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ROČNÍK XXX

MATEŘINKA V SEDLEJOVĚ. Na jejím celostátním úspěchu se podle hodnotitelů podí-
lela i „smělá“ architektura Jiřího Ondráčka.                                                Foto: Jaroslav Svoboda

Zasedání 
zastupitelstva města
pondělí 4. listopadu v 16 hodin 

v zasedacím sále zámku

Potlesk pro Třeštici a Sedlejov
Hned  na  dvou  frontách  na  celostátní  úrov-
ni uspěly v říjnu dvě obce Mikroregionu Tel-
čsko. Třeštice  se  stala  držitelem  Oranžové 
stuhy,  kterou  v  rámci  soutěže Vesnice  roku 
uděluje Ministerstvo zemědělství obci, která 

na  vysoké  úrovni  spolupracuje  se  zeměděl-
ským podnikem, dobrovolným organizacemi 
a společně tak rozvíjí nejen obec, ale i místní 
sportovní tradice a společenský život. 

(Pokračování na str. 16)

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření 

SeneCura
SeniorCentra Telč

pondělí 9. prosince 
Od 10 do 18 hodin bude nové 

SeniorCentrum Telč otevřené pro širokou 
veřejnost s možností prohlídky. 

Ve 14:00 proběhne slavnostní stříhání 
pásky a proslovy za účasti vedení 

Kraje Vysočina, Města Telče 
a skupiny SeneCura.

Ing. Michaela Kopřivová
Marketing & PR, SeneCura, s.r.o.

Město Telč Vás srdečně zve na slavnostní setkání u příležitosti 30 let 
od 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
Svobodný autobus na náměstí Zachariáše z Hradce s výstavou prací žáků ZUŠ Telč na téma Svoboda

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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23. schůze - 25. září
 - RM  schválila  žádost  o  finanční  dotaci 
ve  výši  10  tis.  Kč  pro  účast  závodníků 
z Kickbox klubu Reborn na Mistrovství 
světa v kickboxu v italské Carraře 31. 10. 
– 3. 11. 2019.
 - RM  schválila  zveřejnění  záměru  města 
uzavřít dodatek č. 2 k nájemní  smlouvě 
ze dne 5. 11. 2010 se společností Česká 
lékárna holding, a.s., na prodloužení do-
by nájmu do 31. října 2025.
 - RM  schválila  podání  žádosti  o  dotaci 
na akci „Singletrack Telč“.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci  „Zkvalitnění odborné výuky ZŠ 
Masarykova  (část  konektivita)“,  složení 
komise pro otevírání, posouzení a hodno-
cení nabídek a seznam firem k oslovení.
 - RM rozhodla na základě doporučení hod-
notící komise, že dodavatelem akce „Ka-
nalizace  a  vodovod Dačická  -  1.  etapa“ 
bude společnost Pozemní stavby Telč. 
 - RM  rozhodla  na  základě  doporučení 
hodnotící  komise  o  vyloučení  společ-
nosti  TOPSOFT  JKM,  spol.  s  r.o.,  IČ: 
25403435  ze  zadávacího  řízení  akce 
„Centrum  odborné  výuky  ZŠ  Hradecká 
(vybavení počítače)“ a rozhodla, že zho-
tovitelem  této akce bude společnost DI-
LERIS a.s., IČ: 26828677.
 - RM  rozhodla  na  základě  doporučení 
hodnotící komise o vyloučení společnos-
ti  CSYSTEM CZ,  a.s.,  IČ:27675645  ze 
zadávacího řízení akce „Centrum odbor-
né výuky ZŠ Hradecká (interaktivní tabu-
le)“ a rozhodla, že zhotovitelem této akce 
bude  společnost  TOPSOFT  JMK,  spol. 
s r.o., IČ: 25403435.
 - RM  schválila  podání  žádosti  o  dotaci 
na akci „Oprava rybníka Nadymák“.

24. schůze - 9. října
 - RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene s E.ON Distribuce, 
a.s., v souvislosti se stavbou „Telč, Rad-
kovská, kab. smyčka NN, Autoklub“.
 - RM  schválila  podání  žádosti  do  Státní-
ho  fondu dopravní  infrastruktury na ak-
ci „Rekonstrukce a dostavba komunikace 
pro pěší ve Slavíčkově ulici“.
 - RM schválila změnu projektu Revitaliza-
ce sídliště Jana Žižky spočívající ve změ-
ně umístění  parkovacích míst  v  I.  etapě 
revitalizace sídliště.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči 
– II. a III. etapa“. 

Z jednání rady města

Konzultační den 
rady města

středa 6. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

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 prv-
ního  očkování  proti  vzteklině.  Mikročipem 
nemusí být označeni psi s jasně čitelným te-
továním provedeným před 3. 7. 2011.
Sdělení Státní veterinární správy. Podrobně-
ji v TL 10 na straně 8 v příspěvku Stanislava 
Němce z odboru životního prostředí radnice.

Nezaměstnanost v září
ČR - září 2,7% (srpen 2,7, červenec 2,7; 
červen 2,6; květen 2,6; duben 2,7)
Kraj Vysočina - září 2,4% (srpen  2,5, 
červenec 2,4;  červen 2,2;  květen 2,2;  du-
ben 2,4)
Správní obvod Telče - září 2,8% (srpen 
2,9, červenec 2,7; červen 2,4; květen 2,4; 
duben 2,7)
Telč - září 2,7% (srpen 2,9, červenec 2,7; 
červen 2,6; květen 2,3; duben 2,6)

Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci září 
Dolní Vilímeč (6,2), Horní Myslová (6,3), 
Kostelní  Myslová  (9,5),  Lhotka  (5,3), 
Rozseč (6,9), (Sedlatice (7,9), Svojkovice 
(6,5), Vanov (7,1)         Zdroj: Statistiky ÚP

Odbor životního prostředí informuje

Kontroly technického 
stavu a provozu kotlů 
Upozorňujeme,  že  31.  prosince  tohoto  ro-
ku je další nejzazší termín, do kterého mu-
sí  provozovatelé  spalovacích  stacionárních 
zdrojů na pevná paliva o tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřed-
ního  vytápění,  zajistit  jeho  kontrolu  podle 
zákona O ochraně ovzduší. Kontrolu, která 
se nyní provádí jednou za tři roky, může pro-
vést  jen  odborně  způsobilá  osoba  (firma). 
Databáze těchto osob je umístěna na strán-
kách Ministerstva životního prostředí www.
ipo.mzp.cz. Doklad o kontrole si může vy-
žádat obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností a za jeho nepředložení hrozí provozo-
vateli finanční postih.

Pavlína Kretová
odbor životního prostředí MěÚ Telč

U příležitosti Dne studentstva se akademická půda Univerzitního centra stane místem 
pro zamyšlení, diskuzi i zábavu. Studenti škol působících v Telči představí svoje stu-
dijní práce a osobitý pohled na historické události dvacátého století. Návštěvníci budou 
mít možnost zapojit se do veřejné diskuze, ale zároveň se přesvědčit, že věda, stejně ja-
ko historie, může být nejen poutavá, ale i zábavná.

Přijďte v neděli 17. listopadu do Univerzitního centra!
Dopolední program od 9:30
Slavnostní zahájení, vernisáž několika výstav (● výtvarné práce studentů GOB a SOŠ 
Telč k roku 1989 ● „Nesmíme zapomenout“: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 
● listopad ´39 ● 1989 - ROK ZÁZRAKŮ), Projekce filmu Vyšší princip s doprovod-
ným slovem (nádvoří a knihovna UC)
Odpolední program od 13:30
Science slam – Vědecká show studentů Masarykovy univerzity, kulturní vložka 
studentů telčského gymnázia (aula UC)
17:11 Uctění památky studentů u lípy k 30. výročí sametové revoluce (pod hřiš-
těm ZŠ Hradecká)
Po celý den budou v areálu UC probíhat: ● Výstavy (nádvoří, knihovna) ● Retro koutky 
● Diskuzní fóra a neformální setkávání nejen pro pamětníky 
Vstup na všechny části programu je zdarma. Kavárna a Cukrárna Haas v UC otevřena 
po dobu konání akce. Více informací na www.uctelc.cz
Pořádají Masarykova univerzita, UC Telč, GOB a SOŠ Telč, ČVÚT, NPÚ v Telči, Spo-
lek Obrození Telč, Muzeum Vysočiny Telč a Město Telč.

Studentský festival v UC
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Podklady zastupitelstva pro veřejnost
Před  několika  měsíci  neprošel  na  jedná-
ní  zastupitelstva  návrh  na  přímé  přenosy 
z těchto jednání. V médiích se kolem toho 
rozpoutala velká debata, která jako obvyk-
le rozdělila lidi na dva tábory. Jedni vola-
jí  po  transparentnosti  a  otevřenosti,  druzí 
dávají  přednost  přímé  diskusi  na  jednání 
před „sledováním televize“. Možná se v té 
diskusi ale ztratily ty hlavní důvody, proč 
ke změně nedošlo. Řada věcí totiž nebyla 
technicky  i  legislativně dořešena, nenašla 
se shoda na tom, co a jak snímat, a hlavně 

se neřešilo zveřejnění podkladů pro jedná-
ní zastupitelstva  i pro veřejnost. A  to po-
važuji za nejdůležitější - pokud má někdo 
sledovat v přímém přenosu  jednání, musí 
také  vědět,  o  čem  se  bude  jednat. V  tom 
byl ale největší problém. Vzhledem k dnes 
platnému zákonu o obcích a hlavně nové-
mu výkladu ochrany osobních údajů  (pro 
všechny strašidelná zkratka GDPR) skoro 
nevíte, co můžete „dát ven“, aniž by vám 
nehrozil nějaký postih. Proto jsem moc rád 
a  chci  poděkovat  pracovníkům  úřadu,  že 
se podařilo najít  řešení,  které umožní  jak 
vytvořit anonymizované podklady pro jed-
nání  zastupitelstva města,  tak  je  i  zveřej-
nit na webu města. V návaznosti na to pak 
vyšel  z  rady města návrh na další  změny 
v  jednání zastupitelstva,  a  to  i včetně za-
vedení  plnohodnotných  přímých  přenosů 
z  jednání a záznamů na webu města. Po-
kud se k těmto změnám najde shoda v za-
stupitelstvu, první jednání v roce 2020 by 
už se jimi mohlo řídit.
Část sídliště má novou podobu
Nejdříve hlavní řady vodovodů a kanaliza-
cí včetně domovních přípojek a pokládka 
kabelů elektřiny  jak pro  jednotlivé domy, 
tak  pro  veřejné  osvětlení.  Pak  podkladní 

Radosti a starosti telčského starosty
vrstvy pro silnici, parkovací stání a chod-
níky. Následně  jejich  vyasfaltování  a  vy-
dláždění. A nakonec dobudování  cestiček 
pro pěší, odpočinkového místa s jezírkem 
a úprava ploch zeleně. To vše za více než 
31  milionů  korun,  s  podporou  příspěvku 
ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) 
a SVAK Jihlavsko. Takto stručně by se da-
lo shrnout několik měsíců práce dodavatel-
ské firmy Sates na  sídlišti  na Markových 
humnech.  Samozřejmě  to  ale  tak  jedno-
duché nebylo jak pro firmu, tak i pro vás, 
obyvatele dotčených domů. 

O to víc si vážím toho, že nevznikl žádný 
velký problém, a ty menší se podařily vy-
řešit. Už  teď vypadá  rekonstruovaná  část 
sídliště dobře. A až se na jaře vše zazele-
ná, bude vše ještě hezčí. A věřím, že za rok 
touto dobou bude stejně vypadat  i zbytek 
sídliště. Pokud  totiž vše klapne,  začne  se 
na jaře i jeho rekonstrukce. Také na ni jsme 
totiž  získali  dotaci  ze SFRB a o podpoře 
jednáme i se SVAKem. Zbytek pak musí-
me dofinancovat z  rozpočtu města. Kolik 
to ale přesně bude, určí až výsledek výbě-
rového řízení, které nyní probíhá. A defini-
tivně pak schválení rozpočtu města na příš-
tí rok na prosincovém zastupitelstvu.
ZŠ Masarykova je hotova
Konec října byl i termín dokončení úprav 
na ZŠ Masarykova. Za cca 11 milionů ko-
run  zde  s  podporou  evropských  peněz 
vznikla  nová  počítačová  učebna  a  v  sou-
sedství budovy školy venkovní učebna, zá-
zemí pro výuku pracovních činností a bez-
pečný průchod ze školy do sportovní haly. 
A jako bonus pak i nově vydlážděná parko-
vací místa a kolostav ve dvoře školy a par-
koviště a vstup do sportovní haly. I zde od-
vedla dobrou práci firma Sates. A když už 
jsem u dokončených akcí, poděkování ur-

čitě zaslouží i  truhlářství Pavlíček a TiMi 
Elektro, kteří opravovali za plného provo-
zu lávku přes Ulický rybník. V porovnání 
se sídlištěm nebo školami jde o malou ak-
ci za necelých 300 tisíc podpořenou dotací 
Kraje Vysočina. Ale když si vezmeme, co 
tudy projde denně lidí, byla oprava lávky 
hodně důležitá.
Na vánoční trhy do Prahy vlakem
Tahle je asi pro vás za současné situace jen 
těžko představitelné. S přestupy v Kostel-
ci, Jihlavě a Havlíčkově Brodě je to téměř 
celodenní cestování. Ale asi jste už zazna-
menali, že Kraj Vysočina připravuje nový 
systém veřejné dopravy. Pravda, zatím ješ-
tě  není  jasné,  jak  to  dopadne  s  autobusy. 
Ale co je již dnes jasné, je nový jízdní řád 
vlaků od 15. prosince. A ten znamená pro 
Telč podstatnou změnu. Když se podíváte 
do jízdního řádu, narazíte pod názvem Re-
nesance na spěšné vlaky jedoucí ze Slavo-
nic přímo až do Havlíčkova Brodu. A těch 
jede  denně  hned  několik,  samozřejmě 
i opačným směrem. A z Havlíčkova Bro-
du pak jede přímo do Prahy Vysočina. Tak-
že když nasednete v Telči do vlaku v 6:36, 
s  jedním  přestupem  v  Havlíčkově  Brodě 
budete v Praze v 9:52. A při odjezdu z Pra-
hy v 16:04 budete zpět v Telči v 19:31. Jas-
ně,  je  to  pořád  zhruba  tři  a  čtvrt  hodiny. 
Ale když  si vezmu dnešní  situaci na dál-
nici a hledání parkoviště v Praze, už je to 
srovnatelné.  Tak  proč  to  nezkusit?  Nové 
vlakové  jízdní  řády  a  aktuální  informace 
o Veřejné dopravě Vysočiny najdete na od-
kaze  https://www.kr-vysocina.cz/verejna-
dopravavysociny.asp
Blahopřání do Třeštice
Stalo se již tradicí, že jak na úrovni Kraje 
Vysočina,  tak  i na  té celostátní  se každo-
ročně uděluje titul Vesnice roku. A trochu 
smutnou  tradicí  je,  že  se  do  této  soutěže 
přihlašuje jen minimum obcí z našeho Mi-
kroregionu Telčsko. Přitom jsem přesvěd-
čen, že mnohé z nich by měly velkou šanci 
uspět. A příklad Třeštice to potvrzuje. Ně-
kolikaleté snažení o úspěch bylo letos od-
měněno  udělením Oranžové  stuhy  České 
republiky. Komise uvedla, že Třeštice zví-
tězila zejména díky dobré spolupráci me-
zi  zdejšími  lidmi,  spolky  a  zemědělským 
podnikem.  Ten  občanům  poskytuje  men-
ší  zemědělskou  techniku,  skladovací pro-
story a pomáhá s organizací společenských 
akcí. Při celostátním kole komise ocenila, 
jak se lidé intenzivně zajímají o dění v ob-
ci  a  aktivně  se na něm podílejí. Za první 
místo Třeštice obdržela šek ve výši 900 ti-
síc korun. Blahopřejeme.

