejmě i lidmi a jejich příjmy. Co ale nad vším převládá, je jejich pohostinnost a hlavně úcta
a vzpomínky na fungující první republiku,
jejíž součástí Podkarpatí bylo. I proto stojí o spolupráci s námi. Koncem října proto
přivítáme návštěvu z Poljany v Telči.

Poděkování kronikáři

Povinností měst a obcí je vést kroniku. Tak
to stanovuje zákon. Ale ne všem obcím se
to daří, chybí totiž kronikáři. Telč měla doposud to štěstí, že naše dějiny měl vždy
kdo zaznamenat. A telčské kroniky jsou
i bohatě ilustrované. Rada města před nedávnem schválila zápis za rok 2018. A byl
to poslední zápis, který jako městský kronikář zpracoval Oldřich Zadražil. Chtěl
bych mu na tomto místě za jeho práci poděkovat. Jeho zápisy jistě ocení příští badatelé i milovníci historie. A bez nadsázky,
svými znalostmi historie je „živoucí kronikou Telče“. Právem za svou práci získal
i Cenu města. Psaní kroniky nyní přechází
na odbor kultury, ale pokud by se našel zájemce z řad obyvatel, bude vítán.
Roman Fabeš
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Hledá se kronikář

Znáte kroniku Města Telče? A víte, že ji vedou místní kronikáři již téměř 100 let a je
plná krásných ilustrací? Většina z vás pravděpodobně neměla možnost do kroniky nahlédnout, přesto mnoho z vás je přímo či nepřímo v kronice zmíněno. Zápis v kronice
za rok 2018 pojednává o událostech uplynulého roku, volbách místních i celostátních,
výstavách, sportovních soutěžích, hudebních vystoupeních, ale i o stavbách, které byly v uplynulém roce realizovány, či významných činech místních občanů a podnikatelů
(např. otevření Pivovaru Trojan v roce 2018
a obnovení vaření piva v Telči, které skončilo v r. 1919).
Kronika města je vedena zdejšími kronikáři
(nejčastěji místní učitelé či tajemníci městského úřadu) od roku 1923. Za tu dobu se
na místě kronikáře vystřídalo 9 kronikářů.
Někteří se museli vypořádat se šťastnými,
ale i nešťastnými událostmi naší země. První zápisy reflektují vznik Československé republiky, v kronice máme podpisy jak prvního
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který navštívil Telč v r. 1928, tak i jeho nástupce
Edvarda Beneše. V temném období Protektorátu a druhé světové války se kronika přestává psát. Mnohdy jsou zápisy poplatné době
jejich vyhotovení (např. v r. 1951 byla vydána
příručka kronikáře, kde se kronikářům dostalo pokynů k vedení zápisů, kdy, volně citováno, má nově převážit nad původním vylíčením událostí bez hněvu a stranickosti právě
stranickost, která má být vůdčí myšlenkou
ve vědě, umění i v kronikářství a i kronikář
má klást důraz a vyzdvihnout v zápisech úsilí
dělnické třídy o likvidaci vykořisťovatelů…),
zápis reflektující r. 1968, psaný v r. 1969, už
dává tušit normalizaci. Plný optimismu je zápis, který odkazuje na události listopadu 1989,
od jejichž uplynutí budeme letos slavit 30 let.
V kronice nechybí ani podpis prezidenta Václava Havla, který navštívil naše město v r.
1991. Od r. 2004 vede kroniku pan Oldřich
Zadražil, bývalý tajemník městského úřadu,
šéfredaktor Telčských listů. Na zasedání rady
města, které se konalo 26. srpna, představil
poutavou historii městské kroniky a i podrobný zápis v kronice za rok 2018. Vzhledem
ke svému věku se rozhodl s vedením kroniky
Města Telče po 15 letech skončit. Chtěla bych
mu poděkovat za jeho obětavou práci a precizní vedení kroniky. Pan Zadražil zatím nemá následovníka. Měl by to být člověk, který
se zajímá o historii našeho města, má kulturní povědomí, oproti kronikářům před 100 lety
však nemusí psát krasopisně, protože zápis se
str. 4

do kroniky přepisuje. Víte o někom, kdo by se
mohl stát 10. kronikářem Města Telče?
Petra Kujínek Polodnová

A zase ty komise

Celým zářijovým zastupitelstvem se možná
trochu nečekaně prolínala otázka fungování
komisí. Komise rady města jsou kolektivními
orgány, které si dle svého uvážení zřizuje rada
města jako své poradní orgány. Komise mají
i iniciativní funkci a svá stanoviska a náměty
předkládají již zmíněné radě. V Telči jich teď
funguje celkem sedm a zastoupení v nich mají všechny politické strany a uskupení, které
loni uspěly ve volbách. A i když v minulosti řada z nich fungovala jen formálně, v tomto období, zdá se, sami jejich členové stojí
o větší aktivitu a míru zapojení. Někde už to
funguje dobře, někde bude třeba lépe nastavit
komunikační kanály. Někde by stálo za zhodnocení, zda o práci v komisi všichni členové
stojí a zda by se místo nich nenašel třeba někdo aktivnější. Každopádně to vnímám jako
dobrý signál, že občané mají zájem podílet se
na správě věcí veřejných, a věřím, že se fungování komisí ustálí ke spokojenosti jejich
členů i samotné rady města. Hana Hajnová

Regulační plán

Zastupitelstvo na svém posledním jednání
rozhodlo všemi hlasy o pořízení regulačních
plánů v lokalitách Dačická a Hradecká dle zadání, které připravil odbor rozvoje a územního plánování. Zadání bylo již před tím projednáno bez výhrad komisí rady města pro
regeneraci a územní rozvoj. Na základě tohoto zadání zpracuje vybraná architektonická
kancelář návrh vlastního regulačního plánu
(RP), který pak bude opět schvalovat zastupitelstvo. RP stanovuje podrobné podmínky
pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a přístupy ke stavbám a jejich napojení
na technické vybavení a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, např.
uliční a stavební čáry, výšku a objemy zástavby, ukazatele využití území apod. Je závazný
pro rozhodování v území a musí být v souladu s územním plánem. Projektantům slouží při tvorbě návrhů, úředníkům stavebních
úřadů při jejich posuzování a majitele nemovitostí informuje o využitelnosti pozemku
a možné podobě staveb na něm.
RP má důležitou roli v utváření nově vznikajících částí města v souladu se zásadami urbanistického rozvoje. Nové stavby by měly tvořit kvalitní estetický a funkční celek, kde se
bude lidem dobře žít a v konečném důsledku
se třeba i zvýší hodnota nemovitostí na takové „dobré adrese“.
Jiří Pykal

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Nezaměstnanost,
zaměstnanost,
jsou spojité nádoby
Zmiňovat v městském zpravodaji nezaměstnanost v době, kdy slyšíme, že je rekordně
nízká, že jsme nejlepší v EU, že prakticky
neexistuje, může být zdánlivě nelogické.
Ale přes výše uvedené nezaměstnanost je
tady stále. Byť ta nízká. A pro skupinu občanů, kterou postihla, to může být velké životní trauma. I když to tak na první pohled
nevypadá. Je lehké konstatovat, ti nikdy nepracovali, ty nikdo nezaměstná... Platí to ale
vždy? Podobné úvahy nás napadaly nad nabídkou Úřadu práce zapojit město do projektu Podpora zaměstnanosti dlouhodobě
evidovaných uchazečů o zaměstnání starších 55 let, resp. pobírající dávky v hmotné nouzi. Složitá definice. Jsem ale přesvědčený, že každý ze svého okolí zná někoho,
na koho se hodí. Nakonec jsme administrativu projektu ve spolupráci s vedením Služeb Telč podstoupili. Výsledek? Již měsíc
pracují ve Službách dva občané, kteří podmínky Úřadu práce na poskytnutí dotace
splnili. Zatím ke spokojenosti jak zaměstnavatele, tak jich samých. Nepovažuji za podstatné, že jsme malým dílem přispěli k tomu
příjemnému nízkému údaji o nezaměstnanosti. To je v té velké statistice opravdu zanedbatelné. Daleko více jsem rád tomu, že
jsme několika spoluobčanům nabídli nový smysl pro jejich život. Mít stálé zaměstnání, chodit každý den do práce. Vidět, co
po mně zůstalo, co jsem vytvořil. A také,
dostat za práci odměnu. I když je třeba malá, jsou to peníze za vlastní práci, a ne sociální dávka. To je přece rozdíl.
Pavel Komín

U příležitosti oslav 100 let od založení
Masarykovy univerzity
a 101 let od vzniku Československa
vás Univerzitní centrum Telč
zve na projekci a setkání s tvůrci filmu

HOVORY S TGM
29. října v 18 hodin

Historický sál (aula)
Univerzitního centra MU
Po promítání bude následovat
neformální setkání a povídání
s režisérem Jakubem Červenkou
a hercem Janem Budařem.
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6. zasedání zastupitelstva města

Pořídí se regulační plán obytných
zón Dačická a Hradecká
V pondělí 16. září se v zasedacím sále na telčském zámku uskutečnilo 6. zasedání zastupitelstva města v aktuálním volebním období 2018-2022, kterého se zúčastnilo 18 členů.
Omluveni byli František Čermák, Mgr. Ludmila Švarcová a RNDr. Miloš Vystrčil. V úvodu zastupitelé rozhodli o pořízení regulačního
plánu pro obytnou zónu Dačická, který bude usměrňovat budoucí zástavbu v zastavitelné ploše pro bydlení. O pořízení regulačního
plánu bylo rozhodnuto i pro budoucí zástavbu v ulici Hradecká. Rozpočtovým opatřením
z rezervy města ve výši 4 mil. Kč bylo schváleno dofinancování projektů „Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova“ a „Centrum
odborné výuky ZŠ Hradecká“. V souvislosti
s nově otevřeným sportovním areálem v Hradecké ulici požádala společnost Služby Telč
o poskytnutí dotace ve výši 213 tis. Kč na pořízení stroje na údržbu umělého travního povrchu. Zastupitelé tento záměr podpořili. Služby Telč také požádaly z důvodu zvyšování
minimální mzdy v období 2018 a 2019 a s tím
souvisejícího nárůstu zaručené mzdy o provedení rozpočtového opatření v položkách silnice a veřejná zeleň. Zastupitelé ho schválili z rezervy města ve výši 374 tis. Kč. I další
projednávaný bod se týkal této městské společnosti. Zastupitelé jí schválili posunutí termí-

nu splatnosti zápůjčky ve výši 2 mil. Kč, kterou ji město poskytlo v roce 2015 na úhradu
kupní ceny za bývalou tiskárnu ve Špitální ulici, do 31. 12. 2021. Zastupitelé neschválili zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č.
3691/23 (v křižovatce ulic Maškova/Zahradní)
za účelem umístění mobilního domu. Schválen byl naopak prodej části pozemku parc. č.
2366/14 o výměře 29 m2 (v ulici Kostelnomyslovská) vlastníkům sousedního pozemku
z důvodu vyrovnání majetkoprávních vztahů
a přijetí daru - části pozemku parc. č. 7130/1
o výměře 40 m2 (v ulici Jihlavská), po kterém
vede cesta k areálu u rybníka Roštejn. V tradičním bodu podzimních jednání pak hlasy
všech přítomných bylo schváleno udělení Cen
města za rok 2019. Podrobněji více v samostatném boxu na této straně. Posledním bodem
pak bylo schválení závěrečného účtu a zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí Oběhové hospodářství
Renesance, České dědictví UNESCO, Svazku
obcí Železnice Kostelec-Slavonice a Mikroregionu Telčsko za rok 2018.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Portál občana města Telče
Koncem srpna se podařilo napojit webovou
dlaždici portálu občana města Telče na státní portál občana. Významným způsobem tak
byly rozšířeny elektronické služby pro obyvatele. O co se jedná? V tomto případě se
TL 10/2019

jedná o portál v oblasti informačních technologií. Označuje webovou aplikaci, která
svému uživateli poskytuje jednotným způsobem informace z různých zdrojů, jako
jsou například centrální evidence osobních

