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ROČNÍK XXX

EVA MELMUKOVÁ. Tvář revolučních změn v Telči v roce 1989 a letos 5. listopadu při vernisáži výstavy v radniční síni.

Jak se točilo kolo dějin v Telči
5. listopadu proběhla v Telči hlavní připomínka listopadových udá-
lostí v roce 1989. Odpoledne byla v prostoru při cestě do zámecké-
ho parku pod školním sportovním areálem slavnostně vysazena Lí-
pa svobody. Bezprostředně poté se pak v radniční síni uskutečnila 
vernisáž společné výstavy Města, telčské pobočky Muzea Vysočiny 
a Muzejního spolku věnovaná sametové revoluci.
Se zásadním úvodním slovem na ní vystoupila doc. PhDr. Eva 
Melmuková, hlavní osobnost tehdejšího veřejného dění ve městě. 
Evangelická farářka nezapřela v něm své druhé povolání historič-
ky, když v úvodu zdůraznila, že nebude sledovat jen dobu konce 
roku 1989, ale všechny podstatné události v Telči do prvních svo-
bodných voleb v listopadu následujícího roku. Listopadové udá-

losti v roce 1989 popsala takto: „Až do neděle 26. se v Telči šíři-
ly porůznu zprávy o dění v Praze jen skrytě a ne vždycky přesně. 
Pokud se někde objevil nějaký leták, byl vzápětí stržen. S obavami 
byly sledovány reakce největšího průmyslového podniku ve městě 
- Motorpalu a jeho Lidových milic, kde ovšem v té době už mizela 
ochota k nasazení i u některých členů KSČ. Už ve středu 22. listo-
padu měl však Klub mládeže možnost diskutovat o situaci v Praze 
a byl pak svolavatelem mítinku na náměstí v neděli 26. listopadu. 
Tehdy dorazili do Telče přímí účastníci pražských událostí, zejmé-
na studenti, a podali podrobnější informace všem, kteří se tam po-
prvé shromáždili, bylo jich na sedm set.  

(Dokončení na str. 7)

● Příloha: Telč o Vánocích - Advent, Vánoce a Nový rok
● Otevření SENECURA SENIORCENTRA TELČ, str. 4 a 5

● Zasedání zastupitelstva města v pondělí 16. prosince v 16 hodin v zasedacím sále zámku 
● Tříkrálová sbírka 3. - 5. ledna 2020

1989 – 1990
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25. schůze - 23. října
 - RM schválila uvolnění financí ve výši 
120 tis. Kč na doplnění a rozšíření vánoč-
ního osvětlení ve městě.
 - RM schválila financování novoročního 
ohňostroje 2020 z rezervy města.
 - RM vzala na vědomí doporučení z jed-
nání komisí pro kulturu a cestovní ruch 
a pro životní prostředí.
 - RM schválila převod zůstatku zásob po-
travin, čistících a úklidových prostředků 
z Domova pro seniory Telč na ZŠ Masa-
rykova 141.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 100 tis. Kč na financování zvýšených 
nákladů na opravy a údržby bytů a byto-
vých domů.
 - RM schválila ve výši 100 tis. Kč na fi-
nancování zvýšených nákladů za dodáv-
ku elektřiny.
 - RM schválila přijetí daru - hrobového za-
řízení na hrobě č. 739 na hřbitově U Sva-
té Anny.

26. schůze - 6. listopadu
 - RM vzala na vědomí hodnocení Prázdnin 
v Telči 2019.
 - RM schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo mezi objednatelem městem Telč 
a zhotovitelem tiskárnou RAIN Jindři-
chův Hradec, jejímž předmětem je tisk 
měsíčníku Telčské listy na rok 2020.
 - RM schválila převod gumového nafuko-
vacího člunu DINGHY 330 mezi předá-
vajícím HZS Kraje Vysočina a přejímají-
cím Městem Telč.
 - RM schválila bezúplatný převod části ma-
jetku Domova pro seniory Telč na společ-
nost SeneCura SeniorCentrum Telč.
 - RM schválila inventarizační komisi 
k provedení inventarizace majetku města 
k 31. 12. 2019. Rada města schválila plán 
inventur na rok 2019.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 200 tis. Kč na financování provozu 
sběrného dvora nebezpečných odpadů.
 - RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce mezi půjčitelem Mikroregionem 
Telčsko a vypůjčitelem městem Telč, je-
jímž předmětem je 30 ks venkovních ko-
šů na separovaný odpad.

Z jednání rady města

Konzultační den 
rady města

středa 18. 12. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Za Vojtěchem Jasným

Božskou komedii 
už v Telči nenatočí 
V pátek 15. listopadu zemřel v nedoži-
tých 93 letech Vojtěch Jasný. Člověk, 
jehož filmovou tvorbu ovlivnila doba, 
ve které žil. A jak už to bývá, uznání se 
dočkal spíše v zahraničí než doma. O to 
víc si vážil čestného občanství, které mu 
v roce 2007 udělilo Zastupitelstvo měs-
ta Telče. Naše město měl totiž nesmírně 
rád. A při jeho návštěvách v rámci festi-
valu ARTSFILM vždy vzpomínal na na-
táčení filmu „Až přijde kocour“. Filmu, 
který patřil k jednomu z vrcholů jeho dí-
la a pro svět objevil nezaměnitelné telč- 
ské kulisy. Dalo se ho dlouhé hodiny po-
slouchat, dokázal kolem sebe šířit opti-
mismus a víru v lepší svět. Jen škoda, že 
už se mu nesplní jeho velký sen, natočit 
v Telči ještě jeden film - Božskou kome-
dii. Čest jeho památce!

Roman Fabeš, starosta města

Provoz městského 
úřadu na Silvestra 
Tak jako v minulých letech bude i letos pro-
voz městského úřadu na Silvestra v úterý 
31. 12. omezen. K dispozici občanům bu-
de pouze Informační centrum v přízemí rad-
nice (budova čp. 10 na náměstí Zachariáše 
z Hradce) v době od 8 hod. do 15 hod., kte-
ré kromě obvyklých činností bude zajišťo-
vat i příjem podání. Vyřídit si jiné záležitosti 
v tento den tedy nebude možné.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Platby za komunální 
odpad v roce 2020 
Finanční odbor Městského úřadu Telč upozor-
ňuje občany, že složenky na zaplacení míst-
ního poplatku za komunální odpad, budou 
distribuovány v první polovině ledna 2020. 
Platby výše uvedeného poplatku v hotovos-
ti na pokladnách Městského úřadu Telč bu-
dou přijímány z důvodu účetní závěrky za rok 
2019 nejdříve od 20. 1. 2020. Při bezhoto-
vostní platbě převodem z účtu, je třeba dávat 
pozor na správné zadání variabilního symbo-
lu, aby byla platba „napárovaná“ ke správné-
mu plátci. Variabilní symbol zjistíte na slo-
žence, jeden variabilní symbol nelze přiřadit 
k více plátcům! Poplatek je možné platit ta-
ké platební kartou na pokladně MěÚ č.p. 70 
nebo na pokladně v budově Na Sádkách. Vý-
še místního poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálního odpadu se pro 
rok 2020 nemění, tj. 550 Kč ročně za osobu 
s trvalým pobytem v Telči. Poplatek je vybí-
rán i za stavby určené k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso-
bu. Úplně znění výše uvedené obecně závaz-
né vyhlášky najdete na www.telc.eu/mesto_a_
samosprava/vyhlasky-a-narizeni-města.

Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru

7. zasedání zastupitelstva města

Budou přímé přenosy z jednání zastupitelstva 
V pondělí 4. listopadu se v zasedacím sále 
zámku uskutečnilo další zasedání zastupi-
telstva města v aktuálním volebním období, 
kterého se zúčastnilo všech 21 členů.
V úvodu zastupitelé rozhodli o koupi čás-
ti pozemku parc. č. 7150/19 o výměře 
28 m2 situovaného vedle pozemků měs-
ta v rekreačně sportovním areálu u rybní-
ka Roštejn. V následném bodu programu 
zastupitelé neschválili zveřejnění zámě-
ru prodeje pozemku parc. č. 6158/3 o vý-
měře 576 m2 a pozemku parc. č. 6158/6 
o výměře 37 m2 v ulici Květinová, o které 
požádali vlastníci sousedního pozemku. Po-
sledním bodem programu byl návrh úprav 

jednání zastupitelstva města, v rámci něhož 
zastupitelé schválili pořizování přímých 
obrazových přenosů a zpřístupnění archi-
vovaných záznamů z jednání zastupitelstva 
pro volební období 2018-2022 s účinností 
od 1. 1. 2020. Současně bylo rozhodnuto, 
že podkladové materiály pro jednání zastu-
pitelstva budou v anonymizované podobě 
zveřejněny na webu města současně s po-
zvánkou na jednání zastupitelstva.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva 
města je zveřejněn na úřední desce v pod-
loubí radnice, internetových stránkách měs-
ta a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Ocenění od Aleše Hámy 
ČT 1, 12. 11., 19:50, Kde domov můj
Kdo nebyl v Telči, jako by nežil, bych řekl. 
Je to takové město z cukru...
Aleš Háma po správné odpovědi soutěžící-
ho na otázku, jak se jmenuje naše náměstí.
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Školka bude mít novou třídu
Dostatek míst ve školkách je tak trochu jako 
na houpačce. Někdy praskají třídy ve švech 
a hledají se nové prostory. Jindy se zase řeší 
co s prázdnými třídami. A do toho neustá-
lé diskuse od jakého věku mohou do škol-
ky děti chodit. Tím vším jsme si několikrát 

prošli. A jsem rád, že jsme nyní v tom prv-
ním období a dětí je v Telči a okolí spousta. 
Rodiče, za to vám patří velký dík. A na nás 
je, aby bylo ve školce dostatek míst. Bo-
hužel z technických důvodů nevyšel záměr 
rozšířit třídy v budově na Nerudově ulici. 
Ale naštěstí je možné využít část provoz-
ních prostor v budově na Komenského uli-
ci a vytvořit zde nové oddělení pro 28 dětí 
s veškerým zázemím. A nakonec na to má-
me přiklepnuté i evropské dotace. I když 
upřímně, moc jsme tomu už nevěřili. Žá-
dost jsme totiž podávali před rokem a půl 
a vůbec netušíme, proč se hodnocení to-
hoto dotačního programu tak protáhlo. Ale 
nakonec to dobře dopadlo a na zvýšení ka-
pacity mateřské školy jsme získali dota-
ci ve výši 6,2 milionů korun. Náklady celé 
akce jsou pak 7,2 milionů korun. V příštím 
roce náš čeká veškerá administrativa a uvi-
díme, zda stihneme ještě i zahájení stavby. 
Jen tak mimochodem, je to v tomto období 
již devátý projekt podpořený z fondů EU, 
všechny v celkové hodnotě cca 150 milio-
nů korun...
Senioři jsou v novém
Určitě všichni znáte film Kulový blesk. 
A pokud ne, vězte, že se týká velkého stě-

Radosti a starosti telčského starosty
hování. A velké stěhování zažili 1. listopa-
du i obyvatelé našeho Domova pro seniory. 
Ten pátek se totiž ráno snídaní rozloučili se 
starou budovou ve Špitální ulici a obědem 
je přivítala nová budova na ulici Batelov-
ské. Kdo se někdy stěhoval, ví, že to není 
zrovna jednoduché. A přesunout najednou 

přes padesát lidí je o to složitější. Nechci 
tady popisovat, co všechno bylo třeba za-
řídit. Ale chci na tomto místě poděkovat 
všem, kteří se na této náročné akci podíleli. 
Hlavní díl nesl na bedrech tým pracovníků 
domova pod vedení paní ředitelky Krejčí. 
A také pracovníci nového provozovatele, 
společnosti SenneCura. Svým dílem při-
spěly i Služby Telč, telčská poliklinika, Ta-
xi Alda, ale i rodinní příslušníci ubytova-
ných a řada dalších. Moc si té součinnosti 
vážím. A současně bych chtěl popřát per-
sonálu i obyvatelům nového domova, aby 
se jim v novém zařízení dobře pracovalo 
a žilo. V jakém to bude prostředí, o tom se 
můžete sami přesvědčit v pondělí 9. pro-
since při Dni otevřených dveří.
V Lipkách bude singletrail
Pokud nevíte, co to singletrail nebo ta-
ké singletrack je, tak zkusím použít české 
vysvětlení. Je to stezka pro cyklisty s pří-
rodním povrchem, nejčastěji v lesním te-
rénu s různými zatáčkami a terénními vl-
nami. V Česku rostou jako houby po dešti 
a přinášejí zase trochu jiný zážitek cyklis-
tům všech věkových kategorií. A v příš-
tím roce vyrostou tyto stezky i u nás v Tel-
či. V návaznosti na inline a cyklostezku 

a cyklotrasu na Vanov a Řásnou vzniknou 
hned tři traily v Lipkách. Start bude U Kar-
la a zájemci se budou moci projet po tra-
se Lipka o délce 1245 m, trasa Na Vrších 
bude dlouhá 940 m a Březinka bude mě-
řit 645 m. Vše se podařilo připravit díky 
spolupráci s Lesním družstvem Borovná 
a za podpory Kraje Vysočina. Ten přispěl 
i dotací ve výši 1,6 milionů korun. Měs-
to pak akci dofinancuje částkou 1,2 mili-
onů korun. Nyní nás čeká výběrové řízení 
na dodavatele stavby a vlastní realizace by 
měla být hotova do podzimu příštího roku.
Studenti připomněli výročí
Po celý měsíc jsme si v Telči připomí-
nali výročí 17. listopadu. Na přednášky 
a výstavy navázalo zasazení pamětní lípy 
v místech, kde už od loňska stojí lípy Re-
publiky a Olgy Havlové. A na tomto mís-
tě v neděli 17. listopadu symbolicky vyvr-
cholil i první Studentský festival v Telči. 
Společná akce studentů Masarykovy uni-
verzity a telčského Gymnázia a Střední 
odborné školy za podpory dalších místních 
spolků a institucí byla opravdu důstojným 
ohlédnutím jak za událostmi roku 1939, 
tak i za sametovou revolucí. Všem za to 
patří velké poděkování.
Ranč ožil Hubertskou jízdou
Přestože máme podzim a turistická sezó-
na je minulostí, společenský život z města 
nevymizel. Ba naopak se toho událo tolik, 
že člověk nevěděl kam jít. Například - 
spousta lidí přišla do Univerzitního centra 
„ochutnat“ další z knih Marty Kučíkové. 
Ve stejnou dobu slavili posvícení v Klu-
bu důchodců a ještě se hrálo i fotbalové 
derby s Třeští. To ale, na rozdíl od těch 
dvou předchozích akcí, skončilo pro nás 
porážkou...
Dlouhé fronty stály na rybí speciality 
na hrázi Štěpničáku, k tomu se dalo nakou-
pit na farmářských trzích, zajít na výstavu 
k zahrádkářům, prohlédnout si Legiovlak 
a pak ještě honem na Ranč, kde byla po ně-
kolika letech k vidění Hubertská jízda. 
Na své si přišli při podzimních pochodech 
turisté nebo účastníci Martinské slavnosti 
v Panském dvoře. A nesmím zapomenout 
na akce Sdílení a na gratulace pěveckému 
sboru Srdíčko a folklornímu sdružení Pod-
javořičan k třicátinám. A spoustu dalšího... 
No a teď už nás čeká advent a vánoční svát-
ky. V tomto čísle najdete bohatou nabídku 
akcí. Věřím, že si z nich vyberete a naladí-
te se tak na sváteční atmosféru. A protože 
je to poslední letošní číslo Telčských listů, 
přeji vám všem krásné Vánoce.