Roman Fabeš

Stavební práce na rekonstrukci části sídliště ve Štěpnici v říjnu vrcholily.      Foto: Pavel Boček 
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JAK TO VIDÍME MY 
Už  je  to  rok,  co  se  vám  většina  z  nás 
na  těchto  stránkách  představovala  v  ro-
li  nových  zastupitelů  města.  Při  pohle-
du  zpět  je  až  neuvěřitelné,  kolik  se  to-
ho za tu dobu událo. I když jsme si naši 
roli  po  úspěšném  volebním  výsledku 
představovali  jinak,  snažíme  se  aktiv-
ně prosazovat naše programové priority 
a hledat pro ně podporu. Někde se nám 
to daří lépe, někde hůře. Ale jako zásadní 
stále  vnímáme  férovou  diskusi,  kam  se 
snažíme  přinášet  nová  témata  a  návrhy. 
Teď třeba k rozpočtu na příští rok. A ta-
ké pořád platí, že tyto otázky rádi disku-
tujeme i přímo s vámi, občany, na našich 
zastupitelských  klubech  pro  veřejnost. 
Další příležitost  se  s námi  setkat  a pro-
brat, co vás zajímá, máte v pátek 8. listo-
padu od 17:00 v místnosti č. 4 v prvním 
patře radnice. Těšíme se na vás.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kují-
nek Polodnová, Helena Tomíšková, Pe-
tr Vařbuchta

Problematika 
automobilové dopravy
V Telči máme mnoho důležitých  témat, 
kterým  je  třeba  se  věnovat,  a  to  jak  ze 
strany  občanů,  tak  i  ze  strany  vedení 
města.  Po  posledních  komunálních  vol-
bách jsme iniciovali vznik pracovní sku-
piny,  jejímž  primárním  cílem  je  řešení 
parkování ve městě. Hlavním úkolem je 
v  tuto  chvíli  zlepšení  parkování  v  cent-
ru města a následně i řešení dalších pro-
blematických  záležitostí  v  celém městě 
v  návaznosti  na  problémy vyvolané  au-
tomobilovou  dopravou. Co  již  pracovní 
skupina  dokázala  projednat  a  připravit, 
shrnuje  její  předseda  a  radní Mgr. Vla-
dimír Brtník (ODS): „Počet aut ve městě 
se zvyšuje a my na to musíme reagovat. 
Jde  nám  o  to,  abychom  našli  přijatelná 
řešení  jak  pro  obyvatele  našeho  měs-
ta,  tak  i  pro  turisty.  V  současné  době 
se  soustředíme  na  situaci  ohledně  vjez-
du  a  parkování  na  náměstí. Radě města 
jsme  po  souhlasu  komise  pro  dopravu 
navrhli následující body: 1. zřízení měst-
ské  policie  (prozatím  1  či  2  členné),  2. 
vytvoření stavební přípravy pro regulaci 
vjezdu do Horní brány, 3. zřízení parko-
viště na místě bývalého zimního stadio-
nu, 4. zaslání upozornění všem právním 
subjektům, které parkují mimo vyhraze-
ná  parkovací  stání  na  Kyptově  náměs-

tí.  Nyní  se  zabýváme možnostmi,  které 
nám nabízí  kamera  umístěná  při  vjezdu 
na  náměstí  a  která  umožňuje  čtení  SPZ 
vjíždějících a odjíždějících vozidel. Zá-
roveň analyzujeme současný systém par-
kovacích  karet  a  diskutujeme  možnosti 
jeho zefektivnění.“ Nejbližším dílčím cí-
lem pracovní skupiny je úprava systému 
vjezdu a parkování na náměstí, a to s vy-
užitím  technického  zařízení,  které  vý-
še  zmínil Mgr. Brtník. Toto  zařízení  by 
nám mělo velice pomoci ve věci hlídání 
oprávněných vjezdů na náměstí. V  sou-
časné době je  již funkční a chybí pouze 
správně nastavit systém.
Jakmile  bude mít  pracovní  skupina  při-
pravený koncept úpravy vjezdu a parko-
vání  na  náměstí,  otevře  i  diskuzi  s  ob-
čany,  abychom mohli vzít v potaz  i váš 
pohled na věc.

Petr Vařbuchta

30 let od Sametu
Letošní připomínka událostí 17. listopa-
du bude jubilejní. Třicetiletá. I když pat-
řím k té generaci, která si na samotný re-
voluční rok příliš nepamatuje, je pro mě 
vždy  připomínkou  toho,  že  naše  dnešní 
svoboda  není  takovou  samozřejmostí, 
jak se nám může zdát. A že  je  i v dneš-
ní době potřeba se o ni starat, chránit  ji 
a hájit. Listopadové události a osobnos-
ti roku 1989 přinesly do naší společnos-
ti  poselství,  jejichž  platnost  se  zdá  býti 
nadčasovou.  Když  autoři  petice  Něko-
lik  vět  požadovali  svobodnou  a  demo-
kratickou diskusi, kde občané budou pro 
politiky  rovnocennými  partnery,  možná 
netušili, že i po těch třiceti letech je po-
třeba  to občas některým připomínat. Že 
duch  svobody,  důvěry,  tolerance  a  plu-
rality není automatickým výsledkem de-
mokracie samotné, ale že je to na nás ob-
čanech, jaké hodnoty sdílíme a hledáme 
u našich volených zástupců. A že se mla-
dí lidé mají účastnit veřejného dění, vy-
jadřovat se k politice a nedbat kritiky, že 
na to ještě nemají dost zkušeností. Je to 
mnohdy právě  jejich budoucnost, o kte-
ré  se  rozhoduje,  a  právě  proto  by  měli 
být bráni vážně. Na  světě  je  stále mno-
ho míst, kde v boji za svobodu platí lidé 
svými  vlastními  životy. Važme  si  proto 
svobody,  kterou  pro  nás  vybojovali  jiní 
a pečujme o ni jako o svoji vlastní. Díky, 
že můžeme. 

Hana Hajnová

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Jdeme s dobou
Masarykovo  divadlo  v  Jičíně  se  stalo 
místem  celostátní  konference  Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska, která se konala od čtvrtka do sobo-
ty 3. a 4.  října. 120 hostů z měst a obcí 
celé České republiky si přijelo vyměňo-
vat své zkušenosti v otázce vztahu města 
a  jejich  obyvatel. Výsledkem  konferen-
ce bylo memorandum, jehož znění si mů-
žete přečíst: „Vztah k místu  je základní 
podmínka rozvoje každého města či ob-
ce,  které  chtějí  být  úspěšné,  tedy  vy-
tvářet  dobré  podmínky  pro  život  svých 
obyvatel.  Jsme  přesvědčení,  že  jednou 
z  těchto podmínek  je uchování historic-
kých hodnot, konkrétně nacházení jejich 
využití pro praktický život. Téma je za-
loženo na dvou doplňujících se oborech, 
tj.  vzdělání  a kultury.  Institucemi, které 
přirozeně propojují oba obory, jsou mu-
zea  a  je  třeba  ještě  více  podporovat  je-
jich  vzdělávací  aktivity.  Velmi  důleži-
tým  posláním  současnosti  je  navrácení 
smysluplného života do památek a vůbec 
„starých“  budov,  které  tak  budou  všem 
připomínat, že tyto památky doprováze-
ly na cestě životem mnoho generací před 
námi. Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy  a  Slezska  vyzývá  všechny,  aby 
podobná místa považovali  za příležitost 
pro  leckdy  i neotřelé využití vytvářející 
tolik  potřebný  vztah  k  místu.  Nedílnou 
součástí pro rozvoj místní ekonomiky je 
i  podpora  lokálních  výrobců,  dodavate-
lů a nastavení spravedlivých obchodních 
vztahů města.  Sdružení  historických  sí-
del Čech, Moravy  a Slezska  proto  pod-
poruje sociálně odpovědné zadávání.“
Druhým, nevyřčeným podtitulem letošní 
konference byla odpovědnost. Jednalo se 
hlavně o moderní trendy, jako jsou sepa-
race odpadů a podpora výrobků lokální-
ho původu. Dokázali  jste si při přečtení 
předchozích řádků vybavit konkrétní pří-
klad? Věřím, že ano, protože v Telči jich 
je  celá  řada. Rekonstrukcí  zámku vzdá-
váme  hold  Zachariášovi  z Hradce,  spo-
lečně  s  oživením  a  rekonstrukcí  Domu 
dětí a mládeže a opravou střechy koste-
la  sv. Anny zajistíme ponechání odkazu 
předků dalším generacím. Po revitalizo-
vaném sídlišti Jana Žižky budeme již br-
zy chodit po lokální mrákotínské žule. Je 
evidentní,  že místních  zdrojů  a  odkazů, 
stejně jako práce a lidí si vážíme a bude-
me v tom pokračovat. 

Pavel Komín
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Rok radního 
Přibližně před rokem jsem byl zvolen za-
stupitelem  za  ODS  a  poté  radním  měs-
ta Telče. Na žádném z těchto postů jsem 
v předchozích volebních obdobích nepů-
sobil, ale dovolím si konstatovat, že jsem 
se v této oblasti rychle zorientoval a stal 
jsem  se  plnohodnotným  členem  těchto 
orgánů  obce.  Co mi  tento  rok  dal?  Pře-
devším  vědomí,  že  pokud  chcete  určité 
věci  změnit,  musíte  pro  to  něco  udělat. 
Pouze kritizovat opravdu nestačí. Jako li-
dé  jsme velmistři v kritizování druhých, 
mnoho věcí bychom zaručeně udělali lé-
pe, rychleji či levněji. Avšak v okamžiku, 
kdy se dostanete do situace, kdy zmíněné 
záležitosti můžete  reálně  ovlivnit  (např. 
jste členem výběrové komise, máte k dis-
pozici  veškeré  informace),  můžete  zjis-
tit,  že  nic  není  černobílé,  že  bude mož-
ná nutné dosáhnout kompromisu, že bude 
nutné přistoupit k jinému řešení atd. Spo-
lupráci  se  svými kolegy napříč  stranami 
i hnutími hodnotím velmi pozitivně, dis-
kuse na radě města i v zastupitelstvu po-
važuji téměř bez výjimky za věcné a ko-
rektní. Byl bych velmi rád, kdyby se nám 
s ostatními kolegy z  jiných stran a hnu-
tí  podařilo  přesvědčit  ostatní  zastupite-
le o nutnosti on-line přenosů ze zasedání 
obecního zastupitelstva. Ne, nemyslím si, 
že toto je ten nejpalčivější problém, kte-
rý občany Telče trápí, a ne, nedomnívám 
se,  že zasedání zastupitelstva budou mít 
závratnou sledovanost. Myslím si ale, že 
zavedení těchto přenosů (a jejich možné 
následné přehrání ze záznamu) společně 
se zpřístupněním veškerých možných do-
kumentů v anonymizované podobě bude 
jasným  symbolem  transparentnosti  telč-
ské  radnice.  Zároveň  se  zasedání  zastu-
pitelstva zpřístupní občanům, kteří se ho 
nemohou  osobně  zúčastnit  (vysokoškol-
ští studenti, lidé v zaměstnání atd.). Je mi 
líto, že se mi nepodařilo své kolegy v ra-
dě  přesvědčit  o  výhodnosti  vypisování 
rekonkurzů na  ředitele  škol zřizovaných 

obcí,  ale  budu  to  zkoušet  znovu  :).  Jak 
pravděpodobně  víte,  jedním  z  bodů  na-
šeho volebního programu bylo systémo-
vé řešení parkování ve městě. Jako před-
seda pracovní  skupiny  jsem  se  společně 
s kolegy ze všech stran  i hnutí do  toho-
to  „kyselého  jablka“  zakousl.  Počet  aut 
ve městě se zvyšuje a my na  to musíme 
reagovat.  Jde  nám  o  to,  abychom  našli 
přijatelná  řešení  jak  pro  obyvatele  na-
šeho města,  tak  i  pro  turisty. V  součas-
né době se soustředíme na situaci ohled-
ně vjezdu a parkování na náměstí. Radě 
města  jsme po  souhlasu  komise  pro  do-
pravu navrhli následující body: 1. zřízení 
městské policie (prozatím z 1 či 2 členů), 
2. vytvoření stavební přípravy pro regu-
laci vjezdu do Horní brány, 3. zřízení par-
koviště na místě bývalého zimního stadi-
onu, 4. zaslání upozornění všem právním 
subjektům, které parkují mimo vyhraze-
ná  parkovací  stání  na Kyptově  náměstí. 
Nyní se zabýváme možnostmi, které nám 
nabízí kamera umístěná při vjezdu na ná-
městí  a  která  umožňuje  čtení  SPZ  vjíž-
dějících a odjíždějících vozidel. Zároveň 
analyzujeme  současný  systém  parkova-
cích karet a diskutujeme o jeho zefektiv-
nění.  Jsme si vědomi  toho, že problémy 
s  parkováním  ve  městě  nepůjdou  vyře-
šit okamžitě, ale musíme se jim intenziv-
ně věnovat. Nezastírám, že některá nutná 
opatření nám nebudou příjemná, ale po-
tvrzuji, že jim vždy bude předcházet dů-
kladná diskuse a následovat důkladné vy-
světlení. Všichni  občané  by měli  dostat 
možnost  vyjádřit  se.  Řešíme  samozřej-
mě mnohé další záležitosti (stavební po-
zemky, hřiště pro děti, rekonstrukce ulic 
a  sídlišť  atd.),  ale  o  nich  třeba  zase  ně-
kdy příště. Opětovně nabízím všem obča-
nům možnost kontaktovat mne na mobilu 
731955738 či e-mailem vladimirbrtnik@
seznam.cz a děkuji všem těm, kteří tak již 
činí.  

Vladimír Brtník, člen rady za ODS 

Komise pro kulturu a cestovní ruch 
informuje

IT prezentace města 
musí být atraktivní 
a přehledná
Telčský web musí být  atraktivní pro po-
tenciální  návštěvníky.  Internetové  strán-
ky  města  musí  být  přehledné  a  otevře-
né  všem,  kteří  plánují  dovolenou  nebo 
víkendový  pobyt.  Každý  totiž  potřebu-
je kvalitní  informace o místě, kam by se 
rád podíval. Zajímají  nás přírodní  atrak-
tivity, kulturní památky, možnosti pozná-
ní,  zábavy a  sportovního vyžití,  ale  také 
ubytování, stravování, parkování, výlety, 
bezbariérová přístupnost objektů a další. 
A  právě  výsledky  marketingových  prů-
zkumů mezi návštěvníky u nás i v zahra-
ničí dokládají, že hlavním zdrojem při vý-
běru cílové destinace  je  internet. Tvorba 
a provoz webových stránek tedy musí být 
součástí  marketingového  plánu  destina-
ce. Proto se Komise pro kulturu a cestov-
ní  ruch  na  konci  září  zabývala  kvalitou 
telčských webových stránek a jejich plá-
novaným novým zpracováním. Jako host 
byl pozván vedoucí oddělení informatiky 
radnice Dušan Novotný. Účastníci disku-
tovali o nutnosti co nejjednoduššího pří-
stupu k  potřebným  informacím,  o  potře-
bě  zaměřit  se  na  prezentování  takových 
informací, které návštěvník webu očeká-
vá  v  přiměřeném  množství,  v  atraktivní 
a dobře čitelné formě. Tak, aby i vzdálený 
zájemce, který město nezná, byl prostřed-
nictvím webu  přesvědčen,  že  stojí  za  to 
Telč navštívit a pobýt zde více dní. V prů-
běhu jednání byla vedle kvalitativní změ-
ny  stránek  zdůrazněna  také  potřeba  prů-
běžné  a  pravidelné  aktualizace.  K  tomu 
komise doporučuje vytvořit síť spolupra-
covníků, kteří by správci webu pravidelně 
aktuální  informace  dodávali.  To  nebude 
možné bez spolupráce se všemi místními 
aktéry cestovního ruchu. Na základě jed-
nání komise byla formulována doporuče-
ní  ke  zlepšení  kvality webových  stránek 
Telče a předána k projednání radě města.