Ceny města 2019
Na jednání 16. září rozhodli zastupitelé o udělení Cen města 2019
● Jiřímu Plachému za péči o kroketový areál a zisk titulu mistra ČR v kroketu
● Janu Kaletovi za kulturní činnost a ztvárnění historické postavy Zachariáše z Hradce
● Zdeňku Chvátalovi za dlouholetou aktivní práci v oblasti sportu, kultury a klubové činnosti
● Vladimíru Bukačovi a André Cazaletovi za dlouholetou pedagogickou a organizační činnost v rámci Francouzsko-české hudební akademie
● hudební skupině Nezmaři za propagaci
města a „věrnost“ festivalu Prázdniny v Telči
● Milanu Šindelářovi za rekonstrukci domu
č.p. 66 v Masarykově ulici a umístění pamětní desky akademického malíře Jana Michny

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 připravuje
v jeho rámci na 14. října od 15 do 17 hodin
konzultační odpoledne pro veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči.
dokladů, registr řidičů, česká správa sociálního zabezpečení, katastr nemovitostí ad.
A nejen to. Přes portál občana můžete v Telči vyřídit například poplatky za komunální odpad, ze psů či podat žádost o dotace.
Elektronické služby poskytují i jiná města.
My jsme však o krůček dál. Dlaždice města
je nyní dostupná i na státním portálu občana, který spravuje Ministerstvo vnitra. Jedná
se o první kompletní propojení obou portálů v republice. Splňuje totiž princip single-sign-on, který umožní použít jedno přihlášení do více aplikací zároveň. Uživatel je
pomocí jednoho přihlášení ověřen a ostatními službami je považován za důvěryhodného. Občané Telče se nyní jednou zaregistrují
a vyřídí své záležitosti jak vůči státu (např.
výpis bodového hodnocení řidiče), tak vůči
svému městu. Vše z pohodlí domova.
Více informací najdete na www.telc.eu
a v dalších číslech TL.
Ing. Dušan Novotný
vedoucí odd. Informatiky MěÚ Telč
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Policie ČR Telč informuje

Nezaměstnanost v srpnu

Pokus o vloupání do Nissanu

ČR
srpen 2,7% (červenec
květen 2,6; duben 2,7)
Kraj Vysočina
srpen 2,5% (červenec
květen 2,2; duben 2,4)
Správní obvod Telče
srpen 2,9% (červenec
květen 2,4; duben 2,7)
Telč
srpen 2,9% (červenec
květen 2,3; duben 2,6)

Policisté pátrají po pachateli, který se v noci
z neděle 18. srpna na pondělí v Komenského
ulici pokusil vloupat do vozidla Nissan Primera, které stálo na parkovišti. U automobilu
poškodil dveře a majiteli tak způsobil škodu
přibližně 3 tis. Kč.

Alkohol za volantem

V pondělí 9. září havaroval mezi Novou Říší a Zdeňkovem třicetiletý muž s Fiatem Palio, který najel na krajnici a poté vyjel mimo
komunikaci, kde narazil do stromu. Při nehodě se zranil spolujedoucí, který byl převezen
do jihlavské nemocnice na ošetření. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče
požití alkoholu vyloučili. Muž nepředložil řidičský průkaz a policisté zjistili, že není jeho
držitelem.

● V sobotu 31. srpna havaroval před pátou hodinou ráno v katastru Řásné řidič Škody Roomster. Nejprve s automobilem najel na krajnici, následně vyjel mimo komunikaci, kde
vozidlo narazilo do stromu a poté se převrátilo
na bok. Při havárii se řidič zranil a musel být
zdravotnickou záchrannou službou převezen
na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté
u něho provedli dechovou zkoušku, při které
mu naměřili 1,81 promile alkoholu. Obdobné
hodnoty ukázaly také opakované zkoušky.
● 11. září o půl desáté večer zastavili policisté
v Křížově ulici Fiat Stilo, který řídil šestašedesátiletý muž. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,16 promile alkoholu. Obdobnou
hodnotu ukázala také opakovaná zkouška.
● Ve čtvrtek 12. září prováděli policisté ve večerních hodinách dohled nad silničním provozem na silnici z Telče do Hostětic. Po jedenácté hodině chtěli zastavit a provést kontrolu
vozidla Peugeot. Řidič ale na výzvu nereagoval
a začal ujíždět ve směru na Částkovice. Za automobilem policisté okamžitě vyjeli. V krátké
době si řidič své jednání rozmyslel a zastavil.
Policisté při kontrole zjistili, že je řidič pod vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,87 promile alkoholu. Opakované
zkoušky ukázaly hodnoty ještě vyšší.
Podle zprávy npor. Mgr. Luboše Pavlíka,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci a další zprávy
policie najdete v Listárně TL

Hasičské zprávy

Hasičský pětiboj

V období od 6. srpna do 16. září zasahovala jednotka HZS Kraje Vysočina, stanice Telč u šestatřiceti událostí. Jednalo se
opět především o technické zásahy, kterých bylo čtyřiadvacet. Například otevření
uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení, odstranění bodavého hmyzu z důvodu
ohrožení zdraví, likvidace olejové skvrny
ve Svojkovicích nebo spolupráci se ZZS
při transportu pacienta. Zasahovali jsme
také u šesti dopravních nehod, z nichž
nejvážnější byla u Nové Vsi, kde zraněním podlehla mladá řidička. Ve zmíněném
období došlo i k šesti požárům – v Telči
u Horní brány požár osobního automobilu
a nákladního automobilu u Markvartic, požár rodinného domu ve Vápovicích, v zahradě zámku v Telči dohašení po pálení
hromady listí, v Krasonicích požár strniště
a u Nové Říše požár lesa.
Npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

V sobotu 14. září proběhl na stanici HZS
v Luční ulici již osmnáctý ročník soutěže Hasičský pětiboj – Firefighter Combat
Challenge. Letos závodilo sedmadvacet borců z České a Slovenské republiky a dvě dívky. V kategorii do čtyřiceti let zvítězil Tomáš
Višňar z Jičína, následován vítězem z roku
2017 Janem Haderkou ze Zlína. Třetí byl Vojtěch Dvořák z Mostu. V kategorii nad čtyřicet
let zvítězil loňský vítěz kategorie do čtyřiceti
Milan Pařil z naší stanice. V ženách zvítězila
opět Pavlína Havlenová z Vladislavi a druhá
byla Tereza Tmejová z Horního Hanychova.
V soutěži štafet zvítězilo družstvo „FCC Team Telč“ složené z příslušníků stanice Telč,
kteří pocházejí všichni z nedaleké Nevcehle (Pařil M., Pařil J., Poukar J., Němeček A.
a Jelínek M.). Veliké poděkování patří všem
sponzorům, kteří svojí podporou konání soutěže umožnili. Více o soutěži na stránkách
www.firefighterchallenge.cz
Jiří Fišara

Řídili přes uložený zákaz

Policisté odhalili v Telči čtyřicetiletého řidiče, který usedl za volant, i když to má zakázáno. Stalo se to 4. září v Třebíčské ulici. Dechová zkouška byla u něj negativní. Policisté
muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu pokračovat v další jízdě.
Ani další řidič, kterého v sobotu 7. září zastavili policisté na ulici Jana Žižky, automobily nesmí. Soudem má totiž uložený mimo
jiné zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu pěti let.
Pětatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Nemá řidičák a havaroval
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2,7; červen 2,6;
2,4; červen 2,2;
2,7; červen 2,4;
2,7; červen 2,6;

Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci července: Horní Myslová (7,9), Kostelní Myslová (9,5), Lhotka (5,3), Sedlatice
(5,3), Vanov (5,4), Vápovice (7,1)
Zdroj: Statistiky ÚP

Celý říjen do Jihlavy
jen přes Třešť
Až po uzávěrce minulého vydání TL jsme zaznamenali informaci Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny o uzavření silnice II/403 mezi
Nevcehlí a Urbanovem od 16. září. Důvodem
je havarijní stav propustku na zmíněné komunikaci a stále se zhoršující erozní stav přilehlého náspu. V době uzávěry budou zmíněné závady odstraněny, bude vybudován nový
propustek a nově položeny asfaltové povrchy.
Termín dokončení všech prací je 31. října.
Podle TZ KSÚSV

Mykologická
poradna v říjnu
Každé pondělí (7., 14. 21., 28. 10.) v budově Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí 57/58 v Jihlavě od 16 do 17 hodin. Pokud
nemůžete donést houby v pondělí, můžete
tak učinit i jiný den a nechat je na vrátnici
muzea s adresou, číslem telefonu a místem
nálezu. Houby do poradny noste neořezané
a pokud možno čerstvé.

30. 9. – 22. 10.

Deratizace
kanalizačních sítí
Deratizaci provozovaných kanalizačních sítí pro VAS Jihlava zajišťuje na území města firma EKOSLUŽBY Michal Novotný
(kontakt Michal Novotný, tel. 603 834 783,
568 829 733).
TL 10/2019

Návštěva poslanců
V pondělí 16. září v rámci dvoudenního
výjezdního zasedání Poslaneckého klubu KDU-ČSL na Vysočině navštívila část
jeho členů v čele s předsedou KDU-ČSL
Markem Výborným a předsedou klubu
Janem Bartoškou také Telčsko. Domácí,
místostarosta Pavel Komín, předsedkyně MAS Telčsko Marie Prknová a starosta
Černíče Štěpán Komárek využili návštěvy
vrcholných politiků k důraznému upozornění na problémy při rozdělovaní dotací

Legiovlak
pomocí Místních akčních skupin, nadměrnou administrativní zátěž od státu malých
obcí a současnou kůrovcovou kalamitu,
která region postihla. Poslanci si také prohlédli průběžně brigádnicky rekonstruovanou orlovnu, kterou nyní čeká nové topení.
Ocenili spolupráci města poté, co je Pavel
Komín informoval, že o celkové náklady
na jeho pořízení se z poloviny podělí Jednota Orel a Město Telč.
Podle TZ Štěpána Komárka

Marie Prknová ví, o čem mluví. Je předsedkyní MAS Telčsko, řadu roků byla starostkou.

Foto: Jan Mazanec

K návštěvě Legiovlaku
Legiovlak - pojízdné interaktivní muzeum na kolejích Československé obce legionářské navštíví od 22. do 27. října město
Telč. Expozice bude v železniční stanici Telč přístupná zcela zdarma ve všední dny od 8:00 do 16:00 hod. a víkendech
od 9:00 do 16:00 hod. Dopolední program
je věnován především objednaným školním kolektivům, od 14:00 každou celou
hodinu probíhají komentované prohlídky s průvodcem, jinak je vstup veřejnosti zcela volný. Legiovlak se skládá ze 13
zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Každý návštěvník
Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat
konkrétní osoby v databázi.
Další informace najdete na webu
www.legiovlak.cz
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Podle TZ

11. října

Vzpomínkový pochod
s benefičním koncertem
V Telči mohou lidé zavzpomínat na své blízké, a to díky Vzpomínkovému pochodu s benefičním koncertem, který zde pořádá 11. října
organizace Sdílení. Během pochodu a koncertu bude uctěna památka všech, kteří byli součástí našich životů a již zemřeli. Setkání se bude konat v 18 hodin u polikliniky v Telči, kde
lidé zapálí svíčky, svícínky nebo lampionky,
které si s sebou přinesou. Jejich kroky budou
směřovat ke kostelu Jména Ježíš, kde proběhne v 19 hodin benefiční koncert.
Účinkují:
Petr Nouzovský – violoncello ● Ludmila
Krajíčková – varhany ● Milena Svobodová klarinet, klavírní doprovod Ludmila Nosková
● Triodam Telč ● Ivana Moravcová – zpěv ●
Žáci z pěvecké třídy Evy Pavlíkové ZUŠ Telč
Dobrovolné vstupné na koncert bude použito na provoz hospice.
Eva Švecová, Sdílení