Roman Fabeš

LÍPA SVOBODY. Zasadili jsme ji 5. listopadu 2019                                 Foto: Ilona Jeníčková
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Na podzim v roce 1579 se tehdejší se-
nioři, obyvatelé špitálu v blízkosti věže 
sv. Ducha, přestěhovali díky Zachariáši 
z Hradce do nového objektu na Starém 
Městě. 1. listopadu 2019 si jejich potom-
ci stěhování zopakovali. Zásluhou Měs-
ta a hlavně společnosti SENECURA se 
po 440 letech přestěhovali do SENIOR- 
CENTRA v Batelovské ulici. Díky foto-
reportáži na https://telc.senecura.cz vám 
jejich první kroky v novém domově mů-
žeme přiblížit.

DEN D SENIORŮ 
TELČSKA 
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 sdileni.hospic@gmail.com    www.sdileni-telc.cz     facebook.com/sdileni.telc   777 574 975

Děkujeme, že pomáháte s námi těžce nemocným  
a umírajícím lidem zůstat doma až do konce  
v sepětí s rodinou.
Prosím, podpořte nás jakoukoliv částkou  
a pomozte nám zajistit provoz organizace v roce 2020.

  On-line platební kartou na www.hospictelc.cz
  Měsíčním trvalým příkazem na účet 100011997/7940  

(jako VS použijte Vaše telefonní číslo)
  Jednorázově složenkou či převodem na účet 

100011997/7940 (jako VS použijte Vaše telefonní číslo)
Sleva na dani – svůj dar si můžete odečíst z daňového základu. V lednu následujícího roku 
Vám zašleme potvrzení o daru, které můžete přiložit k daňovému přiznání pro slevu na dani.

„Život píše kapitoly každého z nás bez ohledu na naše 
přání a plány. Za poslední rok mi život napsal dvě opravdu 
osudové. Narození syna a smrt tatínka. Obě tyto kapitoly 
se psaly paralelně vedle sebe, nezávisle jedna na druhé. 
Po náhlé a velmi těžké mozkové příhodě mého tatínka, 
několikaměsíční rekonvalescenci v nemocnici, jsme spo-
lečně se Sdílením a jejich možnostem, převezli tatínka zpět 
domů. Upoután na lůžko a 24hodinovou péči společně se 
sestřičkami oslavil narození svého vnoučka, mého syna. 
Za několik dnů se jejich životy protnuly osobně, byl to ten 
nejdojemnější pohled. A právě díky Sdílení, celému týmu 

odlehčovací a hospicové péče, jsem mohla alespoň pár 
měsíců zamilovaně koukat na ty velké avšak slábnoucí 
ruce, které mě vždy ochraňovaly, jak chovají ten křehký 
mlaďounký život. Jak dříve drsný chlap brouká tichounce 
malému chlapečkovi ukolébavky…

Jeden život odešel, druhý přišel, a já přes všechny 
zkoušky z celého srdce znovu děkuji tam nahoru za to, 
jak krásný život je, když máme kolem sebe ochotné,  
empatické profesionály s velkým srdcem, kteří nám 
umožní i ty nelehké kapitoly zvládnout.“
 Lenka Přibylová, Studnice
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„Život píše kapitoly každého z nás bez ohledu na naše 
přání a plány. Za poslední rok mi život napsal dvě opravdu 
osudové. Narození syna a smrt tatínka. Obě tyto kapitoly 
se psaly paralelně vedle sebe, nezávisle jedna na druhé. 
Po náhlé a velmi těžké mozkové příhodě mého tatínka, 
několikaměsíční rekonvalescenci v nemocnici, jsme spo-
lečně se Sdílením a jejich možnostem, převezli tatínka zpět 
domů. Upoután na lůžko a 24hodinovou péči společně se 
sestřičkami oslavil narození svého vnoučka, mého syna. 
Za několik dnů se jejich životy protnuly osobně, byl to ten 
nejdojemnější pohled. A právě díky Sdílení, celému týmu 

odlehčovací a hospicové péče, jsem mohla alespoň pár 
měsíců zamilovaně koukat na ty velké avšak slábnoucí 
ruce, které mě vždy ochraňovaly, jak chovají ten křehký 
mlaďounký život. Jak dříve drsný chlap brouká tichounce 
malému chlapečkovi ukolébavky…

Jeden život odešel, druhý přišel, a já přes všechny 
zkoušky z celého srdce znovu děkuji tam nahoru za to, 
jak krásný život je, když máme kolem sebe ochotné,  
empatické profesionály s velkým srdcem, kteří nám 
umožní i ty nelehké kapitoly zvládnout.“
 Lenka Přibylová, Studnice
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V BRUSELU PRO SDÍLENÍ. 14. prosince tam zazní v kostele Saint-Pierre vánoční koncert, Rybova Česká mše vánoční, 
ve prospěch Sdílení. Hrát a zpívat budou Brusinky a orchestr Czech Sinfonietta Brussels. Za úžasný počin Sdílení děkuje Inspi-
raci Tchéque a telčské zastupitelce Mileně Kopečné.
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JAK TO VIDÍME MY 
Rok se s rokem sešel a brzy budou opět Vá-
noce. V tomto čase bilancování a novoroč-
ních předsevzetí bychom Vám rádi poděko-
vali za dosavadní spolupráci a přízeň, které 
si velmi vážíme. Přejeme Vám, ať prožije-
te klidné svátky, zasněžené dobrou náladou, 
která neodtaje ani v novém roce.
Pozvánka na 7. zastupitelský klub
A bilancovat společně s námi (i společně 
pro Telč :-) můžete přijít na náš další za-
stupitelský klub pro veřejnost, který se 
koná ve čtvrtek 12. prosince od 17. ho-
din v místnosti č. 4 v 1. patře radnice. Rádi 
s Vámi probereme program aktuálního za-
stupitelstva, návrhy fondu projektů a roz-
počtu města pro rok 2020. Můžeme se ale 
také společně naladit na vánoční atmosféru 
nebo hledat inspiraci do nového roku. Těší-
me se na Vás!
A jaký byl ten náš uplynulý zastupitel-
ský rok?
Z počátku asi hodně rozporuplný, ale díky 
společné týmové spolupráci nakonec vcel-
ku pozitivní. Přece jenom v 5 lidech se ba-
lík zastupitelské práce lépe rozděluje a dí-
ky širšímu profesnímu zastoupení se nám 
daří lépe pokrývat projednávanou proble-
matiku. Když se pak sejdeme na zastu-
pitelském klubu, abychom si předali in-
formace a diskutovali, co s nimi, bývá to 
docela cvrkot. Na jednání zastupitelstva se 
pak snažíme být konstruktivní, při hlaso-
vání neděláme naschvály, ale řídíme se na-
ším volebním programem. A jak se nám ho 
zatím dařilo realizovat? Díky aktivní prá-
ci v komisích životního prostředí a územ-
ního rozvoje, které vedeme, jsme se napří-
klad zapojili do příprav návrhu na úpravy 
zeleně ve městě, které se snad brzy podaří 
uskutečnit, stejně jako třeba výsadbu trva-
lek Na Hrázi. Daří se také diskusi o nových 
trendech ve skladbě a údržbě zeleně i vyu-
žívání dešťové vody. Obdobně jsme spolu-
pracovali na zadání regulačních plánů pro 
novou výstavbu na Dačické a Hradecké uli-
ci, což vnímáme jako velmi důležitý krok 
při formování tváře našeho města. Naši lidé 
v pracovní skupině pro řešení dopravního 
režimu na náměstí a parkování ve městě, je-
jíž vznik jsme iniciovali, se aktivně podíle-
li na formulaci doporučení pro radu města. 
V těchto dnech jsme také podali připomín-
ky a návrhy do fondu projektů a rozpočtu 
města na příští rok, které vzešly z naší ana-
lýzy potřeb města. Doufáme, že budou ra-
dou města a kolegy zastupiteli kladně při-
jaty. Víme, že prosadit cokoli v naší pozici, 
je běh na dlouhou trať, proto rádi pořádá-