Eva Janoušková, předsedkyně komiseOrel jednota Telč zve 
na cestopisnou besedu a videoprojekci
s Mgr. P. Tomášem Holcnerem

Gruzie a Arménie 
na mašině
pátek 8. listopadu v 18:00
orlovna, Jihlavská 77
Vstupné dobrovolné a výtěžek z baru (otevřen 
od 17:30) bude použit na opravy orlovny

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku 
manželů Bezděčkových, zoologů jihlavské-
ho muzea

Příroda a krajiny Ománu
pondělí 25. listopadu v 17:00
obřadní síň radnice, nám. Zachariáše z Hradce

Pozvánka na besedu
Viktorky Hlaváčkové

Pěšky přes Kavkaz 
od moře k moři
Povídání  o  sedmiměsíční  cestě,  která  ved-
la  přes Kavkaz  od  Černého moře  v Gruzii 
ke Kaspickému moři v Ázerbajdžánu.
čtvrtek 7. listopadu v 17:30
obřadní síň radnice, nám. Zachariáše z Hradce
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Hasičské zprávy
Od 16. září do 14. října zasahovala jednot-
ka HZS Kraje Vysočina  z  telčské  stanice 
u šestnácti událostí. Z toho byly čtyři do-
pravní nehody, v Krahulčí, za Telčí u bý-
valé  cihelny,  u  Nové  Říše  a  u  Zvoleno-
vic. Jediný požár likvidovali hasiči v lese 
u Radkova s účastí jednotky Sboru dobro-
volných  hasičů Telč  a  Radkov.  Jedenáct-
krát  prováděla  jednotka  technický  zásah 
– dvakrát měření úniku plynu, odchyt bo-
davého hmyzu,  transport pacienta ap. 30. 
září v souvislosti se silným větrem vyjíž-
děli  hasiči  společně  s  jednotkami  dobro-
volných  hasičů  obcí  na  Telčsku,  celkem 
devětkrát, k popadaným větvím a stromům 
na silnici.

Npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Policie ČR Telč informuje
Řídili přes uložený zákaz
Důslednou práci telčských policistů doku-
mentují dva zářijové případy, kdy odhalili 
muže, kteří řídili vozidla přes uložený zá-
kaz. 14. září  to byl pětapadesátiletý muž 
z Břeclavska za volantem Škody Felicie, 
kterého zastavila hlídka v Dačické ulici. 
26. září stejný případ řešili s třiapadesáti-
letým mužem z Táborska, kterého zadrže-
li ve Zvolenovicích za volantem Mitsub-
ishi  Carisma.  Oba  skončili  na  telčském 
oddělení policie k provedení nezbytných 
úkonů a stejně  tak  jsou oba podezřelí ze 
spáchání  přečinu maření  výkonu úřední-
ho rozhodnutí.

Jezdí pod vlivem 
alkoholu i drog
V  sobotu  21.  září  zadrželi  policisté 
v Sedlejově dvaatřicetiletého řidiče Ško-
dy  Fabie,  kterému  při  kontrole  naměřili 
1,76 promile alkoholu. Obdobné hodnoty 
ukázaly také opakované zkoušky. V úte-
rý  24.  září  zastavili  policisté  v  Hradec-
ké  ulici  jednadvacetiletého  řidiče  Fiatu, 
u kterého byla dechová zkouška na alko-
hol  negativní,  ale  test  na  ovlivnění  ná-
vykovou  látkou  pozitivní.  Stejně  dopa-
dl  10.  října  před  devátou  hodinou večer 
řidič  Fordu  Focus  na  náměstí  Zachariá-
še z Hradce. Čtyřicetiletý muž z Třešťska 
řídil pod vlivem návykových látek, navíc 
policisté  zjistili,  že má  soudem  uložený 
zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
všech motorových vozidel. Všechny pře-
stupky policisté dál řeší.

Z chaty na záchytku
Ze spáchání dvou trestných činů jsou po-
dezřelí dva muži, kteří se v katastru Jin-
dřichovic  vloupali  25.  září  do  rekreační 
chaty.  Policisté,  kteří  je  zadrželi  na  zá-
kladě oznámení občana, každému namě-
řili přes dvě promile alkoholu, je odvezli 
na záchytnou stanici k vystřízlivění. Mís-
to činu policisté ohledali a zadokumento-
vali. Na  základě  šetření  zjistili,  že muži 
v  chatě  odcizili  alkoholické  nápoje,  po-
traviny  a  oblečení. Část  lihovin  a  potra-
vin zkonzumovali a přespali poblíž chaty, 
kde byli druhý den přistiženi. Část odci-
zených věcí pachatelé vydali a policisté je 
zajistili. Muži jsou podezřelí ze spáchání 
dvou trestných činů, a to přečinu krádeže 
a  přečinu  porušování  domovní  svobody. 
Případ  policisté  řešili  ve  zkráceném pří-
pravném řízení.

Dopadli zloděje mobilu
V pátek  27.  září  usnul  na  vlakovém  ná-
draží mladý muž  ze  Žďárska,  který měl 

ve  své  blízkosti  batoh,  ve  kterém  měl 
i mobilní telefon. Toho využil devětadva-
cetiletý muž z Třebíčska a odcizil mu ho. 
Poté, co majitel oznámil případ na policii, 
začali policisté po pachateli pátrat. Pode-
zřelého muže  se  jim podařilo dopadnout 
a zajistili i odcizený mobilní telefon, kte-
rý si převzal majitel.

Neplatí výživné na děti
Ze  spáchání  trestného  činu  je  podezře-
lý  pětadvacetiletý  muž  z  Telčska,  který 
neplatí výživné na  své dvě děti. Vyživo-
vací  povinnost  si  na  šestiletého  chlapce 
a  čtyřletou dceru neplní  od  letošního  ja-
ra. Na děti má měsíčně platit přes dva ti-
síce korun a dluží tak více než deset tisíc 
korun. Policisté sdělili muži podezření ze 
spáchání  přečinu  zanedbání  povinné  vý-
živy, případ řešili ve zkráceném příprav-
ném řízení.

Z lupu se dlouho netěšil
Policisté  v  říjnu  rychle  objasnili  případ 
vloupání do budovy v Masarykově ulici, 
ve  které  pachatel  odcizil  věci  v  hodnotě 
necelé tři tisíce korun. Policejní inspektor 
sdělil podezření ze spáchání přečinu krá-
deže devětadvacetiletému muži z Třebíč-
ska, kterého policisté vypátrali.

Opilý bouchal 
na dveře bytu
V  neděli  13.  října  přijali  policisté  před 
šestou  hodinou  ráno  oznámení  od  ženy, 
kterou obtěžoval její bývalý přítel v obci 
na Telčsku. Muž v bytovém domě bouchal 
na  dveře  bytu.  Na  místo  vyjela  policej-
ní  hlídka,  která  nalezla  spícího  na  spo-
lečné chodbě. Provedla u něho dechovou 
zkoušku,  při  které  devětatřicetiletému 
muži naměřila 2,71 promile alkoholu. Po-
licisté ho z domu vykázali a převzali si ho 
do péče příbuzní.

S alkoholem havaroval
V  neděli  13.  října  jel  po  druhé  hodině 
v noci devatenáctiletý řidič vozidla Audi 
po silnici mezi Vystrčenovicemi a Zvole-
novicemi.  Při  jízdě  vyjel  s  automobilem 
za krajnici, dostal smyk a narazil do stro-
mu. Při dopravní nehodě nedošlo ke zra-
nění. Policisté provedli u řidiče dechovou 
zkoušku,  při  které  mu  naměřili  hodnotu 
1,38 promile alkoholu.
Řidičský  průkaz  muž  nepředložil.  Do-
pravní nehodu policisté dále šetří. 

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

policie najdete v Listárně TL

Rallye Maroko

Černý den M. Proko-
pa i jeho mechaniků
V nesmírně těžkou prověrku jezdců i zá-
vodních speciálů se proměnila na počát-
ku  října Marocká  rallye,  která  byla  pro 
většinu  účastníků  generálkou  na  ledno-
vou Rallye Dakar. Pro jihlavského Marti-
na Prokopa a jeho trio telčských mecha-
niků se její třetí etapa proměnila doslova 
v černý den. Martin Prokop havaroval při 
křížení vyvýšené cesty na šotolinové plá-
ni, která nebyla pořadateli řádně označe-
na. Malou útěchou je, že na stejném mís-
tě  havaroval  i  mistr  světa  F1  Fernando 
Alonso. Z  tria mechaniků M. Šmach,  J. 
Doležal a P. Novák byl v Maroku jen Pe-
tr  Novák. Martin  Šmach  a  Jan  Doležal 
připravovali druhé Prokopovo auto v jih-
lavském  depu  a  pro TL  vzniklou  situa-
ci okomentovali: Byl to hrozný pocit, že 
nemůžeme  kolegům po  havárii  pomoci. 
V nastalé situaci je jedinou dobrou zprá-
vou,  že  zdravotní  stav  Prokopova  spo-
lujezdce  Jana Tománka,  který  při  havá-
rii  utrpěl  těžké  zranění,  ho  neohrožuje 
na  životě. V době uzávěrky TL  se  stále 
čekalo na vhodnou dobu pro jeho trans-
port  z  nemocnice  v  Marrákeši  do  Čes-
ka. O účasti  našeho  týmu na Dakaru  se 
přes  tuto  událost  nepochybuje.  Pravdou 
je,  že  nás  čeká měsíc  a  půl  tvrdé  práce 
na stavbě nového vozu. Potvrdily se  to-
tiž informace, že soutěžní vůz je po Ma-
roku na odpis, zakončili svůj  report pro 
TL Martin Šmach a Jan Doležal.
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Impozantní  lešení  obepnulo  na  konci  se-
dmdesátých let věž farního kostela sv. Ja-
kuba.  Snímkem  připomínáme  jak  jeho 
odvážné  tvůrce,  tak  všechny  řemeslníky 
a brigádníky, kteří se na něm tehdy obje-
vili. Ale  hlavně. Neúnavného organizáto-
ra  nejen  opravy  této  věže,  tehdejšího  dě-
kana P. Bohuslava Brabce. Oprávněně mu 
před téměř třiceti roky udělilo městské za-
stupitelstvo čestné občanství města za péči 
o církevní památky v době církvi nepřízni-
vé. První takové ocenění osobnosti po ro-
ce 1989!

Vzpomínáme 
na 20. století

Připomínáme si
90 roků
17.  října  1929  se  v  Telči  narodil  Karel 
Hons (+  11.  6.  2004, Telč). Ve  své  době 
přední  konstruktér  přípravků  telčského 
Motorpalu  a  osobnost  kulturního  života 
města. Aktivní člen pěveckých sborů, zpě-
vák, hráč na housle a varhany. Autor bez-
počtu  drobných  grafických  prací  a  foto-
grafií místních památek. V roce 1972 byl 
vysvěcen na kněze. Poté obětavý duchovní 
správce farností v pražské arcidiecézi.

30 roků
6.  listopadu  1989  zemřela  v  Praze Věra 
Bémová Kuželová  (* 26. 9. 1923, Bene-
šov).  Československá  atletka,  sprinter-
ka,  účastnice Mistrovství  Evropy  v  Oslu 
v roce 1946. Ve své době držitelka něko-
lika  československých  atletických  rekor-
dů. Manželka telčského Jana Béma, který 
na  stejném  šampionátu  získal  bronzovou 
medaili ve skoku o tyči.

Adventní tvoření 
v knihovně
Pondělí 25. listopadu od 17:30
vánoční tvoření pro dospělé
Úterý 26. listopadu od 13 do 16 hodin
tvoření pro děti a jejich doprovod
Prosíme  všechny  zájemce,  aby  svoji 
účast potvrdili do 15. listopadu v knihov-
ně. Bližší informace k jednotlivým akcím 
na wwww.mktelc.cz

Adventní setkání 
v Knihovně UC
Knihovna  Univerzitního  centra  srdečně  zve 
na tradiční Adventní setkání. Přijďte se inspi-
rovat výrobky žáků SOŠ a SOU Třešť, obor 
Květinářská  a  aranžérská  činnost,  ochutnat 
a vlastnoručně si ozdobit perníčky s žáky obo-
ru Cukrář. 28. listopadu od 15 do 17 hodin.

Výstava památkářů

Má vlast cestami proměn
19. až 28 listopadu 
denně od 13:00 do 17:30
Lannerův dům, Hradecká 6

Stopa historie

Anežka a Telč
Při příležitosti 30. výročí svatořečení Anež-
ky Přemyslovny (1211–1282), abatyše kláš-
tera „Na Františku“ v Praze, je milé zmínit 
i  jednu  „telčskou”  souvislost.  Před  120  le-
ty  vyšla  ve  Výroční  zprávě  zdejší  zemské 
vyšší  reálky odborná  studie  z  pera Antoní-
na Slámy, která se zabývala rozborem Anež-
ské legendy ze 14. století (viz Výroční zprá-
va Zemské vyšší reálky v Telči, Telč 1899, 
s. 3–33). Antonín Sláma zde ve školních le-
tech  1898/1899  a  1899/1900  působil  jako 
„náměstní” učitel a učil zde češtině, němčině 
a tělocviku. Poté získal místo „skutečného“ 
učitele  na  Zemské  vyšší  reálce  v  Jevíčku, 
kde dále publikoval zajímavé statě. Co při-
vedlo  posluchače  filosofie Antonína  Slámu 
k „anežskému” tématu? Citujme jeho vlast-
ní slova (str. 33): „V semináři prof. Gebaue-
ra podal jsem svou práci, vzav sobě za úkol 
ohledati především jazyk legendy a dokázati, 
že běží tu vskutku o starou památku českou.” 
Jen doplňme, že shora zmíněná stať je pře-
pracovanou verzí této seminární práce, k níž 
ho inspiroval již zmíněný zakladatel novově-
ké české jazykovědy Jan Gebauer.

Miloslav Tůma 

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Pastorčáková: Žárlivka;  Coben:  Na  útě-
ku; Lagercrantz: Dívka, která musí zemřít; 
Moriarty: Dobrá  matka;  Viewegh:  Mým 
vrstevníkům  a  jiné  fejetony;  Homolová: 
Máma  milovala  Gabčíka;  Ruiz:  Labyrint 
duchů; Dvořáková:  Chirurg; Jackson:  Ja-
ko o život; Třeštík: Ledaže se spletu; Boy-
ne: Skrytá zuřivost srdce; King: Povznesení; 
Lapena: Nevítaný host; Klimečková: Slib 
svatojánské noci
Naučná
Chramostová: Byl to můj osud: na přeskáč-
ku; Vašíček: České tajemno; Yenne: Bílá rů-
že ze Stalingradu
Dětská
Troiano: 20 výjimečných dívek, které změ-
nily svět; Cantini: Mortina a protivný brat-
ranec;  Hargrave:  Ostrov  na  konci  všeho; 
Kessler:  Emily Vichrná  a  zrádný  vodopád; 
Smith:  Barry Trappney  a  příšernej  víkend; 
Harrington: Kuráž  pro  začátečníky; Lebe-
da: Okáček: veveří  kluk z  Jánského vrchu; 
Kopcová:  První  čtení  s  velkými  písmeny; 
Peirce: Velkej frajer Nate je ve formě

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Autorský kolektiv: Kniha ekonomie; 
Autorský kolektiv:  Kniha  vědy;  Mass-
mann:  Barcelona;  Finsko;  Klein:  Psycho-
logie: komiksový úvod; Scruton: Západ a ti 
druzí; Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii 
a Gruzii; Grillparzer: Rychlý detox: 7 den-
ní detoxikační program; Hríb: Kam se ztratil 
bůh; Rašoská: Management  kvality  služeb 
v cestovním ruchu; Popelová: Stavby stole-
tí Čech, Moravy a Slezska 1918-2018; Bob-
ková: Jan Lucemburský; Boučková: Závod 
s časem; Dvořáková: Dědina; Šiktanc: Ubí-
rati se; Pekárková: Třísky

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Sládek: Krátké  věčného  spasení  upamato-
vání: k životu a době  jezuity Antonína Ko-
niáše;  Zand– Newerkla:  Jezuitská  kultura 
v českých zemích; Novotný: Pražské Jezu-
látko; Šmilauerová: Bosí augustiniáni v Če-
chách  jako  objednavatelé  uměleckých  děl 
v 17. a 18. století; Nejedlý: Mariánské, tro-
jiční a další světecké sloupy a pilíře ve Stře-
dočeském kraji; McLoughlin: Světová nábo-
ženství v kostce

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Denní  teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 9. do 18. 10. 2019.

Teplý podzim

Září v číslech
Průměrná teplota:     13,8°C
Průměrný tlak:     1018,6 hPa
Srážky:       52,6 mm
Max. teplota:     30,1°C, 1. 9. 
      v 15:49
Min. teplota:     1,3°C, 20. 9. 
      v 7:09
Max. rychlost větru:   41,6 km/h, 30. 9.

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.

CET informuje:

Pracovní návštěva 
z Japonska
Ve  středu  18.  září  navštívil  Centrum 
Telč ÚTAM AV ČR profesor Yuzo Oba-
ra  z  japonské  Kumamoto  University. 
Prof. Obara  se  zabývá  lomovou mecha-
nikou a počítačovou tomografií. Zúčast-
nil  se  experimentálního  měření  v  labo-
ratoři počítačové  tomografie CET, které 
probíhalo ve spolupráci s oddělením bi-

omechaniky ÚTAM AV ČR a  bylo  také 
za  přítomnosti  vědců  z Ústavu  geoniky 
AV ČR. Dále  přednesl  přednášku  o  vý-
sledcích  svého  výzkumu  v  oblasti  ge-
ometrie  trhlin  v  namáhaných  materiá-
lech. Součástí jeho pracovního programu 
v Telči byla také prohlídka ostatních la-
boratoří CET  a měl  příležitost  navštívit 
historické centrum města. 