Jako malý kluk jsem téměř bez dechu
poslouchal svého tátu, když mi vykládal o našich legionářích, jejich hrdinství
a zásluhách o vznik samostatného Československa. Pravda, zejména ve vztahu
k bolševikům to bylo trochu jiné povídání než kusé zmínky v tehdejší výuce socialistického dějepisu.
Nevím, kolik z nás dnes ví, že v první
světové válce bojovalo více než 140 000
Čechů a Slováků na straně Francie
(10 000), Itálie (20 000), Ruska (70 000),
Srbska a USA (40 000) za samostatný
československý stát.
Nevím, kolik z nás ví, že na konci Velké války (první světová válka) čítalo
Československé vojsko v Rusku téměř
70 000 mužů ve zbrani?
Nevím, kolik z nás ví, že mnozí z legionářů se vrátili až dva roky po válce, během kterých sváděli boje s ruskými bolševiky a vedli si výtečně. Ovládli tisíce
kilometrů nejdůležitější ruské železnice
- Transsibiřské magistrály. Nevím, kolik z nás ví, že teprve 7. února 1920 bylo uzavřeno příměří se sovětskou vládou
a legionáři konečně mohli zahájit nerušenou evakuaci z Vladivostoku do Československa a že bylo přepraveno téměř
73 tisíc osob. Byli mezi nimi i muži - hrdinové mající kořeny v našich městech
a obcích. Jen z Telče jich bylo 27. Právě LEGIOVLAK, který bude k vidění
od 22. 10. do 27. 10. na nádraží v Telči je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku
z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace Československých legií. Pro co největší přiblížení podoby legionářských
vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí legionářů jsou vybrány
nejčastěji používané typy vozů. Vlak se
skládá z plošinového, improvizovaného
obrněného, dělového, ubytovacího (těplušky), výstrojního, velitelského, štábního, zdravotního, poštovního a kovářského vagonu. V roce 100. výročí vzniku
samostatného Československa jsme se
marně snažili dosáhnout toho, aby se alespoň na některém nádraží v našem senátním obvodu LEGIOVLAK zastavil. Podařilo se to o rok později. Věřím, že toho
všichni vlastenci a vlastenky se svými
dětmi či vnuky využijí a LEGIOVLAK
navštíví.
Miloš Vystrčil, senátor,
předseda Svazku obcí
Železnice Kostelec Slavonice
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Výlov Štěpnického rybníka
Na jiném místě uveřejňujeme program
slavnostního výlovu Štěpnického rybníka
v sobotu 26. října. V době přípravy vydání
nemohl jeho nájemce Ing. Pavel Nechvátal
znát výsledek letošního výlovu. Aktuálně
jsme se ho zeptali: Co ryby a letošní rekordní teplé léto? Oproti loňsku bylo přece
jen trochu více srážek, takže obavy z úhynu ryb byly menší. Díky studenému květnu neočekáváme žádný rekordní rok. Nakonec čtenáři TL nás mohou pravidelně
vidět při přikrmování ryb a kontrole jejich

zdravotního stavu na všech telčských rybnících.
Rybářství Nechvátal Horní Cerekev hospodaří na cca 150 ha vodních ploch v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji. Vedle
chovu ryb provádí také odbahnění rybníků, jejich rekonstrukce a výstavbu nových.
Celoročně nabízí prodej ryb na vlastních
sádkách v Horní Cerekvi. Před Vánoci
a Velikonoci je možné zakoupit ryby, které
pochází z místních rybníků, v Telči Luční
ulici u p. Ladislava Volfa.
/z/

Slavnostní výlov Štěpnického rybníka
sobota 26. října od 8 do 14 hodin

začínáme tradičním požehnáním před výlovem
Prodej živých ryb širokého sortimentu, možnost jejich opracování
● Občerstvení – smažené a uzené ryby, rybí polévka, kapří škvarky, pivo,
limo, svařené víno, grog ● Živá hudba harmonikáře
● výlov bude komentován z hráze odborníkem
● pasování na rybáře (v závěru výlovu)
Zve Rybářství Nechvátal
kontakty 603 512 291● rybarstvi.nechvatal@seznam.cz
Více: www.rybarstvi-nechvatal.cz

Povinné čipování psů
od 1. ledna 2020!
Všechny majitele psů bude jistě zajímat, že
od 1. 1. 2020 vstupuje v účinnost novela
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., ze
které vyplývá povinnost pro majitele psů
mít všechny psy označené mikročipem. Jen
u takto označených psů bude platné očkování proti vzteklině. V praxi to znamená,
že by každý majitel psa měl v dohledné
době navštívit svého veterinárního lékaře
a domluvit se s ním na aplikaci mikročipu.
Každý mikročip má své unikátní číslo, které je patrné při přečtení čipu elektronickou
čtečkou. Toto číslo musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz
nebo pas). Aplikace mikročipu je rychlá
a není pro psa více stresující než jakékoliv
jiné očkování. Mikročip se většinou aplikuje pod kůži mezi lopatky. Co se týče štěňat,
ta musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Výjimka, kdy pes nemusí být čipovaný,
je pouze tehdy, kdy pes má jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Všichni,
kdo máte psa, ať už je to pes s původem
nebo kříženec, nepodceňte tuto povinnost
a vyhněte se tak případným komplikacím,
které mohou nastat.
Ing. Stanislav Němec
odbor životního prostředí MěÚ

Sběrový kalendář
Objemný odpad

I. - II.
III.

7. 10.
8. 10.

IV.
9. 10.
V. - VI. 10. 10.

Biologický odpad
I. - II.
III.

Farmářský trh v Telči

sobota 5. a 26. října od 9 do 15 hodin

14. 10.
15. 10.

IV.
16. 10.
V. - VI. 17. 10.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu,
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

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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Výlovy v mikroregionu
Radkov 5. října
Strachoňovice 12. října
Urbanov 12. října
Sedlejov 19. října
Telč 26. října
Zdroj: Kancelář Mikroregionu
TL 10/2019
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Lidé mikroregionu

František Komín, Antonín Strnad. Dva muži z Legiovlaku
První se narodil v Řídelově, druhý v Mrákotíně. Strnadovi rodiče se
po narození syna přestěhovali do Telče, kde Antonín odmaturoval na reálce. Velký životní příběh obou protagonistů má mnoho společného. Bojovali ve Velké válce za Rakousko – Uhersko, později na ruské straně konfliktu. Ale hlavně za samostatné Československo. Je rozhovor v TL s nimi
neaktuální? V měsíci, kdy na nádraží v Telči bude stát, ev. již stojí, Legiovlak, určitě ne. Oba v něm projeli podstatnou část Transsibiřské magistrály. V seriálu Lidé mikroregionu hovořím s Františkem Komínem a Antonínem Strnadem.
Začátek vašeho příběhu?
Oba: Neděle 28. června 1914, kdy byl v Sarajevu zastřelen František Ferdinand d‘Este.
To bylo ale ještě do vašeho velkého životního příběhu, o kterém chci
s vámi hovořit, docela daleko.
Oba: Máš pravdu. Předcházelo mu povolání na frontu, zajetí, vstup do legií...
Tak tedy postupně. Kdy jste narukovali, kdy jste se dostali do zajetí?
F.K. Já bezprostředně po vyhlášení války v srpnu 1914. Zajat jsem byl
v listopadu 1914.
A.S. Já na jaře 1915. Do zajetí jsem se dostal v září toho roku u Lucku
v Haliči.
Pamatujete si, jak to proběhlo?
F.K. Bylo nás zajato asi sto u Krakova od Rusů. Nebyli na nás zlí, ale rádi
nám to málo, co jsme měli, kradli. Vedli nás kozáci 8 dní do Ivanogrodu.
Cesta byla bez sněhu, mrazy ztvrdla. Šli jsme rychle, denně 50 až 60 km.
Jednou za den jsme jedli – polévku rybí a kousek chleba.
A.S. Podobně jako u bratra Komína.
Co bylo potom?
F.K. Dostal jsem se do zajateckého tábora na Sibiři v Omsku. Měl jsem
štěstí. Za čas jsem byl přidělen na rolnickou práci do osady Gorodiště. Byla to podobná práce jako doma. Můj hospodář i ostatní lidé se k nám zajatcům chovali pěkně.
A.S. Skončil jsem v zajateckém táboru v Caricynu. Vím, že se dnes jmenuje Volgograd.
Kdy jste se přihlásili do legií?
F.K. V červnu 1916 v Omsku.
A.S. V dubnu 1916 v Caricynu.
Bylo to těžké rozhodnutí?
Oba: Jak se to vezme. Kdo tehdy mohl vědět, jak dopadne válka, zda vůbec vznikne samostatný český stát. Chápeme ty, kteří to rozhodnutí neudělali. Rakušané a Maďaři nám to při každé příležitosti dávali znát: Zrádci, až bude po válce, budete viset...
Přihlášením se začal psát váš velký legionářský příběh?
Oba: Kdepak. Přihlášení byla jedna věc, zařazení do některé jednotky
druhá. I když v tomto roce byla v Rusku vytvořena Československá brigáda, její jednotky byly stále rozptýlené v ruské armádě. Carská vláda
vzniku samostatné československé jednotky zprvu vůbec nepřála.
Bylo nějaké jiné řešení než zajatecký tábor, příp. práce v zajetí?
F.K. Pro nás v Omsku, na vzdálené Sibiři, prakticky jiné neexistovalo.
A.S. Nechtěl jsem „sedět“ v zajateckém táboře. Protože moje zařazení
do československé jednotky se stále oddalovalo, tak jsem počátkem roku
1916 vstoupil v Oděse do Srbské dobrovolnické divize.
To není moc známá jednotka.
A.S. Máš pravdu. V dlouhém válečném konfliktu bylo působení Čechů
v ní jen krátkou epizodou. Divize vznikla na torzu poražené srbské armády v ruském exilu. Zprvu v ní sloužilo na 500 českých dobrovolníků.

TL 10/2019

Prakticky všichni, jak to bylo možné, přešli v průběhu roku legií. Mně se
to podařilo již v srpnu 1916.
Do které jednotky jste byli zařazeni?
A.S. Do 1. střeleckého pluku, později do 4. střeleckého pluku.
F.K. V červnu 1918 jsem byl povolán k 6. střeleckému pluku.
Přiblížíte vaše působení v legii?
A.S. S oběma pluky jsem prošel všemi významnými střety, kterými prošly. Na počátku července 1917 jsem se zúčastnil slavné bitvy u Zborova.
Zmiňuji ji hlavně proto, že vystoupení Čechoslováků v ní bylo tak výrazné,
že poté ruská prozatímní vláda zrušila veškerá omezení na formování nových jednotek z českých a slovenských zajatců. V červnu 1918 jsem bojoval u Lipjagy, kde jsme porazili bolševickou přesilu a dokázali tím vytvořit
podmínky pro spojení všech československých jednotek na Sibiři.
F.K. K pluku jsem nastoupil poté, co prošel bitvou u Bachmače. Za mého působení měl na starosti ochranu magistrály v oblasti Kurgan – Kansk.
Ještě v lednu 1920, při evakuaci do Vladivostoku, jsme prošli těžkým střetem s rudými u Nižněudinska.
A jsme u Transsibiřské magistrály, se kterou bude vystoupení legií
navždy spojeno. Přiblížíte ji nějak?
Oba: To snad ani nejde. Jak bys chtěl popsat téměř dva roky života
na 9 300 km železnici od Moskvy až po Vladivostok (z Telče do Košic
je 755 km, pozn. red.) v jednom odstavci. Otevři si počítač a projeď si ji
na monitoru. Přidej si k tomu zimu, jindy horko, zákeřného nepřítele, nedostatek jídla, oblečení. Nulovou hygienu a zdravotní péči. A hlavně bez
spojení s domovem, kde již dávno je mír a existuje republika...
Život ve vagonech s neznámým jízdním řádem. Šlo to vůbec přečkat?
Oba: Také se tomu dnes divíme. Lépe si to představíš, když teď v říjnu,
od 22. do 27., si na telčském nádraží projdeš Legiovlak. Věnuješ mu hodinu, možná o trochu více. My jsme ten čas neměřili na hodiny, ani měsíce,
ale skoro na dva roky...
Chápu, spíš nechápu. Teď jsme ale ve Vladivostoku, je jaro 1920. Jak
jste se dostali domů?
A.S. 23. dubna jsme se nalodili na parník Amerika a opustili Sibiř. Pluli jsme okolo Japonska s první zastávkou v Hongkongu. Další jsme měli
v Singapuru a na Cejlonu. Propluli jsme Suezským průplavem a zastavili
v Port Saidu. 7. června jsme připluli do Terstu. A to jsme byli již skoro doma. Po pěti letech, nebo po měsíci a půl plavby. Jak chceš...
Nejlepší zážitek jste teď prozradil. Ale nedá mi. Ten, který nikdy nezapomenete?
A.S. V květnu 1919 na českém hřbitově v Irkutsku. Loučili jsme se tam
s Frantíkem Dubou*), mým nejlepším kamarádem. Několik dní před tím
jsme se společně těšili na Telč. Plakali i otrlí, v bojích „suroví“, legionáři...
Oldřich Zadražil
„Rozhovor“ mohl vzniknout díky vzpomínkám Františka Komína (*1893),
které otiskl v roce 1921 Farní věstník, korespondenci Antonína Strnada
(*1891) a databázi československých legionářů Vojenského historického
archivu.
František Duba (*1893). Kapitán československých legií padl 8. května
1919 v boji o stanici Tajšet na Sibiři, kde bolševické partyzánské oddíly napadly vlaky legionářů. Rodák z Vesců u Dačic, rodina později bydlela v Telči. Bohužel není uveden na pamětních deskách obětí I. světové války v předsíni farního kostela.
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V hasičském sportu