me i společné akce, kde je výsledek vidět 
hned, např. tradiční jarní úklid v rámci akce 
Ukliďme Česko.
Jiří Pykal: Mám radost z toho, že se podaři-
lo stabilizovat nový systém odpadového hos-
podářství, i z letošní novinky - vratných ke-
límků. Těším se, že komise územního rozvoje 
předá zadání architektům, kteří poté zpra-
cují studii na využití lokality bývalého zim-
ního stadionu. Obdobně by se komise měla 
věnovat vytvoření návrhu metodiky prodeje 
městských pozemků pro výstavbu v nově při-
pravovaných lokalitách, která by stanovila 
přehledná a transparentní pravidla.
Hana Hajnová: I když se nám bohužel na-
konec nepodařilo zprostředkovat dohodu se 
všemi majiteli pozemků v lokalitě Dačická, 
podpořili jsme návrh na rozdělení realiza-
ce nových stavebních parcel do dvou etap. 
Věřím, že dobře zvládnutá první etapa síťo-
vání v příštím roce zodpoví zbývající nejas-
nosti a třeba znovu otevře dveře k dalšímu 
jednání.
Petra Kujínek Polodnová: Spolu s podkla-
dy do zastupitelstva pro veřejnost budou 
od nového roku nově k dispozici i podkla-
dy do rady města pro zastupitele. To velmi 
vítám, neboť kvůli informovanosti vždy ně-
kdo z našich zastupitelů navštěvuje jednání 
rady města a podklady nám nyní umožní se 
na radu předem připravit.
Helena Tomíšková: Přála bych si, aby rada 
města výběrová řízení na ředitele škol v ur-
čitých případech nerušila, ale aby se vypi-
sovala po skončení funkčního období vždy. 
Chápu, že výběrové řízení přináší ředitelům 
nepříjemný stres, přesto si myslím, že by ře-
ditelé měli přednést své vize a konkurzní ko-
mise by je měla posoudit.
Petr Vařbuchta: Aktivně jsme se zapojili 
do řešení nedostatku příležitostí pro zájem-
ce o stavební pozemky i byty. Do návrhu roz-
počtu na příští rok se snažíme prosadit stu-
die na výstavbu městských bytových domů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Naděž-
dě Rezkové, týmu Univerzitního centra 
Telč, ČVUT, telčskému gymnáziu, muzeu 
a dalším za organizaci Studentského festi-
valu a oslavy 17. listopadu v Telči. Neby-
lo to žádné nostalgické vzpomínání, ale ná-
paditá, vtipná a pro všechny, kdo rok 1989 
nezažili, i poučná akce, kde hráli hlavní roli 
studenti a absolventi škol. Budete-li se chtít 
na cokoliv zeptat nebo nám sdělit vaše ná-
zory a podněty, neváhejte nás kontaktovat. 
Sledovat nás můžete na facebooku. Více in-
formací a kontakty na naše zastupitele na-
jdete na www.spolecneprotelc.cz.

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

Připravuje se oprava
Božích muk 
v Hradecké ulici
Středověká památka stojící při cestě do Jindři-
chova Hradce, masivní kamenná patka, štíhlý 
osmiboký dřík s plastikami, zakončený čtyř-
bokou kaplicí, kde původně stála soška Panny 
Marie z roku 1686. Kompletně tesaná ze žuly 
a úplně nahoře doplněna kovovým křížkem. 
Na kaplici vytesán a černou barvu zvýrazně-
ný letopočet 1480. Poznáváte? A co Ulický 
rybník a kruhová křižovatka? Řeč je o Božích 
mukách nacházejících se blízko hráze Ulické-
ho rybníka. Drobná sakrální architektura, kte-
rou míjíme několikrát do týdne pěšky či au-
tem. První zmínky o existenci Božích muk 
se obecně datují do 14. století, k nejstarším 
zachovaným exemplářům z kamene na na-
šem území patří ukázky datované do 15. sto-
letí. Na těch, o kterých je řeč, je pod kaplicí 
uveden letopočet 1480. I když ve skutečnosti 
jsou ještě o pět let mladší. Nechal je postavit 
Jindřich IV. z Hradce, který měl Telč v drže-
ní od roku 1463. To, že dnes na mukách čte-
me letopočet 1280, je pozůstatek původního 
středověkého čísla, kdy se číslice 4 psala jinak 
než dnes a při zvýraznění byl znak pro číslici 4 
obtažen jako číslice 2. Toto vše ale nic nemění 
na tom, že tato Boží muka jsou nejstarší na ce-
lé Vysočině. Až půjdete příště kolem nich, za-
stavte se a uvědomte si, že tato památka je 
pamětníkem historie Telče a okolí. Zažila čes-
kou historii veselou i trpkou. Vše ale přečka-
la bez úhony. Věřme, že budoucnost bude už 
jenom sametová, přesně jako nám před třiceti 
lety byla dána. Aby další budoucnost zvlád-
nuly bez úhony a v kondici, chystá se jejich 
celková oprava, Boží muka tedy ponesou sta-
tus nejstarších Božích muk na Vysočině i pro 
příští generace. Za pomoc s historickými reá-
liemi děkuji panu Jindřichu Kaupovi.

Pavel Komín

Nezaměstnanost v říjnu
ČR - říjen 2,6% (září 2,7; srpen 2,7, červe-
nec 2,7; červen 2,6; květen 2,6)
Kraj Vysočina - říjen 2,3% (září 2,4, srpen 
2,5, červenec 2,4; červen 2,2; květen 2,2)
Správní obvod Telče - říjen 2,6% (září 2,8; 
srpen 2,9, červenec 2,7; červen 2,4; květen 2,4)
Telč - říjen 2,6% (září 2,7; srpen 2,9, červe-
nec 2,7; červen 2,6; květen 2,3)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměst-
naností nad 5% hranicí na konci října Horní 
Myslová (7,9), Kostelní Myslová (7,1), Sedla-
tice (7,9), Vanov (8,9)          Zdroj: Statistiky ÚP
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Městská knihovna 
o Vánocích

23. prosince 2019 
až 1. ledna 2020 zavřeno

Přednášky 
v Knihovně UC
Další psychologické přednášky s Janou Kind-
lovou, tentokrát na téma Hledání lidského 
štěstí, ve středu 11. prosince v 17:30 a Po-
moc, učím se cizí jazyk! ve středu 29. ledna 
opět v 17:30.                                                  im

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Taylor: Doktore, to bude v cajku!; Deaver: 
Hra na nikdy; Center: Štěstí pro začáteční-
ky; Thomas: Dost dobrá matka; Třeštík: 
Aspoň jsem to zkusil; French: Temná za-
hrada; Tremayne: Pokání mrtvých; Carter: 
Nenávist; Ferrante: Temná dcera; Devátá: 
Džungle v kuchyni; Kosinski: Nabarvené 
ptáče; Moriarty: Úplně cizí lidé; Di Fulvio: 
Sen, který se naplnil; Weaver: Žena mého 
života; Rezek: Koření chudých; Červenák: 
Les přízraků; Backman: Životní terno; Hor-
ňáková-Civade: Marie a Magdalény; Hakl: 
Výsek; Cima: Probudím se na Šibuji; Pa-
lán: Jako v nebi: jenže jinak; Šebek: Nebe 
nad Jemenem; May: Pekingský rozparovač; 
Hjorth: Vyšší spravedlnost; Klečka: Pět 
ročních období
Naučná
Nešpor: Přirozené způsoby zvládání stre-
su; Dočekal: Dítě v síti; Kubáník: Poslední 
deník Květy Fialové; Volný: Toulky českou 
minulostí - 15; Zibura: Prázdniny v Evropě; 
Beck: Ten den 17. listopad 1989; Toušlová: 
Toulavá kamera 28; Honzák: Vyhořet může 
každý
Dětská
Dubuc: Ptáček a lev; Belšán: Zvědavá liš-
tička; Andersen: Dusty. Zázrak o Vánocích; 
Krolupperová: Vánoční pohádka; Horá-
ček: Modrý tučňák; Štelbaská: Jitřenka; 
Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy; 
Senior: Zvířátka ve vánočním lese; Stará: 
Jedééém!; Stančík: Jezevec Chrujda ostrou-
há křen; Wilson: Zlatá klec; Bula: Jedlička 
se narodila