Jakub Novotný, ředitel CET Telč

Sdílení informuje

Vzpomínalo 
se na zesnulé
Více jak stovka lidí zavítala v pátek 11. října 
před  polikliniku  v Masarykově  ulici,  aby  se 
zúčastnila Vzpomínkového pochodu. Akci po-
řádala organizace Sdílení ve spolupráci s míst-
ní  Základní  uměleckou  školou.  Cesta  ved-
la kolem Štěpnického rybníka až na náměstí 
a  celou  ji  lemovaly  krásné  svícny  vyrobené 
od dětí z výtvarného oboru pod vedením Pa-
vly Doležalové. V kostele Jména Ježíš se poté 
konal benefiční koncert. Zaplněným kostelem 
se nesly tóny písní od pěveckého uskupení Tri-
odam, žáků ZUŠ a velký aplaus sklidila zpě-
vačka  Ivana Moravcová. Krásným  zážitkem 
bylo  sólové  vystoupení  klarinetistky Mileny 
Svobodové  v  klavírním  doprovodu  Ludmi-
ly Noskové a další produkce pedagogů ZUŠ. 
Zavzpomínalo  se  i  na  právě  zesnulého Kar-
la Gotta. V podání desetileté Terezky Souku-
pové zazněla píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo 
máš. Druhá půlka koncertu již patřila violon-
cellistovi Petru Nouzovskému a jeho mistrov-
sky  zahraným  Bachovým  suitám.  V  samot-
ném  závěru  se  kostelem  rozezněla  v  podání 
všech účinkujících píseň Modlitba od Ondřeje 
Brzobohatého a zakončila tak velice vydařený 
vzpomínkový  večer.  Sdílení  děkuje  ředitelce 
Základní umělecké školy, paní Evě Pavlíkové, 
za skvělou organizaci koncertu. 

Eva Švecová, Sdílení

Počasí v září
První zářijový den byl asi poslední s „tři-
cítkovou“  teplotou  letošního  léta.  Maxi-
mální  teplota  třicítku  ještě  o  několik  de-
setin stupně přesáhla. Odpoledne a v noci 
na 2. 9. přišly bouřky s deštěm, které prak-
ticky ukončily léto. 4. září odletěly jiřičky. 
Do 5. září se ještě maximální teploty udr-
žely mezi 20 až 25°C, ale po zbytek mě-
síce už vystupovaly většinou jen do 20°C. 
Občas  se  jim  ještě  podařilo  o  pár  stupňů 
dvacítku  překročit,  ale  už  také  zůstáva-
ly pod 15°C. Nejchladnější bylo  ráno 20. 
9.,  kdy minimální  teplota  klesla  na +2°C 
a přízemní na -1,4°C. Při tom se vytvořilo 
jíní. V údolních polohách (i v Telči) se sla-
bé mrazíky mohly vyskytnout  i  po něko-
lik dnů kolem tohoto data. Oblačnost byla 
po  celý měsíc  střídavá,  od  jasna po  zata-
ženo,  bez  výrazného  rozdělení.  Zatažená 
obloha  byla  obvykle  spojena  se  srážka-
mi. Nejčastější byly v 1. a 3. dekádě, cel-
kem bylo 16  srážkových dnů. V 1. deká-
dě spadlo téměř 46 mm vody, nejvíce za 24 
hodin  napršelo  8.  9.,  skoro  18 mm.  Bylo 
dobře  zalito  a deště podpořily  i  růst  hub. 
Měsíc hodnotíme jako slabě nadprů-
měrný teplotně i srážkově.                    jf

Poděkování Sdílení
Rádi bychom vyjádřili  své poděkování že-
nám  ze  společnosti  Sdílení,  o.p.s.,  za  obě-
tavou  práci,  díky  které  ulehčily  poslední 
měsíce života naší mamince, babičce a pra-
babičce Jarmile Noskové z Urbanova. Sdíle-
ní je útěchou a výraznou pomocí v těžkých 
situacích pro mnohé rodiny z Telčska.

Hana Kubelková s rodinou

Sdílení, o.p.s. 
Masarykova 330, 588 56 Telč 
sdileni.telc@gmail.com, 777 574 975 
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77  
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Bytovka na Starém Městě a Ranč na Panských nivách 
V závěru roku se dočkáme dokončení dvou velkých investičních 
projektů ve městě. Bytového domu v Radkovské ulici a areálu 
Ranč na Panských nivách. Hovoříme o nich s tím nejpovolaněj-
ším, majitelem firmy Starkon Jiřím Kovářem, který za oběma 
projekty stojí. 
Bytový dům pro TL popsal takto: Dům, který je těsně před 
dokončením, nabízí 29 bytů a stejný počet parkovacích míst. 
Ve čtyřech podlažích s výtahem jsou byty od velikosti 1 + kk až 
po 3 + kk. Velmi nadstandardní jsou velké skladovací prostory 
u každého bytu, parkování na vlastním pozemku pro každý byt 
a zajištění bezpečnosti celého domu kamerovým systémem se 
záznamem. Pro potencionální zájemce o bydlení v novém do-
mě pak uvedl: V současné době zde neuvažujeme o prodeji jed-
notlivých bytů, všechny jsou určeny k pronájmu. Pokud budou 
mezi budoucími nájemníky i senioři, nabídneme jim také zajiš-
tění pečovatelské služby. Záruku poklidného soužití v domě 
vidí v následujícím: Každý pronájem bytu budeme řešit smlou-
vou na dobu určitou a složením kauce.

K areálu Ranč pak pro TL uvedl: Jedná se o místo, které by 
mělo být kouzelným a odpočinkovým zázemím především pro ro-
diny s malými dětmi. Ty zde přijdou do přímého kontaktu s do-
mácími zvířaty, která dnes děti vidí sotva v zoologické zahra-
dě. Na své si přijdou i dospělí. Ve stylové restauraci, postavené 
z mohutných kmenů smrků, budou vedle dobrého jídla obdivovat 
minimálně další generace mohutnost velikánů, kteří z naší kra-
jiny díky kůrovci zcela mizí. I proto, že všechny pochází z oko-
lí Telče. Samozřejmostí jsou stylové stáje, moderní odvětrání, 
které zaručí ustájeným zvířatům pohodlí, sucho a čerstvý 
vzduch. Jim také budou určeny prostorné výběhy a přilehlá lou-
ka. To co areál nabídne, popsal následovně: Pět ubytovacích 
apartmánů v přízemí je určeno především pro vozíčkáře či hen-

dikepované děti a jejich rodiče. Další tři byty v podkroví pro ná-
vštěvníky a dva byty jsou služební pro první etapu ubytovacích 
kapacit v areálu. Zmínil i moderní ekologické řešení Ranče 
a jeho propojení s městem: Celý areál bude energetickým ost-
rovem napojeným pouze na sluneční energii. Včetně vozidel po-
třebných k obslužnosti objektu a dopravnímu spojení s blízkým 
okolím. S městem bude ranč také spojen Ponyexpresem s provo-

zem mezi Rančem, hotelem Antoň a Panským dvorem. Dvě pro-
fesionální čističky odpadních vod zajistí jejich dokonalé přečiš-
tění s možností přečerpání do retenční nádrže dešťových vod, 
kterým je umělé jezírko, ve kterém budou nejen lekníny, ale i ry-
by, jako důkaz kvalitní čistírny odpadních vod od firmy Ekoplast 
Telč. Ranč byl otevřen Hubertskou jízdou 26. října. Jak to 
bude dál, prozradil Jiří Kovář: Běžný provoz zde zahájíme 
na jaře 2020. Závěr: Věřím, že se jedná o komplex, za který se 
Telč rozhodně nebude muset stydět. Uvítáme návrhy a nápady 
na zeleň, výsadbu stromů či keřů a vytvoření lesoparku z přileh-
lé šestihektarové louky, která k projektu patří. Tečka na konec 
se sarkasmem typickým pro J. Kováře: Projekt není žádné 
Čapí hnízdo, celý je financován z vlastních zdrojů.

Provoz sportovního areálu v Hradecké ulici 
Provoz sportovního areálu v Hradecké ulici zajišťují Služby Telč, spol. s r.o. Sportovní areál je otevřen pro veřejnost po celý 
rok od 8 do 21 hod., v období listopad – únor od 8 do 16 hod. Fotbalové hřiště s umělým osvětlením je možné mimo uvedenou 
dobu využívat individuálně sportovními organizacemi. V době školního vyučování je areál přednostně určen pro potřeby škol 
dle vyvěšeného rozvrhu. Areál je volně přístupný, je však možné si předem zarezervovat vybrané sportoviště. Rezervace přijímá 
správce hřiště a lze je provádět vždy nejpozději dva pracovní dny před plánovaným termínem rezervace, a to vždy od 8 do 14 
hod. na tel.: 567 243 037, případně e-mailu: info@sluzbytelc.cz. Rezervace hřiště jsou vyvěšeny u vstupu do areálu a uživatelé 
areálu jsou povinni se uvedeného rozpisu držet. Více informací je uvedeno v provozním řádu, který je vyvěšen u vstupu do are-
álu a také na internetových stránkách města a společnosti Služby Telč.

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

JIŘÍ KOVÁŘ. Rančer z Bohuslavic, jak se 
rád podepisuje, a jeho častý doprovod, osel 
Standa. S „oslím přátelstvím“ není ale prv-
ní: Ty jsi blázen! Řeklo mi několik mých přá-
tel, když jsem se jim v roce 1969 svěřil s ná-
padem, že si koupím osla. Nezviklali mě. 
Důležité bylo, že s mým nápadem tehdy sou-
hlasila i manželka. Každý chlap ví, že když 
s ním souhlasí žena, je vyhráno... Herec Mi-

loslav Šimek v úvodu „knihy na léto“ Putování s oslem.            /z/

Foto: Pavel Boček a Ilona Jeníčková



str. 10 TL 11/2019



str. 11TL 11/2019

Výjimečná žena. Františka Slavatová 
Telč a jezuité. 125 let dlouhý příběh společného soužití, který má pozi-
tivní přesah do dnešních dnů. Ovlivnil život města jako málokterý jiný. 
Díky stejnojmennému projektu Historického ústavu AV ČR, Národní-
ho památkového ústavu a ÚTAM AV ČR teprve nyní poznáváme, co 
pro město znamenal. Nejen stavby, které zde zanechal, ale především 
jeho aktéry. I v tomto příběhu ale platí okřídlené: Za vším hledej ženu. 
Doslova a do písmene. Bez Anny Marie Františky Slavatové z Meggau 
by se nestal. Právě o této mimořádné ženě je rozhovor s historikem Ji-
řím Havlíkem, který se jejímu životu dlouhodobě věnuje.
Představte, prosím, hlavní postavu příběhu, kterou jsem zmínil 
v úvodu. Protože jsme v 21. století, navrhuji životopisem, jak by 
ho sama napsala, třeba v roce 1650, Františka Slavatová.
Narodila jsem se 1. ledna 1609 ve Freistadtu (Cáhlov) v Rakousku. 
Od mládí jsem pobývala na císařském dvoře ve Vídni, kde jsem na-
byla praktické zkušenosti pro vedení rodiny a výchovu dětí. V roce 
1627 jsem se provda-
la za Jáchyma Ol-
dřicha Slavatu, kte-
rý bohužel před pěti 
lety zemřel. Rozhod-
la jsem se již nikdy 
nevdat a žít dále ja-
ko zasvěcená vdova. 
Jsem matkou sedmi 
dětí. Od 1646 (do-
sud) působím jako 
nejvyšší hofmistryně 
Leopolda Habsbur-
ského. Hovořím ně-
mecky, velmi dobře 
píšu a čtu latinsky. 
Mám zkušenosti s ve-
dením velké domác-
nosti a správou majetku. Považuji se za člověka, který se umí přizpů-
sobit různým nelehkým situacím. Věnuji se ručním pracím, ráda čtu, 
především historickou a náboženskou literaturu.
Asi vás zaskočím. Jak by znělo vaše zdůvodnění, kterým byste na-
vrhoval Františku Slavatovou na ocenění Žena roku?
Spíš si myslím, že Františka by mohla vyhrát ve šlechtické kategorii 
titul Maminka roku. Mé zdůvodnění by proto bylo: Vzdělaná a zbož-
ná žena, která se především věnuje své velké rodině, výchově dětí. Je 
od nich milovaná a většina z nich následuje její kroky. Je rozvážná při 
správě rozsáhlého majetku. Profit z něho převážně věnuje na podporu 
duchovního rozvoje společnosti a sociální projekty. 
Františku Slavatovou teď znají i ti čtenáři, kteří o ní sotva za-
slechli zmínku průvodce při návštěvě zámku. Vraťme se k jejímu 
životu. Jak již bylo zmíněno, byla matkou sedmi dětí. Starší její ži-
votopisci zdůrazňují její osobní účast na jejich výchově. To tehdy 
ve šlechtických rodinách nebylo vůbec běžné. Potvrdíte to?
Šlechtičtí rodiče byli nejčastěji hlavně organizátory výchovy svých dě-
tí. I mezi šlechtici 17. století ale najdeme i starostlivé rodiče. Zda míra 
starostlivosti a péče, kterou hraběnka Slavatová věnovala svým dětem, 
byla nějak výjimečná, je těžké soudit. Její doboví životopisci ji před-
stavují jako vzorovou matku. S odstupem času je velmi těžké odlišit, co 
bylo jejich ideálem, od toho, jaká byla hraběnka opravdu.
Rozhodnutí přivést do Telče jezuity je spojováno s jejím ovdově-
ním, zbožností a vztahu k řádu. Opravdu to byly jen tyto důvody?
Všichni životopisci, kteří o hraběnce Slavatové mezi lety 1676–1691 
psali, byli jezuité. I přesto se zdá, že můžeme věřit jejich tvrzení, že 
si řád oblíbila nade všechna ostatní církevní společenství. I sto let 

po svém založení byli jezuité považováni za velmi progresivní řád. 
Z pohledu šlechtice určitě „investice“ do Tovaryšstva Ježíšova dáva-
la smysl. Majitel panství se v té době cítil zodpovědný nejen za svou 
spásu, ale i za své poddané jak po duchovní stránce, tak po té hmotné. 
Takové zdá se byly i pohnutky samotné hraběnky.
Nepřehlédnutelná je v životě Františky role jezuitských zpovědní-
ků. Pro mnoho současníků obtížně pochopitelné. 
Františka Slavatová byla zřejmě i na svou dobu výjimečná žena. 
Ke zpovědi chodila často ne proto, že by hřešila častěji než jiní, ale 
právě pro pokoru, s níž zkoumala každý svůj skutek a každé své roz-
hodnutí. Zpovědník její doby a v jejím postavení se dá definovat také 
jako duchovní vůdce. Z dnešního pohledu se nebráním ani přirovnání 
k poradci. Za příklad může posloužit Martin Rolle, který o duši Fran-
tišky pečoval plných čtrnáct let. Do Telče přišel v roce 1655 a pře-
vážně celý život prožil ve Slavatovských službách mezi Jindřichovým 
Hradcem a Telčí, kde také zemřel. Znal tak dopodrobna obě panství, 
spolupracoval při jednáních o fundacích na stavbu kostela Jména Je-
žíš, konviktu Sv. Andělů, založení kaple sv. Anny ap. V posledních le-
tech hraběnčina života zpravoval kolej i její příbuzné o jejím zdravot-
ním stavu. Pro duchovní život i pro praktická životní rozhodnutí byl 
tak mnohem spíš důležitým a vyhledávaným rodinným poradcem než 
přísným mentorem nad svědomím, jak si možná zpovědníka předsta-
vujeme.
Jak její život ovlivnila role vychovatelky arcivévody Leopolda, 
kterou na naléhání jeho otce Ferdinanda III. přijala?
Zdráhala se, nechtěla nechat v Telči děti bez matky. Tenhle argument 
sice zní nanejvýš ahistoricky, přesto ho najdeme v jejích životopisech 
– dokonce citovaný z jejích bohužel dodnes nedochovaných osobních 
zápisků. Nejmladší z dětí, Karel Jáchym byl ještě dítě... Co vysvítá na-
nejvýš jasně, je to, že se u dvora blíže seznámila s jezuity Bernardem 
Geyerem, vychovatelem Ferdinanda IV., a Henrikem Scholtzenem. 
Oba později spolu s hraběnkou stáli u založení telčského jezuitského 
probačního domu.
To, že ji Leopold, již jako císař, chtěl mít později (1673)nejvyš-
ší hofmistryní, bylo určitě velkým oceněním její předchozí prá-
ce. Důvody, proč tuto funkci odmítala, byly opravdu jen v jejím 
věku?
Ano, ten malý arcivévoda mezitím vyrostl. Jeho starší bratr zemřel 
a Leopold se stal císařem Svaté říše římské. Když se v říjnu 1673 po-
druhé oženil, byla to právě jeho dávná vychovatelka, na niž se obrá-
til s prosbou, aby stanula jako nejvyšší hofmistryně po boku jeho no-
vomanželky Claudie Felicitas Tyrolské. Vedle zdravotních důvodů při 
odmítnutí císařské prosby tu určitě hrála roli i její skromnost v obléká-
ní a zdráhání vystupovat okázale. Obojím protiřečila dvorskému živo-
tu. Do rušné Vídně se jí prostě dost možná nechtělo.
Těžká (telčská) otázka na závěr. Zachariáš z Hradce se nepochyb-
ně zasloužil o to, čím Telč dnes je. Komplex jezuitských staveb 
a jejich využití mají ale pro současnost nejméně stejný význam. 
Po prvním se jmenuje náměstí. Nebylo by na čase připomenout 
Františku Slavatovou podobně?
Myslím, že restaurace U Hraběnky ve Slavatovské ulici může stačit… 
Podle své závěti sama o pompézní poctu nestála. Je dostatečné, když 
má trvalé místo v paměti telčských patriotů. 