Mikroregionální střípky

Nevcehle se vrací na vrchol

Hodice

3. 10. Transsibiřská magistrála
Cestovatelské vyprávění Milušky Mrvkové. Od 16 hod. v Obecním domě.
4. – 5. 10. Vepřové hory
Dvoudenní zabijačková žranice pod stanem od 18 hod.

Poslední srpnový víkend se
uskutečnilo v Pšánkách v Královéhradeckém kraji poslední kolo letošního ročníku Extraligy
ČR v požárním útoku. Sportovci z SDH Nevcehle tento závod
vyhráli v čase 15,63 vteřin. Tento čas je nejlepší, který kdy byl
v ČR v požárním útoku na stometrové trati dosažen. V hodnocení celého letošního ročníku,
který se skládá ze čtrnácti závodů napříč republikou, nenašli hasiči z Nevcehle konkurenci
a po zásluze získali titul Mistrů
Extraligy ČR v požárním útoku
pro rok 2019.
Milan Pařil

Mrákotín

5. 10. Výlov nádrže Zájezdek
Začátek v 10 hod. SDH Mrákotín

Dyjice

11. 10. Duo Konvrzek / Kalivoda + divadlo
Duo muzikantů zahraje svou podobu
blues. S nimi vystoupí divadelnící z Divadelního Souboru SPGŠ Futurum s inscenací Čmáral. Bezobav Dyjice - kulturní dům,
začátek ve 20 hodin

Radkov

12. 10. Podzimní bazárek dětského oblečení, hraček, kočárků, lyží, bruslí a jiných
potřeb pro děti.
Sportovní areál 9.00 – 12.00 hod. Kontakt
722 241 065

Výtvarná akce pro mateřské školy

Podzim očima dětí
Foto: autor

Sloh se nepíše, na sloh se kouká

Slohovka
Atraktivním sloganem Sloh se nepíše,
na sloh se kouká se uvádí 24stránková brožura, která seznamuje uživatele se stavebními slohy, románským počínaje až po funkcionalismus. Pro příklady nechodili její autoři
daleko. Výborně jim posloužily české památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Nepřekvapí proto, že brožuru,
která je k dostání na IC radnice, vydal svazek obcí České dědictví UNESCO. Vítaná
pomůcka nejen pro školáky, ale pro každého,
kdo si chce školní znalosti připomenout. /z/

Orel jednota Telč a Ochotnické divadlo
ODO z Opatova vás zvou na divadelní
komedii

Když ty, tak já taky
v sobotu 19. října v 19 hod. v orlovně v Jihlavské ulici.
Dobrovolné vstupné bude použito na opravy
orlovny.
Ochotnické divadlo má v Opatově dlouholetou tradici. S různě dlouhými přestávkami baví diváky už od roku 1879. V současné sestavě a pod názvem ODO začíná soubor svou
9. sezónu.

Casting do historického filmu
Beethoven
proběhne v neděli 13. října od 10 do 18 hodin v budově Univerzitního centra MU v Telči.
Natáčení v Telči od 29. 10. do 2. 11. Produkce hledá muže a ženy ve věku 16-55let
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Od června do září 2019 probíhá v mateřských
školách v ORP Telč výtvarná akce s názvem
Podzim očima dětí. Děti v mateřských školách vytvářely společná díla s podzimní tematikou. Během října bude uspořádána společná
výstava těchto dílek ve vstupních prostorách
ZUŠ Telč. Akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_04
7/0009139, jehož nositelem je Místní akční
skupina Mikroregionu Telčsko.
Markéta Tichá, kancelář Mikroregionu Telčsko

Humanitární sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 12. 10. od 9 do 12
hodin v prostorách bývalého školního statku.
Přístup do objektu je pouze zadní branou
z ulice Batelovské a stále přímo po místní komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity. Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme,
věci noste v pevných obalech (krabice, pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je ve Sběrném dvoře. Bližší informace: Jaroslav Kadlec,
Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552
TL 10/2019
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Objektiv TL

Už to slyším: Tady bude bydlet vodník. Nový bytový dům na Starém
Městě. (1)

Charitativní cyklojízda s J. Zimovčákem 7. září. (2)

Tradiční plenér studentů ČVUT. (3)

I Belpská lávka potřebuje údržbu. (4)

20. srpna přijely až z Waidhofenu. Ale z Waidhofenu an der Ybs! (5)

Zpíval Pěvecký sbor Grappolo. Na Dnu otevřených památek
7. září. (6)
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Foto: Ilona Jeníčková (2,3,6), Pavel Boček (1, 4, 5)
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Objektiv TL

Markova humna dostávají novou podobu. (1)

Neběžné. Zpívají lidem pro radost. Paní Muchinová s přítelem. (2)

18. září. Máme nové hřiště v Hradecké ulici! (3)

V srpnu létaly balony. Podle počasí. (4)

Říjen zve:
Křest nové knihy Marty Kučíkové

Po italsku do hubky
V neděli 20. října v 15 hodin s radostí zveme do Knihovny UC všechny příznivce
dobrých knih, a obzvláště vtipných kuchařek, ke křtu dalšího literárního dítka telčské
rodačky, spisovatelky Marty Kučíkové. Bude křtít svou třetí knihu, veselou kuchařku
s laskavým povídáním Po italsku do hubky vydávané Mladou frontou. Přijďte prožít
příjemné nedělní odpoledne! V rámci křtu
je možné koupit knihu za zvýhodněnou cenu, samozřejmě i předchozí autorčiny knihy
a audioknihy, vše vydané nakladatelstvím
Mladá fronta. Těšíme se!
im
TL 10/2019

Foto: Pavel Boček (1), Jindřich Kaupa (2), Ilona Jeníčková (3,4)
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Léto náhle skončilo

Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 8. do 18. 9. 2019.

Srpen v číslech
Průměrná teplota: 		
Průměrný tlak: 		
Srážky: 			
Max. teplota: 		
			
Min. teplota: 		
			
Max. rychlost větru:

19,5°C
1016,6 hPa
47,2 mm
31,9°C, 18. 8.
v 16:39
7,3°C, 15. 8.
v 6:19
24 km/h, 18. 8.

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 srpnu
Podobně jako červenec se letos projevil i srpen jako horký letní měsíc s proměnlivou
oblačností. Maximální denní teploty byly
většinou v rozmezí 25 až 30°C. Výchylky
směrem k ochlazení byly kolem 15. a 21. 8.,
kdy teploty vystoupily jen na 19 až 24°C. Se
srážkami to už bylo horší. Sice dnů se srážkami bylo 15, ale většinou napršelo jen málo. Větší příděl vody jsme dostali jenom třikrát. Hned na počátku měsíce 3. srpna byla

odpolední bouřka se silnými přeháňkami, ze
kterých napršelo kolem 30 mm vody. Další
významnější srážky spadly 12. 8. a 20. 8.,
vždy kolem 10 mm. Takže přibližně jedenkrát za 10 dnů, kdy už to vypadalo na úplný kolaps, přece jen zapršelo a přírodu i lidi
voda trochu osvěžila. Ve druhé polovině srpna také v našich kůrovcem a suchem zdevastovaných lesích začaly růst houby. Na chvíli,
než dojde voda.

Již 8. srpna odletěly vlaštovky, jiřičky byly
vidět ještě koncem měsíce. 11. srpna odletěli
čápi z komína bývalého Interieru, ze Starého
Města je následovali asi za dva týdny.
Měsíc byl teplotně mimořádně nadnormální, srážkově v mezích normálu. I když nám
párkrát trochu významněji zapršelo, účinek
těchto srážek byl jen povrchový a na nedostatek spodních vod prakticky vliv neměly.
jf

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné
vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• 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 violoncello kontra-
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bas, 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 jednání. Tel.
kontakt 704787323
• Nabízím suchou sypkou hlínu z výkopu na chalupě. Vlastní odvoz
nutný, množství 1-1,5 valníku za traktor. cca 4 km od Telče. Kontakt: 732 426 252
• Do domova Senior Home Telč hledáme uklízečku/pradlenu na DPP,
pouze víkendové úklidy. Mzda 80 Kč + 5 Kč. Tel.: 773 833 237,
mail: prace@senior-home.cz

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Telčské pracoviště se zapojí do mezinárodního projektu

CET: Jak chránit památky z betonu
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
(ÚTAM) Akademie věd ČR, jehož součástí je telčské pracoviště CET v Batelovské ulici, uspěl se svým projektem CONSECH 20 mezi více jak čtyřmi desítkami
projektových návrhů v dotační výzvě Společné programování „Kulturní dědictví
a globální změny“. Co to znamená? Pracovníci CETu a jejich pražští kolegové ze
zmíněného ústavu se v příštích třech letech
budou podílet na projektu, jehož cílem je
rozvoj efektivního přístupu ke konzervaci
a ochraně objektů kulturního dědictví postavených z betonu ve 20. století. A těch
není vůbec málo. Jako příklad tuzemských
uvedla vědecká pracovnice ÚTAMu Cristiana Nunes Zimní stadion na Štvanici
v Praze nebo Kolektivní dům v Litvínově. Čeští vědci nebudou zmíněný projekt
ale řešit sami. Spolu s nimi se do projektu CONSECH 20, jehož je ÚTAM hlavním
koordinátorem, zapojí výzkumná pracoviště univerzit v holandském Delftu, italském
Janově, Kyperské univerzity a Národní vědecké akademie Běloruska. Význam projektu pak Cristiana Nunes popsala takto:
Betonové stavby 20. století jsou velkou výzvou pro konzervátory zejména kvůli jejich
mimořádné architektonické rozmanitosti
a experimentálnímu používání materiálů
a technologií, ale i kvůli malé míře uznání jejich kulturní a historické hodnoty širší veřejností. Tyto aspekty, společně s rychle se měnícím městským prostředím, jsou
hlavními důvody chátrání těchto staveb
a v některých případech dokonce i jejich
demolice.
CONSECH 20 se zaměří na rané betonové
stavby (do roku 1960), které mají sociální význam ve smyslu lidského sdružování
a k posílení vazby mezi společností a architektonickým dědictvím 20. století. Jeho cílem je zvýšit potenciál raných betono-

vých staveb kulturního dědictví 20. století
z hlediska turismu a nastínit nové postupy
jejich konzervace a obnovy pro nové využití. Významným cílem projektu je také
přispět k širšímu povědomí o Památkové
vědě, relativně novém vědním oboru, který je spojujícím článkem mezi humanitními
a aplikovanými technickými obory, dodala
Cristiana Nunes.                             /z/
Projekt byl zahájen v roce 2019 a bude dokončen v roce 2021. Více informací je na webových stránkách: https://consech20.eu/

Říjen v Univerzitním
centru
•

Konference pro soudní znalce, pořádá
Právnická fakulta MUNI, 3. - 5. října
• Univerzita třetího věku (U3V), slavnostní zahájení, 4. října
• Výjezdní zasedání odboru Pro kvalitu,
pořádá RMU, 9. – 10. října
• Konference doktorandů, pořádá FF
MUNI, 11. – 13. října
• Sociologický seminář EUSOC, pořádá Fakulta sociálních studií MUNI,
17. – 20. října
• Přednášky pro studenty kurzu U3V,
18. října od 15:00
• Matematický seminář, pořádá Přírodovědecká fakulta MUNI, 25. – 26. října
• Přednášky pro studenty kurzu U3V,
1. listopadu od 15:00
• Katedra divadelních studií, pořádá Filozofická fakulta MUNI,
1. – 2. listopadu
Změna vyhrazena
Podrobnější informace o všech akcích
jsou k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 777 119 220, www.uct.muni.
cz, www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc

Listárna TL

TELČ SE VRACÍ NA ŠTVANICI. V roce 1944 slavil na stejnojmenném pražském
zimním stadionu historický úspěch hokejový tým telčských dorostenců třetím místem na Zimních hrách mládeže. O 75 roků
později se stopa Telče na Štvanici vrátí. Pracovníci CET se jí budou věnovat
po stavební stránce.