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Mukherjee: Vládkyně všech nemocí: příběh 
rakoviny; Cobain: Když už na ničem nezále-
ží: rádce pro dospívající s depresí a porucha-
mi nálad; Brummer: Brno nacistické; Hon-
zák: Ať žijou mirkouti; Busche: Pěstujeme 
rostliny na balících slámy; Wohlleben: Pří-
běhy stromů; Hopkins: Architektonické slo-
hy: obrazový průvodce; Lipovská: Kdo chce 
naše peníze?; Hawkins: Supervize v pomá-
hajících profesích; Emmert: Zlomové os-
mičky; Rudiš: Český ráj; Semotamová: 
Ve skříni; Kováčová: Největší tma

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky knihovny NPÚ
Kuthan: Dílo knížat a králů z rodu Přemys-
lovců; Razím: Řeč středověké fortifikační 
architektury; Lavička a kol.: Pomníky velké 
války na jihu Čech; Langer: Lidové stavby 
v České republice; Sedláková: Stavební slo-
hy v Česku; Urlich (ed.): Obchodní dům Pri-
or/Kotva; Nový a kol.: Dva v jednom: design 
českého a slovenského skla 1918-2018

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Jak se točilo kolo dějin v Telči
Dokončení ze str. 1

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, 
Muzejní spolek v Telči

a Univerzitní centrum Telč
srdečně zvou na přednášku

Mgr. Davida Zimoly

Archeologické průzkumy 
novoříšského kláštera

Knihovna UC
pondělí 20. ledna v 17 hodin
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Za velmi nevlídného počasí, sněžení a mra-
zu, vylézali řečníci na balustrádu kolem ma-
riánského sloupu. Potom se promítaly do-
kumenty z dění v Praze v budově Lidové 
školy umění a lidé podepisovali prohlášení 
Několik vět. Vzápětí byl ustaven koordinač-
ní výbor OF. V pondělí 27. listopadu, jako 
na mnoha jiných místech, se konala gene-
rální stávka od 12 do 14 hodin. Zazněl hlas 
zvonů a sirén a na náměstí se shromáždilo 
asi tři tisíce lidí. Dostavily se i všechny telč- 
ské závody a provozovny včetně Motorpalu 
a Masny Krahulčí, odkud byli ještě den před-
tím studenti z Prahy s jejich informacemi vy-
hnáni. V 16 hodin se pak konal na náměs-
tí mítink s OF za účasti asi dvou tisíc lidí.“ 
Do počátku nového roku se pak konaly dal-
ší mítinky. Podstatná změna podle Evy Mel-
mukové, která patřila k zakladatelům OF 
ve městě, nastala po 10. lednu 1990, kdy OF 
bylo registrováno a stalo se organizací teh-
dejší Národní fronty. Na základě ústavního 
zákona docházelo od 23. ledna do 31. března 
i k výměně poslanců národních výborů. Ta 
definitivní byla v Telči provedena 20. února. 
Předsedou národního výboru se stal Ing. Ja-
roslav Roubínek a místopředsedou Václav 
Jehlička. Eva Melmuková připomněla i za-
stoupení jednotlivých stran v rekonstruova-
ném národním výboru: KSČ 20 poslanců, 
ČSS 10, ČSL 10 a OF 60. Několikrát zmínila 
i roli Telčských listů, které začaly v té době 
vycházet a o všem podstatném informova-
ly. Za důležité pak považovala i následující: 
„Už 16. ledna byly navázány přátelské sty-
ky s rakouským Waidhofenem a/Th, které se 

od té doby dále rozvíjely. 14. května byl ob-
noven Muzejní spolek v Telči. V červnových 
volbách do Federálního shromáždění a Čes-
ké národní rady zvítězilo OF před KDU-ČSL 
a KSČM. Do České národní rady byl zvolen 
RNDr. Čestmír Hofhanzl.“ 23. listopadu pak 
následovaly komunální volby. V Telči kan-
didovalo pět subjektů: Koalice ČSS a Čes-
koslovenské strany zemědělské, OF, KDU-
-ČSL, KSČM a Seskupení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Účast byla velmi vysoká, 
81,95%. Daleko nejsilnější mandát (2 114 
hlasů) v nich získala právě Eva Melmuková. 
V závěru projevu pak připomněla důvody, 
především profesní angažmá na Univerzi-
tě Karlově, které ji tehdy vedly k tomu, proč 
odmítla působit v užším vedení města, či se 
stát starostkou. Zmínila, že Telčské listy při-
nesly jak podrobné výsledky voleb, 
Rada města: Václav Jehlička (starosta), 
Ing. František Kuhn (zástupce starosty), 
MVDr. Josef Horák, MUDr. Libuše Urbán-
ková, Oldřich Zadražil (radní), 
tak také její osobní prohlášení o tomto roz-
hodnutí. Poděkovala v něm za důvěru 
ve volbách a mimo jiné v něm upřímně kon-
statovala: „Nebylo by totiž ode mne poctivé 
přijmout případně funkci a potom se na části 
zasedání opakovaně omlouvat. V městském 
zastupitelstvu chci soustavně, pokud mi síly 
budou stačit, pomáhat vytvářet budoucnost 
dobrých vzájemných vztahů v prosperující, 
krásné a zdravé Telči.“
Celý projev Evy Melmukové si můžete pře-
číst v Listárně TL.

/z/

Dovolená v knihovně UC
16. až 31. prosince

Otevřeno od 2. ledna 2020
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Přenosy ze zastupitelstva konečně budou 
Od nového roku budou i v Telči obrazové přenosy a archiv zázna-
mů z jednání zastupitelstva. Nebylo to snadné - na listopadovém 
zastupitelstvu byl tento návrh předložen již potřetí. Tentokrát však 
uspěl, když pro něj zvedlo ruku 20 zastupitelů z 21. Již v minulém 
volebním období v dubnu 2018 předložil první návrh zastupitel Ji-
ří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Vycházel ze zku-
šeností dalších měst i Kraje Vysočina a pamatoval také na ochra-
nu osobních údajů a náležitosti vyplývající z legislativy. Pro bylo 
tehdy pouze 5 hlasů. Letos v únoru byl v aktualizované podobě 
předložen společně Vladimírem Brtníkem (ODS), Tomášem Ji-
ráskem (KDU-ČSL) a Jiřím Pykalem (SPT) a získal již 10 hlasů. 
Ke schválení chyběl jediný. Hlavními protiargumenty byly oba-
vy ze zneužití pořizovaných záznamů, neochota vystupovat před 
kamerou a technické otázky. Nenechali jsme se odradit a s vědo-
mím potřebnosti transparentního toku informací k občanům jsme 
dále hledali nejlepší řešení. Na listopadové zasedání jsme připra-
vili do třetice podání, které využívalo technické řešení poskytova-
né krajským úřadem (pořízení záznamu, jeho zpracování a ulože-
ní na webu). Návrh si však na svém jednání 23. října osvojila rada 
města, doplnila ho o další části a předložila jako bod „Návrh úprav 
jednání zastupitelstva města“. Náš původní návrh jsme proto nepo-