Za odpovědi poděkoval O. Zadražil

PhDr. Jiří Havlík, Ph.D., vědecký pracovník Historického ústavu Aka-
demie věd ČR. Zabývá se především církevními dějinami českých ze-
mí v raném novověku. Soustředí se na dějiny církevních řádů, církevní 
politiku a literaturu v 17. a 18. století. Má velké zkušenosti se studiem 
v římských a řádových archivech.
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BYLY SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI.                                             Foto: Ilona Jeníčková

TOTEM, KTERÝ POTĚŠÍ I OSVĚŽÍ. 
Autorem nápadu na stojan na hrníčky u sto-
jánku v Lipkách je pan Miloslav Červený, re-
alizaci provedly Služby Telč a vyfotografo-
val Jindřich Kaupa. Všichni aktéři dostávají 
od TL pochvalu.

VÁNOCE, ZUŠ A MG. Blíží  se  zima 
a  všichni  si  hledají  útulná  doupátka.  I  naše 
z plsti ušitá zvířátka. Pokojíčky z krabic i je-
jich obyvatelé budou k vidění na vánoční vý-
stavě výtvarného oboru ZUŠ v Městské gale-
rii Hasičský dům. Ty na fotografiích vytvořily 
žákyně ze třídy Lenky Bláhové - Eliška Bed-
nářová (12 let), Julie Gregorová (12 let). 

STAŘEC. Portrét, malba, Markéty Bláhové. 
Práce žáků ZUŠ pro TL vybírá Pavla Dole-
žalová.

DVAKRÁT PRO PAMĚTNÍKY. Asi v roce 1950 zachytil fotograf dnes neexistující zajíma-
vý prvek zámeckého parku, „skautskou boudu“, původně jeden z pavilonů Krajinské výstavy 
v Telči v roce 1922 za Lannerovým domem. Ale hlavně. Tehdejší seniory ze stolní společnosti 
Vonkovy kavárny. Vlastník snímku na něm zná jen svého předka, řídicího učitele pana Bohu-
míra Vašíčka ze Štěpnice (druhý zleva). Nejen on by rád poznal i jeho společníky. Pomůže ně-
kdo? Pište na tl@telc.eu nebo tlf. 774 584 841

ODLOŽ MOBIL v knihovně. Do 11. prosince
To není jen „zbožné” přání nás knihovnic, ale soutěž, která probíhá do 11. prosince ve 20 
knihovnách Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Každý, kdo v uvedeném období odevzdá 
do sběrného boxu v prostorách knihovny vysloužilý mobilní telefon, obdrží slosovatelný 
kupon. Kupon vyplní a odevzdá knihovnicím.
Vylosovaný účastník obdrží poukázku na nákup knih v hodnotě 2.500 Kč. Knihovna, která 
odevzdá nejvíce vysloužilých mobilů, získá finanční příspěvek v hodnotě 20.000 Kč.
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POTKALI SE. Zachariáš z Hradce a Jan Kaleta. V říjnu na výstavě v radniční síni. 
Foto: Ilona Jeníčková

MATEŘSKÁ ŠKOLA V SEDLEJOVĚ. Jako kdyby tam byla odjakživa. Více o ní na str. 1 a 16
Foto: Jaroslav Svoboda

BEZ NICH BY TO NEŠLO. V závěru sezóny je těžké spočítat všechny vystupující na kry-
tém pódiu na náměstí. Alespoň snímkem Pavla Bočka připomínáme ty v zákulisí. Pracovníky 
Služeb Telč, kteří ho pravidelně staví. 

BYLI TADY. 
V ŘÍJNU BOHUŽEL
ODEŠLI...
Vlasta Chramostová
(17. 11. 1926 – 6. 10.2019)
léto 1962 ve filmu Až přijde kocour jako 
filmová manželka Karla Effy.

Repro pro tisk: Luděk Rux

Karel Gott
(14. 7. 1939 – 1. 10. 2019)
léto  2000  v  dvojroli  Lucifer/Pánbůh 
ve filmu Z pekla štěstí 2.

Foto: Stanislav Bartoň

Předplatné 
Telčských listů 
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zho-
tovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích 
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

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

• Koupím STARÉ peřiny 721 469 234.
• Koupím staré OBRAZY různých motivů a stáří (krajiny, portréty, akty, mořské a lovecké 
výjevy) a jiné zajímavé obrazy i poškozené a bez autora. Mám zájem i o hutní sklo Telčskou 
keramiku. Koupím  i  různé dekorační STAROŽITNOSTI porcelán hodiny sochy a sošky 
z různých materiálů, hudební nástroje housle violoncello kontrabas, lovecké paroží daleko-
hled zbraně i znehodnocené, dále různé šperky z českých granátů brilianty i bižuterii. Kou-
pím i celou pozůstalost. Platba výhradně v hotovosti rychlé a solidní jednání. Tel. kontakt 704787323

• Prodám jednohrob s pomníkem a příkrovem z leštěné žuly. Používaný jako urnový. Telč – hřbitov u sv. Anny. Tel. 603 944 660. Cena dohodou.

Malý oznamovatel

Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba jen houby v zimě? ● Napadl u vás v létě sníh? 
● Připravujete nějakou společenskou nebo sportovní akci? ● Přijede k vám pražská Slavie 
nebo „jen“ známý rodák? ● Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku máme vždy 15. v měsíci
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Její dosavadní život je spojen s Telčí. V Telči se narodila, absol-
vovala zdejší gymnázium a po studiu Pedagogické fakulty v Čes-
kých Budějovicích učí na ZŠ Hradec-
ká. Volný čas převážně věnuje hudbě, 
ale má i řadu dalších zajímavých ko-
níčků. Pro kulturní život Telče je 
hodně důležité, že po své mamince 
Mileně Kopečné převzala v letošním 
roce vedení pěveckého sboru Smeta-
na. Že bude skvělou nástupkyní, už 
vědí nejen členové Smetany, ale i ná-
vštěvníci nedávných koncertů. Urči-
tě přesvědčil i zářijový koncert v kostele sv. Jakuba při Dnu ote-
vřených dveří památek. O tom všem jsme si povídaly s Marcelou 
Kopečnou.

Počátky telčského pěveckého sboru jsou před rokem 1909, 
současné jméno pak dostal v roce 1924, v roce stého výročí na-
rození B. Smetany. Vedli ho skvělí sbormistři, mezi ně patřila 
i vaše maminka. Určitě nebylo snadné převzít taktovku...
Máte pravdu, dlouho jsem se převzetí sboru bránila a hodně zva-
žovala, zda tento nelehký úkol přijmout. Ale na druhou stranu by 
bylo škoda nechat zaniknout spolek s takovou tradicí a „nedožít 
se“ té blížící se stovky (v roce 2024 ponese sbor Smetana sto let 
své jméno).

Sbormistr by měl mít nejen nadšení, ale zkušenost i profesio-
nální připravenost. 
Ano, stát se sbormistrem se člověk často rozhodne po mnoha le-
tech, které stráví ve sboru nejprve jako zpěvák. Tam někde to za-
číná. A když máte navíc vlastní maminku sbormistryni, není lehké 
se tomu vlivu ubránit. Já jsem byla právě proto se zpěvem ve sbo-
ru spojená už od dětství, věnovala jsem se mu i na střední a vysoké 
škole a vydrželo mi to až dodnes – aktivně zpívám v PS Campa-
nula Jihlava, jsem členkou TRIODAM, a než jsem se stala novou 
sbormistryní PS Smetana, zpívala jsem i tam. S vedením sboru už 
ale zkušenosti mám, před lety jsem vedla při základní škole dět-
ský pěvecký sbor Notičky. Se smíšeným sborem je to sice práce 
trochu jiná, ale mnohé nabyté zkušenosti z dřívější doby zúročím 
i nyní. Navíc velice ráda jezdím na sbormistrovské kurzy, na kte-
rých získávám nejen odborné dovednosti a znalosti, ale i kontakty 
a nové přátele.

Smetana pod vaším vedením už má za sebou dva koncerty 
i novinku, která se líbí, nedělní dýchánek„Posezení u kávy se 
Smetanou“. A co říká sbormistryně o svém sboru?
Je hezké stát před skupinou jednadvaceti lidí, které spojuje radost 
ze společného zpěvu. Většina zpěváků je z Telče, z okolních obcí 
za námi přijíždí šest členů. Všichni se moc snaží a také s mnohým 
pomáhají, protože vědí, že sbor není jen o zpěvu, ale je třeba mno-
ho věcí zajistit a zorganizovat.

S čím byste potřebovali pomoci?
Kupodivu  zde  nebudu  v  první  řadě  jmenovat  pomoc  finanční, 
protože  aktuální finanční  podpora  od města  je  pro nás  dostaču-

Marcela Kopečná, nová sbormistryně Smetany
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jící a děkujeme za ni. Nové zázemí pro zkoušení v době opravy 
DDM,  kde  sbor  doposud  zkoušel,  nám  velmi  ochotně  poskytlo 
Univerzitní centrum MU. Co by nám tedy mohlo pomoci? Každý 
sbor mezi sebe s radostí uvítá nové zpěváky. Tak pokud má někdo 
chuť s námi zpívat, rádi ho vezmeme mezi nás (zkoušíme v úterý 
od 18:00 do 19:30 v Univerzitním centru).

Povolání učitelka-taky musí umět „dirigovat“, i když jinou 
skupinu lidí. Je něco, co vás na kantořině pořád baví nebo 
těší?
Domnívám se, že učení dětí je jednou z nejsmysluplnějších prací 
a je škoda, že v naší společnosti toto zaměstnání stále nemá tako-
vou prestiž, jakou by si zasloužilo. A také mě pořád těší zaslouže-
né prázdniny ☺.

A jaké byly letošní „tropické“ prázdniny?
Byly velice příjemné a ráda na ně vzpomínám. Ležení u moře nás 
moc neláká, tak jsme tradičně projeli a poznali opět kus naší vlasti. 
Nechyběla návštěva hradů a zámků, a protože máme rádi pohled 
na svět z výšky, zdolali jsme i několik rozhleden a věží. Nezapo-
menutelný byl koncert na nádvoří litomyšlského zámku v rámci 
festivalu Smetanova Litomyšl. Ke konci prázdnin došlo i na zážit-
ky sportovní - jeli jsme fandit na dvoje vozatajské závody.

Učíte na prvním stupni. Jsou i tady děti „aktivnější“ než dřív?
To víte, že jsou. Jsou to neposedové, nic jim neunikne, na všech-
no hned reagují.

Jakou mají rády hudbu a co poslouchají?
Poslouchají kdeco, napříč všemi žánry. Jsem ale ráda, že se mezi 
nimi najdou i ti, co si určitě v životě najdou cestu k vážné hudbě. 

A vy? Jsou chvíle, kdy potřebujete k relaxaci nejen vážnou 
hudbu?
Určitě. Protože vážné hudbě věnuji aktivně i pasivně hodně času, 
také si od ní potřebuji odpočinout. Pak jdu třeba raději pracovat 
na zahradu nebo na procházku do přírody.

Na co si vždycky uděláte čas? Nebo jinak: Kdy si nejvíc odpo-
činete? Tuším, že odpověď znám.
Je mi jasné, kam touto otázkou míříte. Protože miluju koně, tak 
ten volný čas dávám jim. Je to sice starost a práce, ale když pak 
jedete na koni přírodou a cítíte to vzájemné souznění, je to krás-
ný pocit.

Vracím se obloukem ke sboru. Na jaké koncerty se můžeme 
ještě v letošním roce těšit?
Letos nás čekají  ještě koncerty v době adventu. Přijali  jsme po-
zvání na koncert s jihlavským sborem Melodie, pak nás čeká již 
tradiční předvánoční zpívání v Českém Rudolci a samozřejmě nás 
můžete slyšet i v Telči, na 4. adventní neděli. 
Tak hodně sil v předvánočním maratonu!

Marta Horáková
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ZAŽIJ ZASTÁVku JINAK
V  rámci  projektu Místní  akční  plán  roz-
voje vzdělávání Telčska  II. CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0009139, jehož nositelem je 
Místní  akční  skupina  Mikroregionu  Tel-
čsko,  pracovní  skupina  pro  rovné  příle-
žitosti  sestavila  za  asistence Mgr.  Marti-
na  Paclíka  zážitkový  program  s  názvem 
„ZAŽIJ ZASTÁVku JINAK“. Program je 
koncipován pro žáky 2. stupně základních 
škol  v Mikroregionu Telčsko,  tj.  ZŠ No-
vá Říše, ZŠ Masarykova  a ZŠ Hradecká. 
Program se uskuteční v průběhu školního 
roku  2019/2020.  Cílem  programu  je  se-
známit žáky zmiňovaných škol (od 6. do 9. 
tříd) a jejich učitele s fungováním Nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež ZA-
STÁVka Telč. Hlavním záměrem projektu 
se stalo to, aby žáci základních škol z Mi-
kroregionu Telčsko byli informování o po-
slání ZASTÁVky Telč. Není vzácným je-
vem,  že  se  zástupci  z  řad  dětí  a mládeže 
v  průběhu  svých  životů  vyskytnou  v  ta-
kových nepříznivých sociálních situacích, 
ve kterých se sami nedokáží zorientovat či 
je přímo vyřešit. Nejčastěji se jedná o ne-
příznivé situace z oblasti rodiny (rozvody 
rodičů, nízká životní úroveň rodiny, časté 
stěhování…), z oblasti školy (špatný pro-
spěch,  šikana,  záškoláctví…)  či  z  oblasti 
vztahových  problémů  (s  vrstevníky,  part-
nery,  s  autoritami…) Děti  a mládež,  kte-
ré se v takovýchto situacích vyskytnou, se 
mnohdy nemají se svými těžkostmi na ko-
ho obrátit, případně je z nejrůznějších dů-
vodů  nechtějí  či  nemohou  řešit  se  svými 
nejbližšími (rodina, přátelé). Proto je z na-
šeho pohledu důležité, aby věděli o tom, že 
v ZASTÁVce pro ně existuje prostor, kde 

jim  vystudovaní  sociální  pracovníci  po-
skytnou tolik potřebnou podporu a pomoc, 
uvedla  Bc.  Monika  Smejkalová,  zástup-
kyně  vedoucí  ZASTÁVky  Telč.  Připra-
vený program se dá rozdělit do 3 základ-
ních částí. Na první z nich si žáci připraví 
krátké  prezentace  o  tom,  co  všechno  vě-
dí o ZASTÁVce. Forma prezentace bude 
čistě  v  režii  žáků.  Informace mohou  čer-
pat na webu, v novinách či přímo v zaří-
zení od pracovníků. Motivací pro přípravu 
prezentací  je  výhra  pro  ty  nejlepší  v  po-
době účasti  na outdoorovém dni. Ve dru-
hé části programu se prostory ZASTÁVky 
upraví do  takové podoby, která bude nej-
více  připomínat  diskotéku  (přítomna  bu-
de hudba či nealko drinky). V tomto nefor-
málním prostředí  se žáci  rozdělí do dvou 
skupin,  z nichž zástupci  jedné  skupiny  si 
na  kartičce  vylosují  nepříznivou  sociální 
situaci,  které  se  v  ZASTÁVce  běžně  ře-
ší. Druhá  část  žáků  dostane  za  úkol,  aby 
od  svých  kamarádů  pomocí  rozhovoru 
zjistila, s jakou nepříznivou situací se po-
týkají. Po uplynutí 10 minut si žáci své ro-
le vymění. Po vystřídání žáků v obou ro-
lích proběhne krátká reflexe o tom, jak se 
žákům v rolích pracovalo. Na poslední část 
programu připravili pracovníci ZASTÁV-
ky ve  spolupráci  s panem Mgr. Paclíkem 
několik dalších aktivit zaměřených na spo-
lupráci. Následně si žáci budou moci projít 
prostory ZASTÁVky  a  vyzkoušet  si  veš-
keré vybavení (hudební, sportovní, výtvar-
né…) na vlastní kůži.            Markéta Tichá

Potlesk pro Třeštici a Sedlejov
(Dokončení ze str. 1.)