V Listárně TL na www.telc.eu nově najdete text hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka
k zemědělství a celou aktuální zprávu Policie ČR.

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408

GRAF JAKO DŮKAZ. Sucho, kůrovec,
brzké žně, lesní požáry, ale i dlouhá koupací
sezóna... Za všechny komentáře mluví uveřejněný graf. Letošní léto (od začátku června
do konce srpna) bylo nejteplejší v 245 roků
dlouhém nepřetržitém pozorování v pražském Klementinu. Průměrná teplota zde dosáhla 22,9° C. Ještě více vypovídající je pak
pohled na poslední část grafu. Antonín Strnad, otec zakladatel pozorování v Klementinu, před rokem 1773 se sledování počasí věnoval i v telčské jezuitské koleji, kde nějaký
čas pobýval, by se divil.
TL 10/2019
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Opožděná pozvánka do MG
Často je to slyšet: Všechny akce, které nabízí léto v Telči, nejdou ani stihnout. To by...
Pokud se to letos „podařilo“ i vám a nestihli jste v Městské galerii Hasičský dům zatím
zhlédnout výstavu Spolku výtvarných umělců Vysočiny, symbolicky nazvanou Inspirace z Vysočiny, tak to můžete ještě napravit.
Prohlédnout si práce lidí, jejichž domovem
a inspirací je Vysočina, je možné ještě do 20.
října. Právě tento měsíc, věštící příchod zimy, je více než vhodný pro zamyšlení v tichu
galerie nad výtvarnými projevy našich osmnácti krajanů. Je těžké upozornit na některého
z nich zvlášť. Ale přece. S fotografiemi Petra Klukana se pravidelně setkáváte na stránkách Jihlavských listů, kterým řadu let šéfuje, Lidmilu Dohnalovou důvěrně znáte díky
lyrickým ilustracím telčských zákoutí v kni-

ze Jana Karla Zamazala Bílá Telč. Pavel Toman. Na jeho plastiky, ale také pedagogický
cit vzpomíná nejeden místní absolvent Střední školy stavební v Jihlavě: Takových ředitelů
kdyby bylo... David Habermann je domácí,
stejně jako (skoro) Svatava Brunová. Ta pro
TL na rodné město vzpomněla takto: Narodila jsem se v Telči na počátku II. světové války.
Bydleli jsme v jedné z vilek blízko Češkovy továrny (bývalý Vývoj na náměstí Bří Čapků).
V tamním parčíku jsem si hrávala s dětmi ze
sousedství, jména si již bohužel nepamatuji.
Hned po válce jsme se z Telče totiž odstěhovali... Bylo by hezké, kdyby si na malou Svatavu někdo z vrstevníků vzpomněl a prostřednictvím Telčských listů se jí ozval...
V říjnu je Městská galerie otevřena pátek
- neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.

Na vernisáži se představili téměř všichni vystavující v čele s předsedou Spolku výtvarných
Foto: Ilona Jeníčková
umělců Vysočiny Pavlem Tomanem.

Mezinárodní den archeologie s NPÚ Telč

Komentovaná prohlídka archeologických lokalit v centru Telče
Provází Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.
19. října ve 14.00 hod., začátek před Lannerovým domem (Hradecká 6)
Prohlídka se zaměří na archeologické lo-

kality zkoumané v jádru města a jeho okolí, např. Lannerův dům, náměstí Zachariáše z Hradce, areál dvorce při kostele sv.
Ducha a výzkumy na zámku.

Sloupek nejen pro muže píše
Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Inspirace historií
i současností
Potřeba scházet se a činit společně věci bohulibé a užitečné, ba i veselé je samozřejmou potřebou lidí. Můžeme takové skutečnosti i v našem městě sledovat
s pomocí historických pramenů a ty méně
dávné události díky vzpomínkám žijících
pamětníků. Úžasné!! Toto slovo mě neustále napadá, když si vybavím onen krásný srpnový večer. Letošní historické slavnosti byly výjimečné nejen připomenutím
920 let od založení Telče, byť údajného.
Především pak tím, že v programu slavností vystupovali samotní občané Telče
a okolních obcí. Pod taktovkou znamenitých Petra Píši a Jakuba Škrdly účinkovali členové nejrůznějších spolků, kroužků
a dalších aktivit. Kdo jste měli to štěstí pobývat ty dva večery (anebo alespoň jeden
z nich) na náměstí, tak určitě dlouho nezapomenete na tu pestrou směs připomínek našich kulturních programů. Nechci
už opakovat všechny ty skutky. Ale kdo tu
nebyl, může jen litovat. Znovu a znovu se
mi vnucuje to jediné slovo. Úžasné! Díky
všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci těch skvělých večerů. I jiná (třebaže
nenápadná) akce letošního léta mě potěšila. V Urbanově, kde jsem strávil kus života, začalo protékat střechou místní málotřídní školy. Už tu funguje sto čtyřicet
tři roků. I sešli se občané z Nevcehle, Urbanova a Žatce a řekli si: Však jsme se tu
my, naši předci i naše děti a vnuci naučili
číst a psát – tož nenecháme tu naši školičku napospas větru a dešti. Firma z Nevcehle dodala se slevou materiál a odborné řemeslníky, ze všech obcí pak rodiče
a příbuzní školáků přiložili ruku k dílu –
tedy k taškám. Obětavě a svižně ve svém
volnu zamakali a za dva dny se škola z roku 1876 honosila novou střechou. Bez patosu a potlesku. Díky všem! Takové příklady mi dokazují, že to s tím lidstvem
není tak zlé, jak to někdy vypadá. Díky.

Kalendář Podjavořičanu
Folklorní soubor Podjavořičan slaví 30.
výročí od svého založení. K této jubilejní
příležitosti vydává stolní kalendář na rok
2020, který bude k zakoupení na Informačním centru města Telče, IC v Panském dvoře a v papírnictví na náměstí.
str. 16
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Lékárna telčské jezuitské koleje a její správci
Bylo to trochu jinak. Obraz Čech a Moravy po příchodu jezuitů, který
nám zanechali Alois Jirásek a jeho pokračovatelé v čele s nechvalně
známým „akademikem“ Zdeňkem Nejedlým, se v 21. století postupně
mění. Zásluhu na tom má generace mladých historiků, kteří objektivně studují prameny oné doby. Patří mezi ně i Markéta Holubová. Její
práce Lékárna telčské koleje a její správci je i pro znalé telčské historie velkým překvapením. Více o ní v následujícím rozhovoru.
Při jaké příležitosti Vaše práce vznikla?
V rámci společného projektu Historického ústavu AV ČR, Národního památkového ústavu a ÚTAM AV ČR Telč a jezuité, řád a jeho
mecenáši.
Připomeňte vznik telčské koleje a její postavení v organizaci řádu.
Do českých zemí přišlo Tovaryšstvo Ježíšovo brzy po založení řádu
v roce 1556. Jeho první kolej byla v Praze při kostele sv. Klimenta.
Do Telče přivedla jezuity Františka Slavatová prakticky o sto let později. Protože od samého počátku byl součástí koleje i tzv. dům třetí
probace, byla kolej co do velikosti a významu desátou v pořadí mezi
dvaceti kolejemi v české provincii.

MOBILIÁŘ JEZUITSKÉ LÉKÁRNY. Zachoval se do dnešních
dnů díky tajemníkovi (syndikovi) telčské radnice Janu Pavlu Bílkovi.
Dnes je mimořádným sbírkovým souborem fondu telčského muzea.
Pro představu laiků. Jak početná byla zdejší kolej?
Kolej spravovalo 17 až 19 řeholníků. V roce 1773 tu působilo 29 řeholníků. Navíc tu pobývali členové řádu, kteří tu podstupovali třetí
probaci a nesmíme zapomenout ani na studenty jezuitského gymnázia.
Budeme hovořit o lékárně. Ta bývá součásti nemocnice?
Jezuité se primárně nezabývali péčí o nemocné. Jejich doménou, dnes
již všeobecně uznávanou, bylo především školství a samozřejmě pastorační činnost. Součástí každé koleje ale bylo infirmarium, jakási nemocnice, která sloužila k péči o nemocné osazenstvo koleje. Lékárna
patřila k běžnému vybavení každé koleje.
Bylo tomu tak i v Telči?
Samozřejmě. Založení lékárny lze datovat do roku 1657, do doby, kdy
probíhaly stavební úpravy koleje.
Ta byla také určena pouze pro osazenstvo koleje?
Primárně ano, ale s odstupem času jejích služeb využívalo celé spektrum tehdejšího obyvatelstva. Služby chudým poskytovala zdarma,
od movitějších klientů vybírali jezuité poplatky, aby si zajistili alespoň určitou rentabilitu lékárny. Zejména poskytování služeb klientům z řad šlechty bylo zajímavým zdrojem příjmů.
Bylo běžné, že se tato vrstva obracela na jezuitskou lékárnu?
To se dělo díky její vysoké úrovni a kvalitě medikamentů, které se dostalo do povědomí tehdejší veřejnosti, včetně té šlechtické.
Proč tomu tak bylo?
Jezuité poskytovali velmi kvalitní „drogy“, léky, které se dovážely i ze
zámoří, kde měl řád misie. Díky tomu proudily mezi Evropou, AmeriTL 10/2019