dávali pro nadbytečnost, ale na jednání vznesli několik podnětných 
připomínek. Návrh rady obsahoval pro přenosy časové omezení 
pouze na toto volební období. Jiří Pykal uvedl, že by bylo vhodněj-
ší, kdyby rozhodnutí bylo trvalé, bez časového omezení. Nicméně 
aby návrh prošel, podpořil návrh, na kterém byla většinová shoda. 
V textové části návrhu bylo uvedeno, že spolu s přenosy budou 
zveřejňovány i anonymizované podklady pro jednání zastupitel-
stva pro veřejnost na webu města. Na tom se většina stran shodla 
již při povolebních vyjednáváních a jsme rádi, že se to prakticky 
„do roka a do dne“ podařilo pracovníkům úřadu technicky vyřešit. 
Podklady pro veřejnost jsou natolik důležitá věc směrem k obča-
nům, že Jiří Pykal navrhl usnesení, aby to bylo pevně zakotveno 
v jednacím řádu zastupitelstva. I toto usnesení bylo 20 hlasy při-
jato. Věříme, že se podařila užitečná věc a že přenosy a archiv vi-
deozáznamů ze zastupitelstva uvítají všichni, kdo se zajímají o vě-
ci veřejné, a přitom nemohou být na jednání přítomni. Podklady 
pro veřejnost zase umožní občanům lépe se orientovat v jednotli-
vých bodech a příp. si podrobněji nastudovat ty, které je zajímají. 
Usnadní jim to také klást na jednání zastupitelstva cílené dotazy 
a argumentovat v diskuzi, pokud do ní budou chtít vstoupit.

Tomáš Jirásek a Jiří Pykal, zastupitelé

Portál občana - Identita
O portálu občana z říjnového čísla TL víme, že nám nabízí služ-
by a informace z různých zdrojů veřejné správy. Do budoucna se 
předpokládá, že služby budou nabízet i další instituce typu pojiš-
ťoven apod.
Aby nám portál občana 
mohl nabídnout relevant-
ní a často důvěrné infor-
mace, je nutné, aby věděl 
a důvěřoval tomu, kdo se 
do něho přihlásil. Aktuál-
ně je možné se do portá-
lu občana přihlásit pomo-
cí občanského průkazu 
(vydaného po 1. 7. 2018), 
datové schránky a iden-
tifikačního prostředku. 
Protože první dvě mož-
nosti ještě nejsou příliš rozšířené, tak se budu v tomto článku věno-
vat identifikačnímu prostředku, který si můžeme zdarma a celkem 
jednoduše a rychle zřídit.

Vytvoření účtu v NIA spočívá ve dvou krocích:
1. Pro založení identifikačního prostředku stačí vyplnit sedm infor-
mací ve webovém formuláři – viz obrázek. Elektronický formulář 
pro založení identifikačního prostředku a jeho podrobný popis jsou 
na webu https://www.eidentita.cz.
2. Aby identifikační prostředek byl důvěryhodný, je nutné jej ná-
sledně ověřit a aktivovat. Aktivaci lze provést na kterémkoli 
CzechPointu, včetně CzechPointu na městském úřadu nebo Čes-
ké poště. K aktivaci účtu potřebujete identifikační kód zaslaný 
po úspěšném založení účtu (krok 1.) do e-mailové schránky, dále 
mobilní telefon a doklad totožnosti. U přepážky požádejte o po-
skytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, konkrét-
ně pak Správě základních registrů.
Pakliže jste oba kroky úspěšně zvládli, nic nebrání přihlášení se 
do portálu občana pomocí uživatelského jména, hesla a SMS. Tyto 
údaje jsou důležité, neboť zastupují vaší identitu na portálu obča-
na, proto je uchovávejte v bezpečí.
Detailnější informace najdete na:
www.telc.eu/obcan/portal_obcana.

Ing. Dušan Novotný, vedoucí odd. Informatiky MěÚ Telč

Pozor při nákupech na internetu
Počet lidí, kteří nakupují na nejrůznějších e-shopech, stále stoupá 
a počet nákupů prostřednictvím internetu se tradičně ještě zvyšuje 
s blížícími se Vánocemi. Ve virtuálním světě je ale třeba chovat se 
tak, aby se nakupující nestal snadnou obětí podvodníka a o své pe-
níze nepřišel. Policisté v současné době prověřují případ podvod-
ného e-shopu, kde pachatel nabízel k prodeji neexistující zboží, 
k jehož nákupu za výhodné ceny se nechali zlákat lidé napříč re-
publikou. Podobný případ se týká muže z Telčska, který si na kon-

ci října objednal na jiném e-shopu elektrický bojler a přes šest tisíc 
korun zaslal na účet prodávajícího. Zboží ale poté neobdržel, pro-
dávající přestal s mužem komunikovat, internetové stránky jsou 
zrušeny a muž tak o své peníze přišel. Nejedná se o ojedinělé pří-
pady. Policie apeluje na občany, aby byli při nákupech na internetu 
obezřetní. Zvláště při platbách za zboží, kdy je vyžadována platba 
předem prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimo-
řádné opatrnosti.

Policie varuje
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Pozor při nákupech na internetu

V době, kdy u nás stále řešíme problém nedostatku lékařů, rádi infor-
mujeme o nové posile telčského zdravotnictví. Rodák z Telče, absol-
vent zdejšího gymnázia a Lékařské fakulty MU v Brně. Dnes působí 
jako praktický lékař v ordinaci doktora Noska a současně jako kardi-
olog v německé nemocnici. V naší rubrice představím čtyřiatřicetileté-
ho lékaře, MUDr. Jana Heraleckého.
Kdy jste začal uvažovat o studiu lékařství?
První myšlenka na to stát se lékařem samozřejmě byla v období dět-
ského/školního věku. Jako každý kluk jsem si hrál s autíčky (asi všich-
ni očekávali na doktora a pacientku) a měl jsem nejraději autíčka s ma-
jáčky. Hasiči jezdili velkými a pomalými auty, policie sice rychleji, 
ale málo často. No a záchranka, ta nejrychleji a nejčastěji, tak bylo 
jasno. Poté v průběhu gymnázia tato myšlenka dozrávala, vždy jsem 
chtěl nějakým způsobem pomáhat okolí a povolání lékaře mi přišlo 
nejsympatičtější.
Jaké byly počátky mladého doktora?
Podobné asi jak v ostatních povoláních hned 
po škole. Samozřejmě nejistota, s kterou ná-
sledovaly odpolední telefonáty do nemocnice 
a doplňování detailů, co vše člověk opomněl, 
a když jsem šel spát, tak jsem přemýšlel, zda 
je vše v pořádku. Možná vás zajímá, kudy ved-
ly mé kroky. Začal jsem v Nemocnici Jihlava 
na infekčním oddělení. V nemocnici bylo ale 
třeba absolvovat kolečka i na dalších odděle-
ních. Po dvou letech v Jihlavě jsem přesídlil do Německa, do bavor-
ského města Kulmbach, kde jsem nyní již přes tři roky na kardiologii. 
Jsou tam čtyři pivovary, takže je to pohostinné místo a člověk si rych-
leji zvykne. Od začátku roku 2019 jsem zredukoval v Německu úva-
zek a jsem dva týdny tam a dva týdny vždy u MUDr. Noska v Telči.
Jak se stalo, že pracujete v Německu?
Dá se říci, že to byla taková vícefaktorová souhra okolností. Když to 
shrnu: vzdělávací systém lékařů, pocit, že se moc neposouvám dále, 
změna v osobním životě, měl jsem v Německu spolužáky z medicí-
ny… A řekl jsem si, buď teď, nebo nikdy.
Jak musí být lékař jazykově i odborně vybaven pro práci v zahra-
ničí (v Německu)?
Když jsem šel v r. 2016 do Německa, podmínka byla certifikovaný ja-
zykový test minimálně na úrovni B2. Odborně se to liší dle nemocni-
ce, někde přijímají absolventy, jinde požadují praxi. Celkově s lékaři 
z ČR, jakožto ze země EU, mají Němci velmi dobré zkušenosti, tak-
že nějaká potíž týkající se vzdělání nebyla. Bylo třeba přeložit mnoho 
dokumentů, potvrzení, vše ověřené, takže nejhorší byla spíše byrokra-
cie. Samozřejmě jazyk byl na začátku obtížný, ale nebyla jiná možnost 
než to vydržet a makat na sobě. Nosil jsem po kapsách zápisník a hned 
psal slovíčka, co jsem neznal, a po nocích se doučoval němčinu a me-
dicínu. Docela oříšek byl také místní dialekt, ale s každým měsícem 
to bylo lepší a lepší. Když si vzpomenu, díky jazykové nedokonalos-
ti vzniklo také mnoho vtipných příhod, se kterými bavím své přátele.
Pracují ve vaší nemocnici vedle německých a českých lékařů i ji-
né národnosti?
Říkám kamarádům, že práce v německé nemocnici je jako výměn-
ný studijní pobyt, kde se potkává celý svět, jen je to placené. Abych 