O  jak  vysoké  a  mimořádné  oceně-
ní  se  jedná,  zmiňuje  ve  svém  příspěv-
ku na třetí straně tohoto vydání předseda 
Mikroregionu  Telčsko,  starosta  Roman 
Fabeš.  Energeticky  úsporná  mateřská 
škola  v  Sedlejově  zabodovala  v  letoš-
ním ročníku soutěže E.ON energy Globe, 
která oceňuje nejlepší ekologické projek-
ty v republice. Zvítězila v kategorii Stav-
ba. Hodnotitele zaujala spojením „smělé“ 
architektury  a moderních  stavebních po-
stupů. Pasivní budova  s minimální  ener-
getickou náročností  je navržena  tak,  aby 
zvenku  působila  jako  původní  zástavba, 
hospodářské  stavení. Budova  skrývá no-

vodobé  technologie,  jako  je  tepelné  čer-
padlo  nebo  větrání  pomocí  rekuperace. 
Ke  stavbě  také patří  retenční  nádrže pro 
zachytávání dešťové vody, která pak slou-
ží  pro  závlahu  zahrady.  Autor  projektu, 
telčský Jiří Ondráček, mimořádný úspěch 
lakonicky okomentoval: Bylo bezva, že se 
v Sedlejově potkal akční starosta a dobrá 
stavební firma INEX Moravské Budějovi-
ce. Bez nich by to takto pravděpodobně 
nebylo. Spokojený starosta Sedlejova Mi-
lan Beneš pro TL uvedl, že 14milionová 
investice  byla  z  90%  podpořena  dotace-
mi. Škola byla uvedena do provozu 1. září 
loňského roku.                                     /z/ 

Mikroregionální střípky

Dyjice
1. listopadu
GaRe - kabaretní projekt 
Gabriely Vermelho
Bezobav Dyjice - kulturní dům
Začátek 20 hod.
29. listopadu
Kalle - zasněný slowcore z Tábora
Bezobav Dyjice - kulturní dům
Začátek 20 hod. 

Kostelní Myslová
30. 11. Partnerské vztahy 
a rodinné konstelace, 
přednáška Ivany Veselé
Farská stodůlka od 18 hod.
Pořádá OBROZENÍ 2000

Sdílení přijme 
nové zaměstnance
Sdílení, o.p.s., v Telči hledá nové zaměst-
nance na pozici lékař/ka a zdravotní sestra 
do týmu mobilní hospicové péče. Bližší in-
formace naleznete na našich internetových 
stránkách www.sdileni-telc.cz nebo na te-
lefonním čísle 737 137 004.

RADOST VE SLOVINSKÉM BLEDU. 
Na konci září  (21. a 22.) připravil  radost 
sobě i nám telčský profesionální hasič Mi-
lan Pařil. Ve známém dějišti řady sportov-
ních podniků se stal v kategorii dvojic nad 
40  roků  (spolu s brněnským Stanislavem 
Kalvodou) mistrem  Evropy  v  prestižním 
hasičském klání Firefighter Combat Chal-
lenge Slovenija. V soutěži jednotlivců mu 
o  0,2  sek.  unikla  bronzová medaile. Ne-
vadí, sdělil po zdánlivě smolném závodě. 
Potrénuji  a  příští  rok,  kdy  je Mistrovství 
Evropy v Německu, zabojuji o stupně ví-
tězů znovu.
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Senioři zasedli do lavic
V pátek 4.  října byl  zahájen další  jednole-
tý kurz Univerzity třetího věku (U3V) Ma-
sarykovy  univerzity  nazvaný  Středověké 
etudy II, který připravilo Univerzitní cent-
rum Telč ve spolupráci s Národním památ-
kovým  ústavem  v Telči.  Kurz,  do  kterého 
se  přihlásilo  přes  osmdesát  seniorů,  nepří-
mo navazuje na předchozí Středověké etu-
dy. Posluchači se postupně seznámí s vývo-
jem osídlení Horního Podyjí ve středověku, 
zdejšími  šlechtickými  rody  ap.  Součástí 
kurzu  budou  ukázky  replik  hmotné  kultu-
ry a exkurze na významné středověké loka-
lity v Kraji Vysočina či v nejbližším okolí. 
„V letošním roce je nabídka pro posluchače 
U3V v Telči opravdu pestrá,“ uvedl při za-
hájení ředitel UC Jaroslav Makovec a upřes-
nil,  „kromě  zmíněného  programu  U3V 
začne v říjnu také krátkodobý kurz o astro-
nomii Na dosah Nekonečnu,  který poslu-
chače  blíže  seznámí  s  tímto  vědním  obo-
rem.“  Pro  seniory  i  veřejnost  je  připraven 
také cyklus sedmi přednášek Psychologické 
středy s Janou Kindlovou. „Mezi studen-
ty letošní ročníku U3V najdeme, co ji u nás 
absolvují  od  samého  počátku,  neuvěřitel-
ných 14 let! A úctyhodné je i to, z jaké dálky 
za námi do Telče dojíždějí. Není výjimka ani 
Želetava, Znojmo nebo dokonce Nové Měs-
to  na  Moravě,“  dodal  Jaroslav  Makovec. 
Na Masarykově univerzitě vznikla U3V již 
v roce 1990 a o její kurzy je stále velký zá-
jem. O tom vypovídá to, že zatímco v roce 
2005 zde studovalo pět set seniorů, v tomto 
akademickém roce je jich více než dva tisí-
ce. U3V v Telči má již třináctiletou tradici. 
Přednášky probíhají dvakrát měsíčně v Uni-
verzitním centru, bývalé jezuitské koleji. 

Podle TZ 

Pavel Čech na besedě se studenty
V pondělí 14. října 2019 přijel na besedu vý-
tvarník a autor dětských knížek Pavel Čech. 
Studenti měli možnost setkat se s úspěšným, 
ale  přesto  skromným  člověkem.  Beseda 
proběhla v atelieru, primáni Radim Šalanda 
a Vojtěch Brtník mu při této příležitosti po-
ložili pár otázek.
Dobrý den, já bych vás rád přivítal 
na Gymnáziu Otokara Březiny a Střed-
ní odborné škole v Telči, chtěl bych se vás 
zeptat, zda jste tu poprvé a jak se vám 
zde líbí?
Já  jsem v Telči byl mnohokrát, mnohokrát 
jsem zde projížděl na kole, protože jsem dřív 
hodně vandroval, třeba čtrnáct dní v krajině, 
do  jižních Čech a podobně. Telč  je krásné 
město, což vy víte. Děkuju za pozvání.

Dobře, vy jste spisovatel, ale především 
umělec, máte nějaký vzor, ať už umělec-
ký či literární?
Hrozně moc vzorů,  já bych mohl říct  tolik 
jmen  slavných  malířů  a  spisovatelů,  mys-
lím, že  to mají všichni  stejné. Nikdo neži-
je  ve  vzduchoprázdnu,  každý  se  ničím  in-
spiroval. Je spousta lidí, co to umí lépe než 
já, a člověk se furt snaží dotáhnout na ty gé-
nie. Ale abych řekl alespoň pár jmen, tak na-
příklad Adolf Born, Zdeněk Burian, Václav 
Kabát, Šalamoun a tak dál. To byli lidi, co 
jsem obkresloval, v jejich dílech jsem se in-
spiroval, když jsem si zahrával s myšlenkou, 
že bych jednou mohl napsat knihu.
Dál bych se vás zeptal, proč jste si vybral 
zrovna dětskou literaturu?
Já nevnímám, jestli píšu pro děti či dospě-
lé,  já  to  skoro nerozlišuju. Když byli moji 
kluci malí, tak jsem jim, dá se říct, četl nebo 

vyprávěl výňatky z knih pro dospělé, které 
mě oslovovaly a dojímaly, oni to pochopili 
po svém, vždy pak následovaly nějaké otáz-
ky. Takže já si neskromně myslím, že mno-
ho z těch mých knížek mohou číst i dospělí. 
Co vnímáte jako svůj největší úspěch?
To  je  zdánlivě dobrá otázka.  Já  už  jsem  ji 
jednou dostal, ale nebyl jsem schopen na ni 
odpovědět. Mně se to zdá takové neskrom-
né nepokorné. Mohl bych říct nějakou cenu, 
nebo že se mi narodili dva zdraví kluci. Ale 
vlastně slovo úspěch ani nemám rád. Jak se 
říká, každá sláva polní tráva. Já spíš to vní-
mám jako štěstí, že jsem se mohl věnovat to-
mu, co mě baví, a že díky tomu mohu něko-
ho oslovit, rozesmát nebo rozesmutnit. To je 
pro mě největší úspěch. Literární ceny nej-
sou jak skok do dálky, každý je jiný, nedá se 
říct, která kniha je lepší.
Vy jste dostal v roce 2013 cenu Magnesia 
litera, očekával jste to tehdy?
Neočekával jsem to vůbec. Já jsem ani ne-
věděl, že mě Petr Novotný přihlásil. Ta kni-
ha je komiks, tak jsem si říkal, že to nemůže 
vyhrát  literární cenu. A tak  jsme tam přišli 
s  veselou  náladou  a  nakonec  na  pódiu  za-
znělo, že jsem to vyhrál. Samozřejmě jsem 
byl rád. Největší radost jsem měl kvůli těm 
lidem,  kvůli  Petrovi,  mému  nakladateli, 
a  Jirkovi Trachtulcovi,  grafikovi,  najednou 
si mohli říct, že je dobře, že vydávají moje 
knížky. Byl to moc pěkný večer.
Ta radost ale vydrží tak dva, tři dny a už je to 
pryč, už tě zajímá, o čem bude další knížka.
Dobře, já vám moc děkuji, že jste sem při-
jel a poskytl nám rozhovor. Do budoucna 
vám přeji hodně úspěchů a ať se vám daří.

Akce  byla  realizována  v  rámci  projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telč-
ska II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, 
jehož nositelem je Místní akční skupina Mi-
kroregionu Telčsko.

Klub důchodců v listopadu

Výstava i promítání
Vedle pravidelného programu připravil Klub 
důchodců na listopad v klubovně na polikli-
nice v Masarykově ulici pro širokou veřejnost 
hned tři akce. Telčské listy o nich informovala 
vedoucí Klubu Ludmila Bartošková. V pon-
dělí 11. listopadu ve 14 hodin  to bude ob-
líbené promítání Jindřicha Kaupy. Tentokrát 
na téma Historie a současnost Telče. Štěp-
nický rybník. V sobotu 16. listopadu, opět 
ve 14 hodin, se můžeme těšit na videoprojek-
ci Josefa Ambrože Zážitky z cest. A protože 
se blíží závěr roku, připravily členky Klubu 
již tradiční výstavu mikulášských a vánoč-
ních perníčků. Prohlédnout si ji budete mo-
ci 24. až 26. listopadu vždy od 9 do 16 hodin, 
27. listopadu pak od 9 do 12 hodin.            lb

GOB k 17. listopadu
Přednášky na téma Listopad 1989
8. listopadu v 11:30
Beseda s Petrem Placákem a film k roku 1989
25. listopadu v 11:30
Beseda s Monikou Pajerovou a film k roku 
1989
Výstavy v budově školy
Nesmíme  zapomenout:  Jan  Opletal  a  další 
oběti listopadu 1939
1989 Rok zázraků
Výstava prací studentů GOB a SOŠ k roku 
1989



str. 18 TL 11/2019

Setkání po čtyřiceti letech
Sloupek nejen pro ženy píše Miluše Nechvátalová

Stáří  je  spravedlivé  a  stárneme  všich-
ni stejně. Čas od maturity se žene velkou 
rychlostí a v běhu života nemáme kolikrát 
ani čas si uvědomit, že už je to čtyřicet let. 
A tak, když přijde pozvánka na sraz, si na-
jednou říkám, co asi dělá ta Hanka, se kte-
rou  jsem  seděla  v  lavici,  a  co  ten Miloš, 
který mne  doučoval matiku. A  jak  se  asi 
daří paní profesorce, která byla naší mód-
ní ikonou. A co dělá náš třídní pan profe-
sor,  který  byl  přísný,  ale  spravedlivý. To 
vše a mnoho dalšího vám proběhne hlavou 
a  najednou  si  uvědomíte,  že  vám vlastně 
všichni chybí a že je chcete vidět, jak spo-
lužáky,  tak  vyučující. A  začnete  vzpomí-
nat. Na ty hodiny ve škole, na krásné vý-
lety,  jak  na  kolech  po  blízkém  okolí,  tak 
na cesty do zahraničí. Najednou si zpětně 
uvědomíte,  jakou museli mít v nás důvě-
ru, když se rozhodli vyjet s padesáti puber-
ťáky na výlety. Ale zřejmě věděli, že díky 
tomu, jak se k nám chovali, tak nás vlast-
ně naučili být na sebe hodní, slušní nejen 
ve škole, ale i na výletech a zároveň jsme 
si tyto vklady vzali do života. Jsou to ma-
ličkosti,  okamžiky, vteřiny, které  se  zapi-
ly pod kůži, a i když každý den nežijeme 
jen vzpomínkami na gymnázium, jsou tam 
a v pravou chvíli se vždy ozvou. Třeba ny-
ní, když neželíme času a rádi se všichni se-

tkáme a zavzpomínáme. Je  to  jako včera. 
Co na tom, že někomu přibyl šedivý vlas, 
někdo by byl rád, kdyby měl aspoň ten še-
divý,  někdo  se  zakulatil,  další  potřebuje 
brýle, aby identifikoval, kdo je ten spolu-
žák, co sedí vedle u stolu. Ale na jméno si 
nevzpomene  ani  s  brýlemi.  Jména  spolu-
žáků se prostě zapomínají, ale ještě nejsme 
naštěstí  v  situaci,  že  bychom  zapomně-
li svá vlastní. A kde seděl tento spolužák? 
Aha, tak to nic, to byl jen pan místostaros-
ta, který byl zvědavý, co je to za hlouček 
lidí na náměstí. Ale už přichází naši bývalí 
vyučující a hned v myšlenkách naskočí fy-
zika, ruština, literatura, chemie, matemati-
ka, němčina a tělocvik. Jsou samý úsměv 
a žádné zkoušení, žádné úkoly, natož běh 
parkem. Jsme rádi, že za námi přišli. Po-
vídáme si a vzpomínáme - s profesorkami 
Horákovou, Novotnou, Noskovou, Krejčí 
a s profesory Šimkem a Noskem. Vzpomí-
nat by se dalo hodiny a hodiny a stále by 
bylo o čem mluvit. Jako by se za ty čtyři 
roky stalo daleko více událostí než za těch 
uplynulých čtyřicet let. Ale to bude tím, že 
už si přece jen více pamatujeme to, co se 
stalo kdysi, než kam jsme dali dnes klíče. 
Nestačili jsme toho tolik dopovídat, tak za-
se příště. A abychom neztratili nit, bude to 
dříve než za pět let.