kou a východní Asií četné zásilky vzácných léčiv, což jezuitům umožňovalo nabízet mnohem širší a kvalitnější sortiment léků, než jakým
disponovali městští apatykáři. Bylo mezi nimi i účinné farmakum –
kůra chinovníku, který tak byl v Evropě označován jako „jezuitská
kůra“. V tuzemsku k hojně žádaným patřily také tzv. klementinské pilulky. Mimo jiné obsahovaly aloe, korál, myrhu, z účinnějších látek
to pak bylo laudanum (skořicový olej) a měly i zvýšený obsah opia.
Jezuité je předepisovali tehdy, když u pacienta diagnostikovali podagru, artritidu, katar, koliku. K medikamentům patřil také „jezuitský čaj“
s listy merlíku, který pomáhal při nervových onemocněních.
Kdo v jezuitské lékárně „pracoval“?
Budoucí bratři lékárníci vstupovali do řádu oproti novicům směřujícím ke kněžství většinou ve vyšším věku, nejčastěji mezi 21. až 25.
rokem svého života. Po absolvování noviciátu procházeli odbornou
a duchovní formací a po deseti letech řeholního života skládali závěrečné sliby jako koadjutoři (pomocníci) v hmotných záležitostech Tovaryšstva.
Kolik lékárníků se ve zdejší koleji vystřídalo?
Mezi lety 1657 až 1773 jich bylo přesně 30 různého původu. Většinou to byli Češi, Moravané a Slezané. Pocházeli z městského prostředí, hovořili oběma zemskými jazyky. Dáno povoláním, patřili také k dobře znalým latiny. Žádný z nich nebyl telčský rodák. Nejdéle
sloužící zdejší lékárník byl Josephus Thomsa. Jako dvaadvacetiletý
mladík vstoupil v červnu roku 1731 v Jičíně do Tovaryšstva. Na pozici lékárníka v Telči strávil prakticky většinu (35 let) svého života. Poslední dva roky žil v pražském Klementinu, kde v roce 1772
zemřel. Byl mimořádně oblíbený jak ve šlechtických rodinách, tak
mezi chudými.
Odcházeli jezuitští lékárníci také do misií?
Ano. Jedním z nich byl Wenceslaus Honczik. Dostal se ale jen do Lisabonu. Protože nedostal kvůli špatnému zdravotnímu stavu povolení
k odplutí do Brazílie, vrátil se do Čech. V roce 1712 byl nadřízenými
vyslán do Chorvatska, aby tam posílil řady tamních lékárníků, ale ještě ten rok tam v Záhřebu zemřel. Dalším byl Franciscus Stertzl, který
působil v telčské koleji v letech 1716–1719. Ten se v roce 1724 dostal
do Chile, kde dalších třicet let vedl v Santiagu de Chile řádovou lékárnu. Ignatius Lyro byl v roce 1753 vyslán ještě s několika misionáři
z českých zemí do jihoamerické provincie Quito (dnešní území Ekvádoru). Jejich bouřlivou plavbu z Janova do Cádizu vylíčil v česky psaném listu P. Martinus Sweyna (1725–1807), rodák z Telče.
Ignác Lyro. Toho telčská historie zná.
V roce 1772 se vrátil do vlasti. Poslední rok před zrušením řádu (1773)
strávil v telčské koleji a jako řádový bratr obdržel církevní povolení vrátit se k světskému povolání. Toho také využil, v roce 1774 se
ve svých 45 letech oženil. Aby mohl v Telči vykonávat praxi městského lékárníka, koupil 6. dubna 1774 bývalou jezuitskou lékárnu od c.
k. krajského úřadu v Jihlavě za 2 515 zlatých a 52 krejcarů s podmínkou, že ji vystěhuje z jezuitské koleje do jiného domu. Za tímto účel
si pořídil 2. května 1774 „dům vedle Michala Daňkovského“ za 1 450
zlatých (dnes čp. 39). Jelikož si I. Lyro musel všechno zařizovat od základu, byl nucen půjčovat si peníze, a proto se nelze divit, že se i zadlužoval. Když dluhy překročily únosnou míru, prodal v květnu 1787
lékárnu. Brzy poté opustil město a odešel do polského Sanoku, kde
v roce 1801 zemřel. Lyrovým odchodem z města se definitivně završila éra jezuitského lékárnictví v Telči.
O. Zadražil
PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., vědecká pracovnice Etnologického ústavu AV ČR v Praze. Její odborné zaměření se orientuje
na studium lidové zbožnosti, poutnictví, tištěnou populární kulturu ad. Autorka řady odborných prací a studií, spoluautorka díla
Velké dějiny zemí Koruny české.
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První „zálesáci“ šli do školy
O Lesním klubu Na Větvi, alternativním zařízení pro děti předškolního věku, který provozuje stejnojmenný místní spolek, jsme několikrát v TL psali. 2. září bylo letos pro jeho
první „absolventy“ významným dnem. Místo
do maringotky u Punčošky zamířili do školních lavic. Vedoucí klubu Lucie Váchové
jsme se proto zeptali: Sledujete, jak se „bývalí zálesáci“ vyrovnávají se školním režimem a školními povinnostmi? „Teď je asi
ještě příliš brzy na to dělat závěry. Jeden z našich prvňáků „zálesáků“ nastoupil do Jarošova u Jindřichova Hradce, kde funguje lesní komunitní škola. Jeden prvňáček a dvě
naše druhačky, po roce domácího vzdělávání, nastoupili do malotřídních škol. Je to pro
mě velké téma, o kterém bych dokázala psát
dlouho.“ Nemohla nepadnout ani otázka:
Mohou ještě rodiče v novém školním roce
přihlásit své potomky do Lesního klubu?
Zvelebili jsme trochu zázemí, takže nejenže můžeme hostit o něco více dětí, ale hlavně praktická stránka všedních dnů bude více

pohodlnější. Máme ovšem více novinek. Jako takovou přípravu na klub a zároveň na radostné prožívání společného času otevíráme
tento rok lesní klubík pro maminky s malými dětmi. Bude probíhat každý čtvrtek od 9
do 11 hodin. Mám radost, že se tak využije
zázemí i v dalších dnech.
Další novinky?
Díky Univerzitnímu centru můžeme podporovat i kroužek Divadlovník, který vede Pavla Houdková. Začne 4. října a bude každý
pátek. Ještě jsou volná místa ve skupině pro
děti od 7 do 12 let. Komu „voní“ divadlo, je
srdečně zván! Už se těšíme na představení,
vždyť skupinka Divadlovníku v květnu sehrála představení nejen pro veřejnost, ale i dvě
představení pro mateřské školy.
5. října všechny zveme na MoštoHraní
v sadu u maringotky. A v listopadu nás čeká
opět Martinská slavnost.
Jinak sledujte náš facebook Na Větvi, z.s.,
tam se dozvíte veškeré novinky a pozvánky
na akce.                                                       /z/

Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Telč
a Muzejní spolek v Telči
srdečně zvou na přednášku
PhDr. Kateřiny Rozinkové

Rodinné stříbro – přednáškový cyklus
památkářů v říjnu

Příběhy relikviáře
sv. Maura
o výzdobě a ikonografii
této jedinečné památky
obřadní síň radnice

v pondělí 21. října v 17 hodin

SETKÁNÍ v Knihovně UC
Vernisáž výstavy SETKÁNÍ pod vedením kurátorky Alice Grünwald se uskuteční v sobotu
19. října v 16 hodin v prostorách Knihovny UC
a Kavárny - cukrárny Haas. Bližší informace
na: alice.grunwaldova@centrum.cz. Výstava
potrvá do konce ledna 2020.
im

Františka Slavatová
z Meggau
(1610 - 1676)

zakladatelka jezuitského probačního
domu v Telči
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D.

čtvrtek 3. října 18 hodin

Obraz a kult
Salus Populi Romani
v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů
Mgr. Martin Deutsch

středa 16. října 18 hodin
Univerzitní centrum MU v Telči /
jezuitská kolej

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči
a ženský pěvecký sbor Cantare z Třeště
Vás srdečně zvou na

koncert spirituálů a gospelů
čtvrtek 10. října v 18 hodin
Kostel svatého Ducha v Telči
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V Univerzitním centru

Senioři zasednou
opět do lavic
V pátek 4. října bude zahájen další jednoletý kurz Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity nazvaný Středověké etudy II,
který je realizován ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem v Telči. Kurz, do kterého se přihlásilo přes osmdesát seniorů, nepřímo navazuje na Středověké etudy, ale je
určený i pro nové zájemce. Posluchači budou seznámeni s vývojem osídlení Horního Podyjí ve středověku, zdejšími drobnými
šlechtickými rody, ale i poznají i královské či
církevní prostředí. Součástí vybraných přednášek budou ukázky replik hmotné kultury
a exkurze na významné středověké lokality
v Kraji Vysočina či v nejbližším okolí.
Jaroslav Makovec, řed. UC Telč
redakčně kráceno

Kurzy kreslení a malování
Kurzy kreslení a malování pod vedením
Alice Grünwald pokračují v říjnu a listopadu od 10. října. Tentokrát na téma malba
portrétu – abstrakce a portrét v černobílé –
dle staré fotografie. Lekce vždy ve čtvrtek
od 16 do 18 hodin v učebně U4 (vedle kavárny Haas), cena jedné lekce 200 Kč. Určeno pro dospělé.
im

Knihovna UC zve

Středeční psychologie
s Janou
Cyklus přednášek pro širokou veřejnost
Středeční psychologie s Janou začíná přednáškou Komunikuji, tedy jsem ve středu 30.
října v 17:30 v Knihovně UC. Přednáška
o tom, jak spolu lidé komunikují - a to verbálně, ale i beze slov. Můžete se těšit na zajímavá témata vždy jednou za měsíc, přednáší Mgr. Jana Kindlová. Další přednáška,
Člověk jako tvor společenský, se bude konat
20. listopadu. Cyklus přednášek bude pokračovat až do dubna.
im

Klub pletení
v Knihovně UC
Klub pletení pod vedením paní Mirky Leitgebové startuje v prostorách Knihovny UC
ve středu 2. října Pravidelná středeční setkání
budou začínat vždy od 15 hodin. Zdarma. Více
na e-mailu: mirka.leitgebova@seznam.cz
TL 10/2019

Vzpomínáme na 20. století

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Zelená: Nejdelší cesta domů; Freeman:
Vnitřní hlas; Richman: Kabinet milostných
dopisů; Denemarková: Hodiny z olova; Holden: Narodili se, aby přežili; Vaněček: Mlýn;
Tajovská: Odpusť, že jsem se vrátil; Chamberlain: Nutné lži; Fields: Dokonalá smrt;
Abbott: Dům na útesu; Jakoubková: Hledám manžela…děti vítány; Wolf: I motýli
pláčou; Maas: Království popela; Barker:
Pátá oběť; Vondruška: Právo první noci; Kučíková: Po italsku do hubky;

Naučná

Nechce se ani věřit, že ještě před půl stoletím byl výmlat obilí po žních takovou náročnou prací, která se obvykle protáhla až do podzimu. Cedule na valníku nám dává jistotu,
kde výmlat probíhá.

Akce městské knihovny

Týden knihoven
30. září - 6. října
•

registrace zdarma pro všechny nové
„četbychtivé“ zájemce
• čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit knihy
s prošlou výpůjční lhůtou
• podzimní tvoření pro dospělé - v pondělí 30. září od 17.30
• podzimní tvořivá dílna pro děti v úterý 1. října od 13 do 16 hodin
v dětském oddělení knihovny
• nové deskovky - rozšíření nabídky deskových her
• vyhlášení vítězů 2. ročníku celoroční
hry LOVCI PEREL
Více na www.mktelc.cz

Besedy městské
knihovny v říjnu
Autostopem po severní Makedonii

10. října v 17:30 radnice
Cestovatelská přednáška Libora Drahoňovského s promítáním.

Českoslovenští legionáři

24. října v 17:30 radnice
Beseda o československé zahraniční armádě
v letech 1914-1920 s promítáním.
TL 10/2019

Připomínáme si
220 roků

2. října 1799 se v Telči narodil Leopold Bílek
(+ 24. 8. 1881, Telč). Civilní geometr a od roku 1842 také učitel zdejší hlavní školy, kde
vyučoval hlavně kreslení a geometrii. Pokrokově zavedl nedělní vyučování těchto předmětů pro učedníky a tovaryše. Autor učebnic,
které sám napsal a nakreslil. Jeho bohatá pozůstalost (po otci Janu Pavlu Bílkovi) tvoří
základ fondu telčského muzea.