Jan Heralecký: Léčí v Česku i v Německu
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to přiblížil, asi z 20 doktorů jsou poměrově 4-5 Němci, jinak cizinci. 
To je tedy v naší nemocnici, v univerzitních je poměr samozřejmě jiný 
ve prospěch německých kolegů. U nás mám kolegy ze Slovenska, ze 
Sýrie, Íránu, Kolumbie, Kostariky, Hondurasu, Bulharska, Rumunska, 
Holandska, dále Indie, Srí-Lanky a jistě jsem vynechal mnoho dalších.
Stručně - jaké jsou rozdíly podle vás mezi českým a německým 
zdravotnictvím? A českým a německým pacientem?
Do zdravotnictví v Německu jde více peněz a od toho se odvíjí mož-
nosti jak diagnostické, tak terapeutické. Co se týče pacientů, to je po-
dobné, jen ti němečtí jsou více informovaní a daleko více rozumí 
problematice svých onemocnění a potíží. A proto je velice důležitá ko-
munikace lékaře s pacientem.
Je doba chřipek a očkování. Co na to Češi a Němci?
To bude rychlá odpověď. Pro rizikového pacienta je očkování příno-
sem. Názor, postup je stejný.
Čemu jste se v Německu naučil?
První, na co si asi vzpomenu, je se samostatně a pohotově rozhodo-
vat. Když vznikne problém, je nutné jej rychle vyřešit, než se to roz-
vine v možnou komplikaci. Co se týče odborných zkušeností, to je 
obrovská škola. Co vše jsem tam viděl a samostatně dělal, na to se 
v českých podmínkách čeká i léta. Je to díky místnímu vzdělávacímu 
systému a díky tomu, že mladí lékaři mají kolem sebe zkušené kole-
gy, kteří předávají zkušenosti.
Co vás přivedlo aspoň na částečný úvazek zpátky do Telče?
Jak se říká, doma je doma. Práce v Německu je zajímavá, jsou tam za-
jímaví lidé, místa, je mnoho možností a vše má své klady i zápory… 
ale domov to není. Nejednou jsem se potkal s panem doktorem Nos-
kem a povídali si o situaci praktického lékařství v ČR a na Vysočině. 
A vznikla tato spolupráce, že se mohu vzdělávat na praktika a učit se 
nové věci. Za sebe musím říci, že s profesionalitou a přístupem, se 
kterým jsem se u nich setkal, je to radost být součástí týmu.
Pomáháte i telčskému Sdílení. Co to pro vás znamená?
Se Sdílením, resp. hospicovou péčí, mám ještě zkušenost, než jsem 
odcházel do Německa. A byla to velice krásná a naplňující zkušenost. 
Když jsem teď částečně doma, tak jsem i v mé časové indispozici 
aspoň minimálně kontakt obnovil. Je to práce, která má smysl a díky 
skvělému týmu Sdílení a osobnímu nasazení tu máme službu, že rodi-
na a pacient mohou spolu strávit svůj poslední čas doma s podporou 
profesionálního týmu. Kolikrát to je největší a poslední přání, které 
lidé mají, a je krásné, když se to povede splnit.
Koníčky... Na které si uděláte čas, u kterých si odpočinete?
Je pravda, že času na koníčky rapidně ubylo, což není dobře. Je to 
prevence vyhoření a důležitá část psychohygieny. Když to jde, rád 
si vyjedu na kole, přečtu knížku, vyšlápnu na nějakou horu. Předlo-
ni jsem si po patnácti letech pauzy koupil sjezdovky, zas začal jezdit 
z kopce. Nádhera! A jednou bych si rád pořídil včely, ale to ještě asi 
počká.

(Dokončení na str. 18)
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Hodice
1. prosince 
O Čertovském křesle
Veselá pohádka s písničkami
Od 14.30 v KD
soubor Jana Lišky při TJ Sokol Třešť
7. prosince
Adventní výlet
Spolek HRAD a Obec Hodice pořádají ad-
ventní výlet do Drážďan

Třeštice
31. prosince
Silvestrovské dobytí Roštejna
V 10.00 hodin se vychází od čekárny 
na návsi

Mrákotín
1. prosince
Zahájení adventního času
Vánoční jarmark
Od 17 hod. sehraje DS Jana Lišky z Třeště 
pohádku O čertovském křesle

Markvartice
26. prosince od 20 hod.
Štěpánská zábava
KD, pořádají hasiči okrsku Stará Říše

Podpora spolupráce škol na Telčsku
Již skoro rok Místní akční skupina Mikro-
regionu Telčsko realizuje projekt s názvem 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčs-
ka II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9139 MAP Telčska II.), který podporuje ško-
ly na Telčsku a jejich vzájemnou spolupráci. 
Díky tomuto projektu vznikl polytechnický 
kroužek na malotřídních školách, do výuky 
anglického jazyka na malotřídních školách je 
zapojen rodilý mluvčí. Byly podpořeny ak-
ce jako recitační soutěž, Den Země, výtvar-
né akce, akce zaměřené na environmentální 
vzdělávání apod. Během podzimu probíhala 
výtvarná akce „Podzim očima dětí“, do kte-
ré se zapojily všechny mateřské školy včet-
ně lesního klubu. Akce vyvrcholila výstavou 
dílek dětí s podzimní tematikou, která byla 
ke zhlédnutí během října ve vstupních pro-
storách ZUŠ Telč. Zapojené školy obdržely 
ceny v podobě krásných knih pro děti. S níz-
koprahovým zařízením pro děti a mládež ZA-

STÁVKou byl připraven program pro žáky 
2. stupňů základních škol, kterému byl věno-
ván prostor v listopadových TL. V průběhu 
listopadu absolvovaly program první skupin-
ky žáků se svými učiteli a program se shle-
dal s velkým úspěchem jak u dětí, tak i uči-
telů. 14. a 15. října zavítal do Telče ilustrátor 
a spisovatel Pavel Čech, který navštívil ně-
kolik základních škol v Mikroregionu Telč-
sko a také gymnázium, kde s žáky besedo-
val o své tvorbě, a to především o knihách, 
které píše pro děti. Některé školy využily tuto 
příležitost také k rozhovoru s panem Čechem 
do svých školních novin. Celkem se uskuteč-
nilo osm besed, kterých se dohromady zú-
častnilo kolem 200 žáků.

Markéta Tichá
Kancelář Mikroregionu Telčsko

Halloween v Řásné
Na Řásné se opět po roce slétla strašidla a kou-
zelné bytosti. Dobrovolnice z Řásné, tento-
krát ve spolupráci s campem Velkopařezitým, 
uspořádaly Halloween se vším všudy. Na dě-
ti i dospělé čekala strašidelná dýňová stezka 
s kostlivci, duchy, čarodějnicemi i hřbitovem. 
Kdo měl chuť, mohl si vystřihnout nebo nama-
lovat duchy v kouzelné tvořivé dílničce. Na zá-
věr proběhla hrůzostrašná diskotéka s karaoke 
a s vyhlášením o nejstrašidelnější masku. Dě-
kujeme všem organizátorům této „duchaplné“ 
akce a příští rok na Řásné na viděnou.