Ocenění šéfredaktora partnerského
zpravodaje

O. Zatloukal vede 
Muzeum umění 
v Olomouci
Bezprostředně poté, co se stal Lubomír Za-
orálek novým ministrem kultury, jmenoval 
ředitelem Muzea umění v Olomouci On-
dřeje Zatloukala.  Pro  redakci Telčských 
listů se nejedná o neznámou osobnost. Řa-
du let spolupracujeme s periodikem městy-
se  Velký  Újezd  na  Olomoucku  Žibřid, 
jehož  je O.  Zatloukal  dlouholetým  šéfre-
daktorem. V současné době je navíc i mís-
tostarostou  zmíněného  městyse.  Velký 
Újezd  je  centrem bývalého  panství Vese-
líčko u Lipníka nad Bečvou. V hrobce pod 
tamním  farním kostelem  sv.  Jakuba Star-
šího  je  pochováno pět  generací  Podstatz-
kých – Lichtensteinů, majitelů veselíčské-
ho  panství  a  také  majitelů  panství  Telč. 
O. Zatloukal vystudoval dějiny výtvarných 
umění  na  Filozofické  fakultě  Univerzity 
Palackého v Olomouci. Patří také mezi za-
kladatele Arcidiecézního muzea v Kromě-
říži. Je spoluautorem řady publikací nejen 
o kroměřížském zámeckém areálu. Z Telče 
putuje do Olomouce vedle blahopřání také 
přání zdaru v zodpovědném postavení.   /z/

SRDÍČKO, KTERÉ JE V TELČI DOMA. Vyfotografovat se v podloubí ještě nikoho 
nenapadlo...                                                                                                                  Foto: Jiří Janek

Srdíčko slaví 30 let
Už je tomu 30 let, kdy v Telči vznikl dětský pěvecký sbor Srdíčko. V letošním školním roce k nám chodí téměř 20 dětí ve věku od 4 
do 15 let. Každý týden společně zpíváme a hrajeme hry. A protože máme kulatiny, uspořádáme koncert. Můžete se těšit na oblíbené 
písničky dětí, písničky z různých pohádek a dokonce i pohádkový muzikál. Koncert se uskuteční v neděli 24. listopadu v 16 hodin 
v orlovně. Budeme se na Vás těšit. 

Pavla Bočková, Martina Janková a Ludmila Krejčová

Titulní strana Žibřidu s erbem Podstatzkých 
na domě na Horním náměstí v Olomouci.



str. 19TL 11/2019

Šermířská škola oslavila svou 
plnoletost

Ballestra 18+
sobotu  28.  září  oslavila  Ballestra  –  škola 
šermu Telč v krásných prostorách historic-
kého  sálu  Univerzitního  centra  18.  naro-
zeniny. Sál byl  zaplněn až po okraj hosty 
z řad přátel, známých, rodičů a příbuzných 
a  celý,  velice  pestrý,  dvouhodinový  pro-
gram proběhl ke spokojenosti a všeobecné-

mu veselí jak na straně lidí na jevišti, stej-
ně  tak v hledišti. V průběhu programu  se 
divákům představilo mnoho šermířů a šer-
mířek  se  svými ukázkami,  vzpomínalo  se 
na předešlé roky, uvedla se světová premi-
éra nového vystoupení a pouštěla se videa 
s  přáními  významných  osobností  (nejen) 
šermířské obce. Celá šermířská parta si tak 
užila skvělou atmosféru oslavy, ještě pod-
pořenou  pohoštěním,  které  spolu  s  rodiči 
šermířů připravila a hrdě vykročila do šer-
mířské  dospělosti.  Navíc  se  řady  šermířů 
letos  opět  rozšířily,  takže  nyní  už  čítá  ví-
ce jak 30 nadšenců do historického šermu. 
Ballestro, hodně štěstí do dalších let! 

Dominik Habermann

Byla drakiáda
U Roštěnky proběhla poslední zářijový ví-
kend opět drakiáda. I když se počasí stří-
dalo, přesto jsme si všichni tento den užili. 
Děti si mohly venku zasoutěžit, nechat si 
namalovat obličej anebo uvnitř u kamen si 
vyrábět a malovat. Tradiční  soutěž o nej-
hezčího doma vyrobeného draka sice měla 
letos jenom tři účastníky, a i když vyhrála 
Vendulka Prokešová výborný dort z Cuk-
rárny a kavárny Haas, ochutnaly všechny 
děti. Grilovalo se,  jedlo se, pilo se a  roz-
dávaly se malé dárky všem dětem. Camp 
a  restaurace  U  Roštěnky  právě  zakončil 
svou  již  10.  sezonu  a  tímto  děkuje  všem 
návštěvníkům za jejich milou přízeň, Měs-
tu Telč za dobrou spolupráci a vůbec všem, 
co tímto místem třeba jen projedou. Těší-
me se na všechny i v dalším desetiletí :)

Markéta Mazalová

Mažoretky reprezentovaly v Petrohradě
Po  několika  kolech  postupových  soutě-
ží  se  telčské mažoretky, Růžičky a Růže, 
probojovaly na světový pohár Grand Prix 
2019, který se konal v ruském Petrohradu. 
Obě skupiny se pilně na  toto vyvrcholení 
mažoretkové  sezóny  připravovaly  na  tý-
denním  soustředění,  kde  pilovaly  detaily 
všech skladeb. Petrohrad nás přivítal vlíd-
ným slunečným počasím, což podle míst-
ních obyvatel bývá jen asi 40 dnů v roce. 
Soutěž probíhala v krásném velkém diva-
delním sále. Soutěžily mažoretky z 15 stá-
tů a představily354 choreografií.
Za  telčské mažoretky začaly nejdříve bo-
jovat  sólistky, Karolína Hradilová,  Simo-
na Liščáková, Sabina Rychtecká s náčiním 
baton.  Sólové  formace měly  nejpočetněj-
ší zastoupení, v kategorii junior baton bylo 
přihlášeno přes 30 vystoupení. Právě v té-
to kategorii soutěžila Karolína Hradilová, 
která  dokázala  svým  bezchybným  výko-
nem přesvědčit porotu, že patří mezi svě-
tovou elitu a brala v této kategorii 3. místo. 
Na další dvě naše sólistky dolehla nervozi-
ta ze světové soutěže a pád hůlky je v ko-
nečném pořadí odsunul na 11. a 12. místo. 

Po sólových vystoupeních nastoupily v ka-
tegorii  junior  duo  baton Adéla  Lupačová 
a  Karolína  Hradilová.  Bezchybné  prove-
dení skladby stačilo ve světovém měřítku 
na  6. místo. Miniformace  seniorek  nezo-
pakovala  perfektní  výkon  z ME  a  chyby 
ve skladbě je odsunuly na 8. místo. Na zá-
věr  soutěže  bojovaly  naše  obě  skupiny 
ve velkých pódiových sestavách. Růžičky, 
se skladbou Až mi bude sto, obsadily čtvr-
té místo a Růže, se skladbou Klaun, braly 
místo druhé. V klasických sestavách vybo-
jovaly Růžičky, junior, první místo a Růže, 
senior, místo  třetí. Světový pohár byl pro 
nás nevšedním zážitkem. Petrohrad je nád-
herné město,  viděli  jsme  největší  památ-
ky,  noční  otevírání  petrohradských  mos-
tů. Umístění  našich mažoretek  je  velkým 
úspěchem!  Děkujeme  všem,  kteří  nám 
k  cestě  za  úspěchem  ve  světovém měřít-
ku dopomohli,  rodičům,  autorkám chore-
ografií Bc. Marii Křížkové a Ing. Martině 
Doležalové, sponzorům Knoflíkářský prů-
mysl Žirovnice, Innogy a Chesterton Telč, 
městu Telč.
Renata Křížková, vedoucí mažoretek Telč

NA DOHLED OD AURORY! Pokud se vám zdá loď v pozadí snímku úspěšných mažo-
retek povědomá, nemýlíte se. Poznali jste nechvalně známou Auroru. Kdo by to před tři-
ceti roky řekl, kde telčská děvčata budou vystupovat...                             Foto: Tomáš Zadražil

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
Tradiční dálkové pochody podzimní Vysočinou na trasách o délce 10 až 55 km pořádá Klub čes-
kých turistů v Telči. Pochody se konají za každého počasí. www.kcttelc.cz
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Sport
Hokej
Tabulka krajské I. A třídy v době uzá-
věrky vydání
1.  Telč 4 29:13 12
2. Polička 3 16:13 6
3. Bystřice n. P.  2 11:10 3
4. Náměšť n. O.  2 10:13 3
5. Velké Meziříčí  B 3 10:15 3
6. Zastávka u Brna 1 5:6 0
7. Velká Bíteš B 3 3:14 0

Fotbal
Tabulka krajské I. A třídy v době uzá-
věrky vydání
1. Kamenice n. L. 11 38:15 31
2. Mírovka 11 29:15 23
3. Telč 11 24:11 21
4. Světlá n. S. 11 20:18 20
5. Štoky 11 27:25 17
6. Leština 11 20:22 14
7. H. Brod B 11 14:19 14
8. Třešť 11 25:25 13
9. Košetice 11 17:17 13
10. Rozsochatec 11 21:25 13
11. Humpolec B 11 21:28 13
12. Kostelec 11 17:27 13
13. Nový Rychnov 11 24:38 8
14. Černíč 11 16:28 6

Stolní tenis
Tabulka krajského přeboru I. třídy 
v době uzávěrky vydání
1. Chotěboř 3 30:6 12
2. Humpolec  3 30:13 12
3. Telč  3 30:14 12
4. Světlá n. S.   3 28:16 9
5. Žďár n. S. B 3 23:16 9
6. Nové Dvory  3 24:26 9
7. Nížkov  3 23:24 6
8.  Lhotky  3 19:24 6
9.  Jihlava  3 15:23 6
10.  Chmelná  3 17:30 3
11.  H. Brod  3 7:30 3
12.  Nové Město n. M. 3 6:30 3

Sokol bude slavit. 
Pomůžete?
V roce 2020 oslaví telčský Sokol 130 roků 
od  svého  oficiálního  vzniku. Vedení  toho 
současného se obrací na širokou veřejnost 
s  prosbou  o  zapůjčení,  případně  darování 
jakýchkoliv  snímků  či  jiných  dokumentů 
dokládajících činnost Sokola v Telči.
Kontakt:
jednatelka Sokola Alena Bláhová, 
733 101 437, tjsokoltelc@volny.cz,
náčelnice Sokola Emilie Drdácká, 
723 762 721, drdacka@seznam.cz

Florbal
sobota 2. listopadu
Liga Vysočiny mladších žáků 
9:15 Florbal Telč - Světlá n. S.
12:30 Florbal Telč - H. Brod
14:45 Florbal Telč - Dačice 
sobota 30. listopadu
II. Liga Vysočiny dorostu
9:15 Florbal Telč - Dačice
12:45 Dačice - Světlá n. S.
14:15 Florbal Telč - Pelhřimov
16:15 Florbal Telč - Světlá n. S.
Oba turnaje sportovní hala ZŠ Hradecká
sobota 16. listopadu
Regionální liga mužů
9:00 Florbal Telč - Sabots Jihlava
14:00 Florbal Telč - H. Brod
16:00 Florbal Telč - Pelhřimov
Pozor: Celý turnaj se koná ve sportovní 
hale v Třešti

Milan Sokolík zve na hokej

Když se daří kapitánovi
Většinou platí, že také celému týmu. Beze-
zbytku to platí o vstupu hokejistů SK do no-
vé sezóny v Krajské soutěži Vysočiny. Jed-
noznačně zvítězili v prvních třech utkáních 
soutěže. Na domácím ledě porazili Náměšť 
nad  Oslavou  9  :  4,  Bystřici  nad  Pernštej-
nem 8: 3 a devítibrankový příděl „nadělili“ 
také  rezervě Velkého Meziříčí  na  jejím  le-
dě. Vyhráli zde 9  : 5. Kapitán  týmu Milan 
Sokolík se na úspěšném startu podílel góly 
v prvních dvou zápasech. V tom zatím po-
sledním proti Zubrům z Bystřice n. P. si při-
psal tři asistence. Pro TL okomentoval nejen 
svůj vstup do sezóny, ale i celého týmu tak-
to: „To, že jsem se v prvních zápasech za-
psal mezi střelce gólů, je hezké. Je ale úplně 
jedno, kdo dá góly, důležité jsou výhry a cíl, 

který jsme si stanovili před sezónou. Vyhrá-
vat a bavit fanoušky předvedenou hrou. To 
si myslím, že se nám zatím daří.“ Pochválil 
oba střelce týmu, Vojtěchy Kreta a Nohavu, 
ale vzápětí zdůraznil: „Nemá cenu vyzvedá-
vat jednotlivce, hokej je kolektivní hra.“ Je-
dině, co mu kazí radost, je připravovaný od-
chod toho druhého na zahraniční angažmá. 
Vidí  ale  řešení:  „Góly Vojty Nohavy nám 
budou chybět. Střelci branek se musí stát 
i další hráči. Účast diváků na domácích zá-
pasech je podle mě dobrá, i když venku stá-
le převládá pěkné počasí a lidi chtějí trávit 
volný čas v přírodě a na zahrádkách. Věřím, 
že postupem času jich ještě přibude a budou 
naším  šestým hráčem.“

S Milanem Sokolíkem hovořil /z/

Rekordní Roštejnské 
stráně
Po několika letech, kdy měl tradiční pod-
zimní běh optimální podmínky, byl sedmý 
ročník  Roštejnských  strání  poznamenán 
uplakaným  počasím.  O  to  větší  překva-
pení pro nás byla účast rovné stovky běž-
ců podpořená početnými výpravami z Br-
na, Vyškova, Žatčan a dalších moravských 
měst. Asi se jim v Telči líbí. Odměnou jim 
mohlo  být,  že  během  samotných  závo-
dů nejenže nepršelo, ale občas se ukázalo 
i sluníčko. Hlavní mužská kategorie letos 
neměla  žádné domácí  zástupce. Vítězství 
z  pětikilometrové  trati  si  odvezl  Lukáš 
Soural do Židenic. Zdolal ji ve výborném 
čase 19 minut 11 sekund. Nejrychlejší že-
nou  se  stala  „domácí“ Anežka Langham-
merová,  která  3  kilometry  uběhla  za  14 
minut  a  28  sekund. Letos  již  ale  v  dresu 
Orla Židenice.
Přestože  z  Telče  bylo  jen  15  závodníků, 
dosáhli výborných výsledků. Uvádíme po-
řadí a kategorii, ve kterých startovali:
1. Houdková Lucie (Benjamínci)
1. Husták Vojtěch (Benjamínci)
2. Kouba Lukáš (Benjamínci)
3. Kovář Vít (Benjamínci)
2. Houdková Markéta (Atl. školka)
3. Kovář Ota (Atl. školka)
1. Kadlec Prokop (st. žáci)
2. Veselý Antonín (Dorostenci)
3. Husták Václav (Muži D)
1. Kuchler Karel (Muži E)
Kompletní  výsledky  a  fotogalerii  najdete 
na stránkách

http://www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane
David Kovář

Kickbox
Úspěšná generálka před Mistrovstvím světa
Na Mistrovství  republiky v kickboxu, které 
se uskutečnilo 12. října v Jihlavě, mimořádně 
uspěly členky Kickbox Reborn Klubu, které 
trénují v jeho telčské pobočce Sára Macko-
vá z Mysletic a telčská Natálie Králová. Obě 
startovaly v pěti kategoriích a oběma se po-
dařilo ve všech svých startech vybojovat 1. 
místo. „Každá si tedy v sobotu z Jihlavy od-
vezla domů pět titulů Mistryně republiky,“ re-
feroval hlavní trenér klubu Josef Bílek a do-
dal, „byl to jejich poslední zápasový test před 
Mistrovstvím světa v Itálii.“ Kickbox Reborn 
Klub vyhrál na letošním Mistrovství repub-
liky potřetí v řadě celkové hodnocení klubů.