100 roků

9. října 1919 se v Telči narodil Bohumil
Pavlů (+ 25. 8. 2004, Dačice). Absolvent
telčského gymnázia byl 29. července 1945
vysvěcen na kněze. V duchovní správě působil převážně v brněnských farnostech,
po roce 1990, pokud mu to zdraví dovolovalo, vypomáhal v Telči. Sám vynikající
zpěvák a varhaník byl velkým propagátorem díla Jana Ev. Kypty. Po roce 1990 vydal vlastním nákladem řadu svých drobných
prací z historie města.
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník osobností Telčska, Muzejní spolek a Telčské listy,
1996, dodatek 2017
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč,
Muzejní spolek v Telči a Město Telč
srdečně zvou na výstavu

Kdo byl Zachariáš z Hradce?
Zahájení 7. října v 15 hodin
ve vstupní síni radnice
s hudebním vystoupením žáků ZUŠ.
Výstava bude trvat do 31. října

Báťa: Do Afriky za sebepoznáním; Grylls:
Bláto, pot a slzy; Zídek: Budovatelé státu;
Polsko

Dětská

Simon: Darebák David a tělo; Martišová:
Dorotka na táboře; Sands: Alchymistova šifra: Temná kletba; Kessler: Emily Vichrná
a loď ztracených duší; Vondruška: Fiorella
hřbitov upírů; Sodomka: Jak postavit dům;
Chapman: Kouzelný jednorožec: Sny se vyplní; Webb: Kde je Tobík?; Fučíková: Dobrých 100: nejlepší okamžiky sta let republiky;
Černý: Obrázky z moderních československých dějin: 1945-1989; Fexová: Dobrodružství Fany a Beryho
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Šedá: Brnox: průvodce brněnským
Bronxem; Roučková: Zákoník práce; Foer:
Atlas Obscura; Karlíček: Základy marketingu; Müller: Sonderbehandlung neboli zvláštní zacházení; Jenčík: Zdivočelé Sudety; Přibáň: Český literární samizdat 1949-1989;
Pacner: Čtvrtstoletí republiky. Kronika naší
nejnovější historie; Kolektiv autorů: Sto –
naše rodinné album; Horáková: Zum befel,
pane lajtnant...
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Šimůnek: Obraz šlechtického panství v Čechách 1500-1750; Tuma: Zlatý věk obor:
z historie obornictví v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku; Kalábová: Obrazy: mistrovská
díla ze sbírek Národního památkového ústavu; Mžyková: Popel po ránu = nizozemské
morality a militaria ze šlechtických sbírek;
Konečný: Moravský aristokrat v labyrintu
světa: státní zámek Bučovice; Lukas: Lidová malírna v Telči
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Slavíčkova 387
Klub: po - pá 14 - 18 hod.,
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma měsíce: „Buď připraven!!“
18. 10. 14.00 – 18.00
Co dělat když…? Budeme se věnovat
praktickému nácviku mimořádných situací, které se mohou v našem zařízení vyskytnout.
23. 10. 14.00 – 18.00
Dlabání dýní.
Připravíme se na blížící se Hallowen.
29. – 30. 10.
Přespávačka
Přespávačka s preventivním charakterem.
Tentokrát se budeme věnovat oblasti bezpečného sexu a intimností.

Chovatelé

13. 10. 7 – 10 hod.
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Klub důchodců
v nové sezóně

Dny otevřených dveří
● Sdílení na poliklinice v Masarykově ulici 7. října od 10 do 16 hodin

Přijďte se podívat do zázemí mobilního hospice, prohlédnout si zdravotní pomůcky a informovat se o našich službách.

● ZASTÁVky ve Slavíčkově ulici 387 – 10. října od 10 do 16 hodin

Pro širokou veřejnost. Neváhejte a přijďte nahlédnout pod pokličku práce sociálních pracovníků v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Pro mobilní hospic

Do práce v papučích!
Připojte se i Vy k celorepublikové týdenní kampani pro mobilní hospice tím, že 7.
října půjdete do práce či školy v papučích.
Vyfoťte se a fotku pošlete buď do Sdílení
nebo sdílejte s hashtagem #papucovyden.
Více informací naleznete na www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.
Mobilní hospice provázejí nevyléčitelně
nemocného člověka v závěru jeho života.

Přinášejí do domácnosti odbornou zdravotní péči, informace a podporu. Pomáhají
rodině zvládnout péči o jejich blízkého tak,
aby je mohl strávit doma se svými blízkými. Kampaň má za cíl informovat o tom,
že pečovat doma je možné až do posledního dne.
Eva Švecová, fundraiser, Sdílení, o.p.s.

Další sezónu zahájí Klub důchodců v klubovně na poliklinice v Masarykově ulici
dvěma atraktivními programy. TL o nich
informovala vedoucí klubu Ludmila Bartošková. V pondělí 7. října v 14 hodin to
bude promítání filmu o malých sakrálních
stavbách v Telči a okolí, které připravil pan
Jindřich Kaupa. Program je nejen pro členy klubu, ale i další zájemce z řad veřejnosti. V neděli 20. října si ve 14 hodin připomeneme tradiční posvícení. I na tento
program zveme širokou veřejnost.
Zveme širokou veřejnost.
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ●
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický
kroužek ● Více informací v klubu

Pozor, změna místa konání!

Podzimní telčský
bazárek
dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti

neděle 13. 10. od 9 do 12 hod.

Panský dvůr
sál nad herničkou
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BYL DESETIBOJ SENIORŮ. 11. září se v Domově pro seniory ve Špitální ulici konal
za pěkného počasí již 17. Telčský desetiboj. Na přátelské setkání přijaly pozvání Domov
pro seniory z rakouského Raabsu, Domov Proseč - Pošná a Jihlava – Lesnov. Zasoutěžit si
přišly i místní. Seniorky z Domu s pečovatelskou službou a z Klubu důchodců. Senioři se
svých úkolů v deseti disciplínách zhostili statečně a s vervou. Po skončení na ně čekalo překvapení v podobě Bílé paní, která je potěšila dobrým slovem, písní o Telči a každý dostal
zlatý dukát. Nechyběly medaile, odměny, dorty i drobné dárky jako upomínky na Telč. Vyhlášení cen proběhlo při zvuku slavnostních fanfár dětí ze Základní umělecké školy Telč.
Po celý den bylo zajištěno občerstvení a vyhrávala harmonika.
Text: Hana Bártová, foto: Ilona Jeníčková
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Sport

Je tady hokej

Hokejisté budou hrát „doma“

Fotbal

Tabulka krajské I. A třídy v době uzávěrky vydání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kamenice n. L.
Telč
Mírovka
Kostelec
Humpolec B
Leština
Štoky
Světlá nad Sázavou
Košetice
Havlíčkův Brod B
Třešť
Černíč
Nový Rychnov
Rozsochatec

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

24:7
14:7
17:11
15:14
15:15
11:12
16:19
12:16
13:13
8:10
14:15
12:16
15:23
9:17

21
14
13
13
12
11
10
10
8
7
6
6
5
4

Fotbal v říjnu a listopadu
Domácí utkání týmů SK Telč
5. 10 15:00 Muži C – Střížov
6. 10. 12:00 Dorost – Přibyslav
6. 10. 15:00 Muži A – Štoky
12. 10. 9:00 Žáci st. – Kamenice n. L.
12. 10. 11:00 Žáci ml. – Kamenice n.L.
13. 10. 15:00 Muži B – Brzkov
19. 10. 14:30 Muži C – Smrčná
20. 10. 11:30 Dorost – Kamenice n. L.
20. 10. 14:30 Muži A – Kostelec
26. 10. 14:30 Muži B – Kamenice
2. 11. 13:30 Muži C – Hodice
3. 11. 14:00 Muži A – Třešť
9. 11. 13:30 Muži C – Cejle B

Hokej v říjnu a listopadu

12. 10. 17:00 Muži A – Bystřice n. P.
2. 11 17:00 Muži A – Polička
16. 11. 17:00 Muži A – Náměšť n. O.
23. 11. 17:00 Muži A – V. Meziříčí B
Bez záruky

Florbal

Pátá sezóna Florbalu Telč začíná v říjnu
turnaji:
Sobota 12. 10.
Regionální liga Vysočiny mužů v Třešti
začátek v 9 hodin
Sobota 19. 10.
Krajská liga starších žáků
v 9 hod. v hale ZŠ Hradecká
Neděle 20. 10.
Krajská liga elévů
v 9 hod. v hale ZŠ Hradecká
V úterý 1. října v 16 hodin nábor pro nesoutěžní začínající chlapce a dívky všech
věkových kategorií ve sportovní hala ZŠ
Hradecká.
Stále probíhá nábor do florbalových kroužků a mužstev Florbalu Telč
Jaroslav Novák
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Po několikaletém působení v Krajské lize Jihočeského kraje bude A tým SK Telč startovat v nadcházející sezóně v „domácí“ Krajské soutěži Vysočiny. Vedle týmů z Vysočiny,
z Náměště nad Oslavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí (B) a Velké Bíteše (B) uvítají hokejisté na domácím ledě také
mužstva z dalších dvou krajů. Z Jihomoravského HC Zastávku u Brna a Spartak Polič-

ku z Pardubického kraje. První zápas v nové
soutěži odehrál A tým SK po uzávěrce TL 28.
září na domácím ledě s TJ Náměšť nad Oslavou. V říjnu pak v Telči ještě uvidíme dvanáctého října v 17 hodin Zubry z Bystřice nad
Perštejnem a na počátku listopadu (2.) Spartak Poličku. Na konci září také odstartovaly
další soutěže s telčskou účastí, Soutěž 5. tříd
Kraje Vysočina a Liga mladších žáků.
/z/

Dakar. Příprava rok?
Nezbytnost

Orel připravuje

Slova Martina Prokopa, českého rallyového závodníka a v posledních letech pravidelného účastníka rallye Dakar, pronesená po skončení letošního ročníku, jeho tým
bezezbytku naplňuje. Důkazem je i výčet
podniků, který TL poskytl jeden z trojice Prokopových telčských mechaniků Jan
Doležal. V kompletní sestavě, Šmach, Novák a Doležal, jsme doprovázeli M. Prokopa v polovině června na Sardinii, kam si
„odskočil“ na jeden závod seriálu mistrovství světa v rallye WRC s Fordem Fiestou.
Další závody ale již byly plně ve znamení
přípravy na Dakar. S Fordem Raptor jsme
absolvovali tři závody Světového poháru
v cross country Baja. Ten je všeobecně považován právě za přípravu týmů a jezdců
na Dakar. V červnu v okolí italského Pardenone se Martin dostal na „bednu“, když
skončil těsně třetí, na konci července byl
Martin Prokop na Baja Aragon ve Španělsku čtvrtý. Toto malé zklamání z bramborového umístění jsme si vynahradili 9. až
11. srpna na Hungarian Baja. První místo
zde Martinovi uniklo o 37 vteřin. Právě to
byl rozdíl mezi jeho časem a časem vítěze, Orlanda Terranovy z Argentiny. Ten se
po tomto závodě ujal vedení v celém seriálu cross country Baja. Jak trio telčských
mechaniků Martina Prokopa pro TL, tak
Martin Prokop sám na sociálních sítích
přisoudili skvělý výsledek v Maďarsku
početnému týmu příznivců, kteří z Česka na Hungarian Baja přijeli tým podpořit. V průběžném hodnocení SP byl Martin
Prokop na počátku září třetí.
Podle zprávy Jana Doležala  
/z/

Podzimní Roštejnské stráně klepou na dveře
a Orel pro vás má několik aktuálních informací. Letošní ročník je opět zapsaný do Orelské běžecké ligy, můžeme tedy čekat řadu
kvalitních závodníků na startech jednotlivých
kategorií. Nebude chybět ani Lidový běh,
který je zaměřen hlavně na rekreační běžce.
Přijďte si tedy vyzkoušet, jestli ještě uběhnete kilometr. Registrace do všech kategorií,
štafety rodin i lidového běhu začíná v sobotu
5. října od 9 hodin v bufetu u rybníka Roštejn. On-line se můžete registrovat již nyní na
www.oreltelc.cz/rostejnske_strane
David Kovář

Cross u rybníka Roštejn

Sokol informuje
Letos otevíráme nový sportovní oddíl - ropeskipping. Podrobnosti jsou na webových
stránkách a na plakátech.
27. října zveme děti a rodiče na tradiční
Uspávání broučků u rozhledny. Sraz v 15.30
hod u sokolovny. Bližší informace na webových stránkách a na plakátech.
Sokol Telč má nové webové stránky!
www.sokoltelc.cz
Emilie Drdácká, náčelnice Sokola
2. – 3. 11.
Turistické pochody
2. 11. Vysočinou k Telči aneb Přes Rusko
k Telči, trasy 55, 35, 16 km
3. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb
Po stopách husitských bojovníků, trasy 10 50 km
Pořádá Klub českých turistů Telč,
www.kcttelc.cz

Hubertova jízda na Ranči
sobota 26. října

od 11 hodin v prostorách Ranče na Panských nivách
Návrat jezdeckého sportu do Telče. Živá country hudba až do večera.
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Kulturní kalendář
Akce

5. 10. 13.30 - 15.30
GOB a SOŠ
Volná prohlídka vyřezávaných tabel SOŠ,
prostor školy a fotografií absolventů (gymnázium od r. 1976)
7. 10. 8.00 - 16.00
poliklinika
Den otevřených dveří Sdílení
u příležitosti Týdne sociálních služeb
Přijďte se podívat do zázemí mobilního
hospice, prohlédnout si zdravotní pomůcky a informovat se o našich službách.
www.sdileni-telc.cz
10. 10. 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří na ZASTÁVce
pro klienty i širokou veřejnost. Neváhejte a přijďte nahlédnout pod pokličku práce
sociálních pracovníků v Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež.
11. 10.
Vzpomínkový pochod Sdílení s benefičním koncertem
18.00 Setkání u polikliniky
19.00 Benefiční koncert v kostele Jména Ježíš. Více na str. 7

26. 10. 8.00 - 14.00
Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
Prodej živých ryb, občerstvení, smažené
a uzené ryby. Zve Rybářství Nechvátal
Více na str. 8
27. 10. 15.30
sraz u sokolovny
Uspávání broučků
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. Sraz
v 15.30 hod. u sokolovny
Více na www.sokoltelc.cz
5. 11.
Slavnostní setkání připomenutí 30 let
sametové revoluce
Lípa k 30. výročí sametové revoluce
bude slavnostně vysazena v úterý 5. 11.
ve 14.30 hod. v prostoru při cestě do zámeckého parku pod hřištěm ZŠ Hradecká.
Hudební vystoupení Evžen Mašát.
V 16.00 hod. následuje vernisáž výstavy „Sametová revoluce 1989 – 2019“
ve vstupní síni radnice.
Více na str. 2

Koncerty

13. 10. 9.00 – 12.00
Panský dvůr
Podzimní telčský bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti

9. 10. 19.00
sál NPÚ
Tango Quartetto Re Campo/Historia del
tango
Koncert se uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Argentinské republiky v ČR.
Účinkují:
Petr Zámečník - akordeon, Pavlína Kavulová - příčná flétna, Štěpán Filípek - violoncello, Lukáš Krejčí - cajon.

19. 10. 14.00 začátek před Lannerovým domem (Hradecká 6)
Mezinárodní den archeologie
Komentovaná prohlídka archeologických
lokalit v centru Telče. Více na str. 16

10. 10. 18.00
kostel sv. Ducha
Koncert spirituálů a gospelů
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči a ženský pěvecký sbor Cantare z Třeště

19. 10. 19.00
orlovna
Když ty, tak já taky
Orel Jednota Telč a Ochotnické divadlo
z Opatova zvou na divadelní komedii.
Více na str. 10

4. 11. 19.00
sál ZUŠ
Koncert a beseda
K. Plocek (viola) + V. Kunt (flétna)

12. 10. 9.30 a 10.30
Vítání dětí

radnice

20. 10. 15.00
Knihovna UC
Křest nové knihy Marty Kučíkové
„Po italsku do hubky“
Více na str. 13
22. - 27. 10.		
nádraží
Legiovlak v Telči
Unikátní expozice replik legionářských
vagónů z let 1918 - 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř.
Otevírací doba: všední dny 8 - 16 hod., víkend 9 - 16 hod. Vstup zdarma.
www.csol.cz/legiovlak
Více na str. 1, 7
23. 10. 17.00
Konírna státního zámku
Slavnostní předávání Cen a Uznání
města Telče za rok 2019
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Přednášky

3. 10. 18.00
Univerzitní centrum
Františka Slavatová z Meggau (1610–
1676) zakladatelka jezuitského probačního domu v Telči
Přednáší PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D.
10. 10. 17.30
radnice
Autostopem po severní Makedonii
Cestovatelská přednáška Libora Drahoňovského s promítáním.
Pořádá městská knihovna Telč.
16. 10. 18:00
Univerzitní centrum
Obraz a kult
Salus Populi Romani
v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů
Přednáší Mgr. Martin Deutsch

21. 10. 17.00
radnice
Příběhy relikviáře sv. Maura
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku PhDr. Kateřiny Rozinkové o výzdobě
a ikonografii této jedinečné památky
24. 10. 17.30
radnice
Českoslovenští legionáři
Beseda o československé zahraniční armádě v letech 1914-1920 s promítáním.
Pořádá městská knihovna Telč.

Výstavy

30. 9. - 18. 10.
mázhaus ZUŠ
Podzim očima dětí
Výtvarná akce pro mateřské školy. Děti
vytvářely společná díla s podzimní tématikou.
7. - 31. 10.
vstupní síň radnice
Kdo byl Zachariáš z Hradce?
Vernisáž v pondělí 7. 10. v 16.00 hod.
s hudebním vystoupením.
19. 10. 2019 – 31. 1. 2020
Setkání
Univerzitní centrum
Vernisáž výstavy pod vedením kurátorky
Alice Grünwald se uskuteční v sobotu 19.
10. v 16 hod.
25. - 27. 10.
Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Součástí výstavy je i prodej podzimních
a dušičkových vazeb.
Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00
hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod.
5. - 24. 11.
vstupní síň radnice
Sametová revoluce 1989 - 2019
Více viz str. 2
do 20. 10.
MG Hasičský dům
Inspirace z Vysočiny
Výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Výstava je přístupná v říjnu pátek neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Více na str. 16

Trhy

5. a 26. 10.
9.00 - 15.00
Farmářské trhy

náměstí

Panský dvůr

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

Krteček

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

Chovatelé

13. 10. 7 - 10 areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
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Bohoslužby
Římskokatolické

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

8. - 12. 10. – Jazz jde městem / Jazz Goes
to Town
Mezinárodní jazzový festival představuje
tuzemské i zahraniční umělce, nové jazzové
projekty i začínající hudebníky.

CHEB

3. - 6. 10. - XX. ročník přehlídky Divadlo
jednoho herce
Program na www.divadlocheb.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

5. 10 - Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Ukončení letní turistické sezóny spojené
s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem. Místo konání – start
a cíl akce – Masarykovo náměstí.

KUTNÁ HORA

20. 10. od 14:00 hod. - Běh pro zvon
IV. ročník běžeckého závodu, jehož letošním tématem je svoboda, o kterou je stále
potřeba bojovat a usilovat. Běžecký závod
je symbolem tohoto úsilí a také jeho oslavou. Trasy pro dospělé v délce 3,5 a 10 km,
součástí programu je i dětský závod.

LITOMYŠL

4. - 6. 10. - ArchiMyšl
různá místa ve městě
Oslava Světového dne architektury, komentované prohlídky a projížďky, workshop pro
děti, výstavy, pořad Na pivo s architekty.

POLIČKA

12. 10. - M. Ambrož a Hudba Praha
Divadelní klub od 20:00 hod.
Křest CD - roku 2019 nahrála album Hudba
Praha & Michal Ambrož, jehož křest proběhl 24. 4. v Paláci Akropolis.

TELČ

26. 10. - Výlov Štěpnického rybníka
od 8.00 hod.
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem do historického centra, prodej živých
ryb a rybích specialit, občerstvení.

TŘEBOŇ

11. - 13. 10. - Výlov rybníka Rožmberk
S prodejem ryb a rybích specialit, doprovodný program - trh na náměstí
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Evangelické

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha
od 13. 10. ve sborovém domě

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

Poděkování
Touto cestou bychom rádi vyjádřili upřímnou
vděčnost všem za veškerou projevenou soustrast. Děkujeme za všechny vzpomínky, modlitby a za nesmírnou podporu a pomoc v bolestných dnech, kdy jsme se museli rozloučit s naší
milovanou Maruškou. Zvláště bychom chtěli poděkovat za citlivý lidský přístup pracovníkům pohřební služby Vysibla a za nezištnou pomoc zaměstnancům a vedení Služeb Telč.
Zarmoucená rodina Štefanikova a Salákova
Telčské listy 10/2019 – Periodický tisk územního 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 právo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR
E 20681, 9. 3. 2012

Uzávěrka příštího čísla
15. října

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Adéla Šebestová, Staré Město
Vojtěch Tupý, Staré Město
Elena Cejnková, Staré Město
Filip Horálek, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Matan Elami Suzin, Izrael
a Pavla Špinarová, Praha
Zbyněk Dařílek, Horní Cerekev
a Štěpánka Juránková, H. Cerekev
Ondrej Sapola, Medzev
a Nikola Boryňská, Dobronín
Martin Nosek, Horní Myslová
a Michaela Drápalová, H. Myslová
Jan Pokorný, Telč
a Anna Pechová, Radkov
Kamil Peštál, Jihlava
a Pavla Krulová, Rokytnice n.R.
Daniel Lovětínský, Krahulčí
a Lenka Kocmanová, Brno
Filip Tregler, Havlíčkův Brod
a Greta Kvajauskaité, Anglie
Ondřej Sysel, Třešť
a Kateřina Fexová, Třešť
Radim Koranda, Telč
a Lenka Brychtová, Telč
Miroslav Nevoral, Čáslavice
a Jana Goláňová, Třebíč
Václav Šalomoun, Vanůvek
a Iva Nesibová, Znojmo
Radek Vondra, Jihlava
a Ilona Piskurová, Jihlava
Hynek Růžička, Praha
a Jana Hrubá, Brno
Jiří Svoboda, Želetava
a Jana Horká, Želetava
Roman Kovář, Telč
a Romana Fencíková, Třeštice
Marek Kříž, Telč
a Monika Laubová, Nová Ves
Jiří Pavlíček, Telč
a Nikola Lojdová, Hříšice

Opustili nás

Libuše Novotná, Staré Město
Jaroslav Sochor, Staré Město
Antonín Smejkal, Vnitřní Město
Mgr. M. Vaněčková, Staré Město
Marie Rodová, Hostětice
Jiří Kříž, Třešť
Alois Voráč, Podolí
Marie Chalupová, Štěpnice
Marie Šalandová, Staré Město
Josef Vikturna, Staré Město
Marie Štefaniková, Staré Město

87 let
89 let
86 let
74 let
80 let
18 let
78 let
83 let
45 let
90 let
27 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).
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16. a 17. srpna byly Historické slavnosti

KDO SE PODÍLEL NA HISTORICKÝCH SLAVNOSTECH:
Města Telč a Waidhofen an der Thaya, Divadlo „Kocouření“ Petra Píši, Pěvecký sbor TELČísla, Spolek telčských velocipedistů, Dobová móda Jarmily Klikové, Sokol Telč, Podjavořičan Telč, Klub důchodců Telč, SDH Telč, SDH Dyjice, SDH Hodice, šermířská skupina Corbeau
z Třeboně, Privilegované, uniformované a ozbrojené sbory občanů Waidhofenu a/Th., Ballestra - šermířská škola Telč, Krasobruslařský klub
Telč, Ohnivé ženy Terezka a Hanka, Zatrestband Petra Píši, Tančírna Třešť, Divadlo T.E.J.P., orchestr Tutti ZUŠ Jihlava, kapely Jazz Band
Old Steamboat, Bee Band, Dostavník, Jak chceš a COSI a Zachariáš z Hradce s chotí Kateřinou.
pp
Foto: Ilona Jeníčková
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