Podle zprávy Josefa Bílka
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Listopad v Univerzit-
ním centru
- V. doktorandské sympozium Katedry di-
vadelních studií, pořádá FF MUNI, 1. - 2. 
listopadu
- Kurz českého jazyka, pořádá Jihomorav-
ské centrum pro mezinár. mobilitu JCMM, 
2. - 4. listopadu
- Česko-polská právnická konference, po-
řádá PF MUNI, 7. – 10. listopadu
-  Letem  světem  po  památkách,  pobytový 
kurz Martiny Indrové pro posluchače U3V, 
pořádá CŽV MUNI, 14. - 17. listopadu
-  Tradiční  železniční  seminář,  pořádá  FI 
MUNI, 20. - 23. listopadu
- Pobyt studentů a pedagogů Fakulty infor-
matiky MUNI, 22. - 24. listopadu
- Soustředění divadelního spolku The Gy-
psywood  Players,  pořádá  FF  MUNI,  27. 
listopadu – 1. prosince
- Výjezdní  jednání  střediska  pro  studenty 
MU se specifickými nároky pořádá Teiresi-
ás MUNI, 28. – 30. listopadu

Filmový klub 
Univerzitního centra
Začátek představení vždy v 18:00, 
aula nebo knihovna 
12. listopadu  Tohle  je  náš  svět  (USA, 
2016, 118 min.) 
17. listopadu  -  Vyšší  princip  (Českoslo-
vensko, 1960, 102 min.)
26. listopadu  - Vlk  z  královských Vino-
hrad (ČR, 2016, 75 min.)
10. prosince  -  Šťastné  a  veselé  (Francie/
Německo/V. Británie/Belgie, 2005, 115 min.)
Změna programu vyhrazena, vstupné dob-
rovolné

Stopa historie 

Telčská Venuše
Jedná se o keramickou plastiku ženské posta-
vy, která je 9,5 cm vysoká a váží 82 gramů. Je 
z celistvého materiálu, který v našem regionu 
není znám. Telčská Venuše byla chronologic-
ky zařazena do střední doby bronzové. V říj-
nu 1987 jí nalezl tehdy dvanáctiletý Jan Stří-
teský mladší. Tato plastika ženského těla patří 
mezi první známé umělecké projevy dávných 
obyvatel telčské kotliny. 

Jan Stříteský, Archeos Telč

Rodinné stříbro – přednáškový cyklus památkářů v listopadu

Václav IV. (+ 16. 8. 1419)
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
čtvrtek 7. listopadu v 17:30

Italští uprchlíci na jižní 
Moravě v letech 1915-1919
Eva a Karel Šebkovi
středa 13. listopadu v 18:00

Odkaz Tomáše Špidlíka 
v římském Centru Aletti 
Ing. arch. Jiří Šťasta
středa 27. listopadu v 18:00
Všechny  přednášky  v  Univerzitním  centru 
(jezuitská kolej)

PANSKÝ DVŮR
v listopadu

LISTOPAD - PROSINEC 
VÝSTAVA OBRAZŮ CTIRADA DR-
DACKÉHO TIC Panského dvora

NOVĚ VEČERNÍ LEZENÍ V PAN-
SKÉM DVOŘE
Reagujeme  na  Vaše  přání  a  otevíráme 
hned  dva  lezecké  kroužky  pro  děti.  Pro 
stálé a zkušené lezce je nově zpřístupněno 
lezecké centrum i ve večerních hodinách, 
aktuální otevírací dobu najdete na www.
panskydvurtelc.cz

2. - 3. 11. KURZ KRESLENÍ PRA-
VOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 
– TUŽKA
Informace a přihlášky:
TIC Panský dvůr, +420 564 403 780, 
info@panskydvurtelc.cz, 

10. 11. 15:00 – 18:00 MARTINSKÁ 
SLAVNOST
Více informací: www.panskydvurtelc.cz
Pořádá: Na Větvi z.s. a Panský dvůr Telč

13. 11. PODZIMNÍ LAND ART V GE-
OPARKU VYSOČINA – VYHLÁŠE-
NÍ, více na: www.geoparkvysocina.cz

PÁTEK 22. 11., 19:00 TELČSKÉ DI-
VADLENÍ - MODELKA XXL
DS Tyl Dačice / monodrama / autor: Ven-
dula Borůvková / 55 minut / Společenský 
sál, předprodej TIC Panský dvůr

NEDĚLE 24. 11., 15:00 TELČSKÉ DI-
VADLENÍ - FERDA MRAVENEC
Dětské divadelní studio Tyláček Dačice / 
pohádka - děti hrají dětem / autor: Ondřej 
Sekora/ 40 minut / Společenský sál / před-
prodej TIC Panský dvůr

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387
Klub: po - pá 14 - 18 hod., 
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma měsíce: „Ztráty“
4. - 8. 11.  14.00- 18.00
Výroba vánočních dekorací

13. 11.
Beseda s K-centrem
ZASTÁVku navštíví pracovníci z K-cent-
ra v Jihlavě, kteří pracují s uživateli návy-
kových látek. Odpoví na dotazy týkající se 
této problematiky.

21. 11.  14.00 - 18.00
Turnaj v líném tenise
Sportovní  zápolení  mezi  klienty  ZA-
STÁVky v oblíbené hře.

26. 11.  14.00 - 18.00
Najdi ztracené
V ZASTÁVce se ztratí několik předmětů, 
které se  týkají preventivní oblasti. Uživa-
telé ZASTÁVky je budou hledat za pomo-
ci připravených tajenek. 

Klub důchodců
11. 11.  14.00  v budově polikliniky
Historie a současnost Telče. 
Štěpnický rybník
Promítání Jindřicha Kaupy

16. 11.  14.00
Zážitky z cest
Videoprojekce Josefa Ambrože

24. - 27. 11.
Mikulášská a vánoční výstava perníčků
Výstava je přístupná 9.00 - 16.00 hod.,
27. 11. 9.00 - 12.00 hod.
Na akce zveme širokou veřejnost.

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Krou-
žek  ručních  prací  ●  Biblický  kroužek  ● 
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický 
kroužek ● Více informací v klubu

Chovatelé
10. 11.  7 – 10 hod.          areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
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Kulturní kalendář
Akce
úterý 5. listopadu
Slavnostní setkání k připomenutí 30 let 
sametové revoluce
Více na str. 1

17. 11.  Univerzitní centrum Telč
Studentský festival
Více na str. 2
Více informací na www.uctelc.cz

28. 11.  15.00  Knihovna UCT
Adventní setkání
Vánoční dekorace ke koupi, zdobení per-
níčků

29. 11.    náměstí
Mikuláš v Telči
13.00 - 17.00
Vánoční trh
13.30 - 16.30
Vánoční  zpívání  dětí  u  stromečku  – MŠ, 
ZŠ Masarykova, ZŠ Hradecká, ZUŠ, Dět-
ský domov, Dům dětí a mládeže
16.30
Příchod Mikuláše s družinou a rozsvícení 
vánočního  stromu  a  vánočního  osvětlení 
města. Andělská procházka
Připraven je pro každého malého Mikulá-
še,  čerta  a  anděla malý  dárek. Ozdobené 
vánoční stromky dětí z telčských škol.

30. 11.  10.00  Galerie Hasičský dům
O ztraceném čertíkovi
Loutková  pohádka.  Účinkuje  loutkářský 
soubor Dráčata při DDM Telč.

Koncerty
4. 11.  19.00  sál ZUŠ
Koncert a beseda
Účinkují: K. Plocek (viola), V. Kunt (flét-
na)
Na programu je F. Devienne (1759-1803) 
a W. A. Mozart.
Při besedě bude představeno nové CD vě-
nované  Fr.  V.  Kramářovi,  které  bylo  na-
hráno letos na jaře Stamicovým kvartetem 
v prostorách ZUŠ Telč.

19. 11.  19.00   sál ZUŠ
„Hudební navštívenka z Ostravy“
Účinkují: 
Kateřina Pašková (klarinet), Lukáš Michel 
(klavír) a Petr Bohuš (klarinet a průvodní 
slovo). 
Na  programu  jsou  významné  klarinetové 
a klavírní skladby B. Smetany, J. Brahm-
se, C. Debussyho, I. Stravinského a L. Ja-
náčka.

Informace o akcích v obcích 
Mikroregionu Telčsko  
Pište na mas@telcsko.cz 

nebo tl@telc.eu

24. 11.  16.00  orlovna
Koncert Srdíčka
Koncert dětského pěveckého sboru 
k 30. výročí založení

Přednášky, besedy
7. 11.  17.30  radnice
Pěšky přes Kavkaz od moře k moři
Povídání  Viktorky Hlaváčkové  o  sed-
miměsíční cestě, která vedla přes Kavkaz 
od Černého moře ke Kaspickému moři

7. 11.  17.30  Univerzitní centrum
Václav IV. (+ 16. 8. 1419)
Přednáška NPÚ. 
Přednáší prof. PhDr. Jaroslav Čechura, 
DrSc.

8. 11.  11.30  GOB a SOŠ
Beseda  s Petrem Placákem  a  promítání 
filmu k roku 1989

8. 11.  18.00  orlovna
Gruzie a Arménie na mašině
Orel  Jednota Telč zve na cestopisnou be-
sedu a videoprojekci s Tomášem Holcne-
rem

13. 11.  18.00   Univerzitní centrum
Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 
1915-1919
Přednáška Evy a Karla Šebkových.

20. 11.  17.30
  Knihovna Univerzitního centra
Středeční psychologie s Janou
„Člověk jako tvor společenský: Jak vnímá-
me a hodnotíme ostatní“
Cyklus  přednášek  pro  širokou  veřejnost 
s Mgr. Janou Kindlovou. 

25. 11.  11.30  GOB a SOŠ
Beseda s Monikou Pajerovou a promítá-
ní filmu k roku 1989

25. 11.  17.00  radnice
Příroda a krajiny Ománu
Přednáška  zoologů  jihlavského  muzea, 
manželů  Bezděčkových,  kteří  představí 
posluchačům přírodu a krajiny Ománu.

27. 11  18.00  Univerzitní centrum
Odkaz Tomáše Špidlíka
Přednáška NPÚ. 
Přednáší Ing. arch. Jiří Šťasta

Výstavy
5. - 24. 11.  vstupní síň radnice
Sametová revoluce 1989 - 2019
Město  Telč,  Muzeum  Vysočiny  Jihlava, 
pob. Telč  a Muzejní  spolek  v Telči  zvou 
na  výstavu  připomenutí  30  let  sametové 

revoluce. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v úterý 5. 11. v 16.00 hod. Výstavou pro-
vede doc. PhDr. Eva Melmuková. Hudební 
vystoupení Evžen Mašát.

19. - 28. 11.  Lannerův dům
Má vlast cestami proměn
Výstava je přístupná denně 
13.00 - 17.30 hod.

25. 11. 2019 - 6. 1. 2020
vstupní síň radnice

Střípky Vánoc pro Sdílení
Vánoční  výstava  autorských  fotogra-
fií  s  ručně psanými  texty  studentek GOB 
a SOŠ Telč, které zobrazují střípky vánoč-
ních vzpomínek každého z nás.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 
25. 11. v 16.00 hod. s hudebním vystoupe-
ním studentů GOB a SOŠ.

28. 11. 2019 - 6. 1. 2020
  Městská galerie Hasičský dům
Cestou k Betlému
Výstava betlémů ZUŠ Telč a vyřezávané-
ho  betlému  lidového  řezbáře  Jiřího Hou-
sera ze Lhotky. Vernisáž výstavy se koná 
ve čtvrtek 28. 11. v 16.30 hod. s vystou-
pením žáků ZUŠ Telč.

do 31. 1. 2020  Univerzitní centrum
Setkání s mladými tvůrci z Telče a okolí

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, 
www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
Přehled akcí na str. 21

Krteček
Rodinné  centrum  pro  rodiče  i  prarodiče 
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno 
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné po-
sezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. 
Tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek

Spolek OBROZENÍ 2000  si Vás v  rámci 
projektu: „Doba a My“  dovoluje  pozvat 
na přednášku PhDr. Ivany Veselé:
Partnerské vztahy a rodinné konstelace
sobota 30. listopadu od 18 hodin ve far-
ské stodůlce v Kostelní Myslové
více na www.obrozeni2000.cz



str. 23TL 11/2019

CHEB
17. 11. - Slavnostní koncert k 30. výročí 
17. listopadu v chebském divadle
Západočeský  symfonický  orchestr  spolu 
s  uskupením Marešová  – Yasinski  – RA-
ZAM  zahraje  největší  rockové  hity  kapel 
Led Zeppelin, Queen, Metallica.

HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni pod Bílou 
věží
Každoroční  vítání  Martina  na  bílém  koni 
má i letos v podtextu slogan, že zimou tu-
ristická sezóna v Hradci Králové a na Hra-
decku nekončí.

JINDŘICHŮV HRADEC
30. 11. – 1. 12. – Jindřichohradecké Jino-
hrátky
Festival betlémů, výstavy, dílny pro děti
místo  konání  Muzeum  Jindřichohradecka 
a Dům gobelínů

KUTNÁ HORA
17. 11. – Oslava 17. listopadu v Kutné Hoře
16:00 - Lešek Semelka - koncert na Palac-
kého náměstí, 16:30 - 19:00 - Pojďte s ná-
mi!  -  připomínka  událostí  17.  listopadu 
1989. Průvod městem s programem.

LITOMYŠL
1. - 17. 11. - Slavíme 30 let svobody a de-
mokracie - děkujeme, že můžeme!
Různá  místa  ve  městě.  Výstavy,  besedy, 
koncerty, filmové projekce a happeningy.

POLIČKA
Do 5. 1. 2020 - V HLAVNÍ ROLI DIVA-
DLO … aneb 200 let poličských ochotníků
Výstava v Centru Bohuslava Martinů

TELČ
5. – 24. 11. – Sametová revoluce 1989 - 
2019
Výstava k připomenutí 30 let sametové re-
voluce  ve  vstupní  síni  radnice.  Slavnost-
ní  vysazení  lípy  a  vernisáž výstavy 5.  11. 
od 14.30 hod.

TŘEBOŇ
17. 11. - Audience
Hra  V.  Havla  v  podání  Divadla  Na  tahu 
k 30. výročí sametové revoluce v Divadle  
J. K. Tyla, začátek v 17. hod.

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
2. 11. so 8.00 sv. Anna
  17.00 Matka Boží
3. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 11. so 17.00 Matka Boží
10. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Karel
16. 11. so 17.00 Matka Boží
17. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
23. 11. so 17.00 Matka Boží
24. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
30. 11. so 17.00 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21

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

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Andreas Kolek, Štěpnice
Jakub Rambousek, Staré Město
Martina Hromádková, Staré Město
Jakub Husták, Podolí
Jan Husták, Podolí
Michaela Lacinová, Staré Město
Nina Vašatová, Staré Město
Štěpán Baudyš, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Jan Vevera, Telč 
a Iveta Horáková, Telč
Pavel Kříž, Třešť 
a Petra Novotná, Třešť
Aleš Zadražil, Brno 
a Kateřina Vojtajová, Telč
Tomáš Janák, Jihlávka 
a Monika Hilenková, Jihlávka 
Jiří Ondrejka, Havlíčkův Brod 
a Lucie Špinarová, Havlíčkův Brod
Roman Labudík, Vyškov 
a Lucie Obšilová, Studená
Martin Vuška, Telč 
a Zuzana Volfšicová, Telč
Jan Mikysek, Stará Říše 
a Veronika Páralová, Krahulčí
Ing. Jan Sýkora, Česká Olešná 
a Mgr. Tereza Lamešová, Mrákotín
Pavel Šindelář, Kouty 
a Petra Augustinová, Opatov
Tomáš Čekal, Studená 
a Petra Kubelková, Urbanov
Opustili nás
Marie Prokopová, Řídelov  76 let
Zdeňka Kopečná, Staré Město  67 let
Jaroslav Fidrmuc, Staré Město  90 let
Jarmila Čermáková, Štěpnice  82 let
Stanislav Chalupa, Podolí  91 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 ozná-
mení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla 
15. listopadu

Telčské listy 11/2019 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc.eu. Nevyžádané 
rukopisy se nevrací, redakce si vyhrazuje prá-
vo jejich krácení. Redakce: O. Zadražil (ve-
doucí), M. Horáková, I. Jeníčková. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

Telčské podzemí 
a věž sv. Ducha
Interaktivní  zábavně-naučná  expozice  se 
zajímavými fakty z historie města
Prohlídka  je  možná  pouze  po  objednání 
v Informačním centru na radnici - osobně, 
tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.  18. 11.  IV.  20. 11.
III.  19. 11.  V. - VI.  21. 11.

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

Prodejní dětský jarmark
v pondělí 2. 12. od 14.30 do 17.00 hod.
Česká spořitelna v Telči
Pořádají žáci IV.B. ZŠ Masarykova v Telči 
v rámci projektu Abeceda peněz
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20. STOLETÍ NOVĚ. 

Je to v Telči?

AŽ SE ZAZELENÁ A ROZKVETE... Zahrada/park SENIORCENTRA, kterou zatím nevidíme.

ČÁST MĚSTA HODNÁ 21. STOLETÍ.

Foto: Pavel Boček