Radka Jeníčková Vítů

Rodinné stříbro  - přednáškový cyklus 
památkářů v prosinci

Betlémy Podorlicka
Petra Jahnová

středa 4. prosince v 18:00
Lannerův dům, Hradecká 6

Kromě tradičních vyřezávaných 
betlémských scén představí P. Jahnová 

i oblíbené mechanické betlémy.
Nebude chybět vánoční čaj a něco sladkého 

k zakousnutí.

Pověsti a příběhy ze Želetavy a okolí
Se zajímavým edičním počinem přichá-
zí v předvánočním čase Obecní knihov-
na městyse Želetavy. Útlá publikace, kterou 
vydala, přináší příběhy nejen z nejbližší-
ho okolí Želetavy. Editorka a současně i ve-
doucí knihovny Olga Nováková se „podíva-
la“ i relativně dál. V práci najdeme příběhy 
vzniku bývalé hospody U Anděla, která pa-
tří do Svojkovic, nebo třeba kaple P. Marie 
na Humberku u Krasonic, tedy z obcí Mik-

roregionu Telčsko. Ale i další příběhy jistě 
zaujmou milovníky regionální historie. Ur-
čitě všechny, bez ohledu na bydliště, pak hez-
ká pověst proč nejvyšší kopec třebíčského 
okresu dostal půvabné jméno hora Mařenka 
(711 m n. m.). Dnes, díky rozhledně, oblíbe-
ný cíl mnoha turistů. Publikaci lze od polo-
viny prosince zakoupit v želetavské obecní 
knihovně v úterý a středu od 12 do 16 hodin 
a v úřední době na Úřadu městyse.              /z/
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Za Ing. Jaroslavem Koubou
12. listopadu zemřel dlouholetý předseda 
Kruhu přátel hudby, Ing. Jaroslav Kouba. 
Nepřehlédnutelná osobnost města poslední 
čtvrtiny 20. století. Rodák z Krahulčí, absol-
vent Vysoké školy zemědělské v Brně, byl 
od konce šedesátých let oblíbeným učitelem 
odborných předmětů na Střední zemědělské 
škole v Telči. Ale hlavně... Nejen město, ale 
celý region ho znal jako znalce a neúnav-
ného propagátora vážné hudby. Ta se totiž 
od studentských let v historické Olomouci 
stala jeho celoživotní láskou. Jako dlouho-
letý předseda místního Kruhu přátel hudby 
přivedl do Telče řadu předních interpretů ev-
ropského věhlasu.  Mnoho z nich se posléze 
stalo jeho osobními přáteli. Za mimořádnou 
se dá označit „odvaha“, s jakou se Jaroslav 

Kouba nebál zvát do Telče i začínající uměl-
ce. Později, když se prosadili v evropském 
hudebním světě, nezapomněli ocenit, že svá 
koncertní působení začínali právě díky po-
dobným nadšencům, jako byl Jaroslav Kou-
ba. Po vzniku Francouzsko-české hudební 
akademie v roce 1994 se žádný ročník, po-
kud mu to zdraví dovolovalo, neobešel bez 
jeho starostlivé péče a velkého organizační-
ho nasazení. Město jeho obětavé a na profe-
sionální úrovni organizované kulturní aktivi-
ty ocenilo v roce 1997 udělením Ceny města. 
Závěr životní pouti Jaroslava Kouby byl mi-
mořádně těžký. Do posledních okamžiků ho 
snášel s obdivuhodnou pokorou a trpělivostí 
při trvalém zájmu o dění nejen v jeho milo-
vané Telči, ale i v rodném Krahulčí.           /z/

Připomínáme si
130 roků
6. 12. 1889 se ve Vlásenici Drbohlavech 
u Pelhřimova narodil Matěj Mikuláš Do-
ležal (+ 1. 10. 1941, Praha). V roce 1910 
maturoval na reálce v Telči. Na České 
technice pak získal titul strojního inže-
nýra. Za I. světové války příslušník legií 
v Rusku. Poté zastával významné funkce 
v československé armádě. Od r. 1935 di-
vizní generál, velitel Vysoké vojenské ško-
ly generálního štábu. V období protektorá-
tu přední osobnost Obrany národa. V roce 
1941 zatčen a později v Ruzyni popraven. 
In memoriam armádní generál. 

40 roků
16. prosince 1979 zemřel ve Frýdlan-
tu Josef Mikuláš Mohr (*26. 11. 1901, 
Praha). V roce 1919 maturoval na telčské 
reálce. Poté vystudoval matematiku, fy-
ziku a astronomii na Univerzitě Karlově. 
Později působil v řadách pracovišť věnu-
jících se astronomii a meteorologii. V ro-
ce 1946 byl jmenován profesorem astro-
nomie na brněnské univerzitě, v roce 1954 
pak profesorem astronomie na Matematic-
ko-fyzikální fakultě UK. Řadu let vedoucí 
redaktor časopisu Řiše hvězd. 
●
19. prosince 1979 zemřel v Praze Jaro-
slav Hůrek (*9. 4.1919, Telč).  Absolvent 
zdejšího gymnázia a ČVUT v Praze půso-
bil původně jako konstruktér fy Vystrčil 
a syn, později Motorpalu. Od roku 1956 
pracovník Ústavu pro výzkum motoro-
vých vozidel v Praze. Autor více než desít-
ky československých patentů, jak z oblas-
ti spalovacích motorů, tak ze strojírenské 
technologie.
Podle Kdo byl kdo, biografický slovník 
osobností Telčska a jeho dodatku
Muzejní spolek a Telčské listy, 1996, do-
datek 2017

Santini o Vánocích
1. prosince 
- adventní koncert v kostele Jména Ježíš 
v 17 hod.
24. prosince 
- koncert v SENECURA SENIOR- 
CENTRUM TELČ v Batelovské ulici 
ve 14 hod.
24. prosince 
- zpěv při půlnoční mši ve 23 hod. - sv. Jakub
25. prosince
- zpěv při mši v 9 hod. - sv. Jakub
1. ledna 2020
- vánoční koncert v kostele Jména Ježíš 
v 15 hod.

Gymnázium ve Waid-
hofenu a/Th. slaví
Úctyhodných 150 let nepřetržité exis-
tence oslavovalo ve školním roce 2018 
– 2019 gymnázium v partnerském Waid-
hofenu an der Thaya. Bylo založeno 
v roce 1869. K oslavám vydalo obsáh-
lou jubilejní výroční zprávu. Letos v ní 
pochopitelně dominuje bohatá historie 
školy a vzpomínky některých absolven-
tů. A také. Na více než čtyřech tiskových 
stranách informace o partnerství a spolu-
práci a naším gymnáziem. Výborná pro-
pagace města i školy, která potěší.     /z/

Foto: Bohumil Bína

TV meteorologové: 
Telčsko existuje
Naposledy v sobotu 8. listopadu se 
ve zprávách o počasí na ČT 1, tentokrát 
zásluhou Michala Žáka, objevila celé re-
publice srozumitelná informace o po-
časí na Telčsku. Nezbývá než doufat, že 
na nejsledovanější televizní pořad se ob-
čas dívají i někteří regionální noviná-
ři, kteří neustále lokalizují Telč, případ-
ně okolní obce, na Jihlavsko. Takže rádi 
vyřizujeme vzkaz do jihlavských redakcí: 
Telčsko existuje. Vědí o něm nejen v Pra-
ze, ale celá republika!                           /z/
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KDYŽ BYL V TELČI LEGIOVLAK. Tak jeho osádka vzdala hold asi nejznámějšímu legi-
onáři, plk. Josefu Jiřímu Švecovi, rodákovi z Čenkova, u jeho hrobu na hřbitově v Třešti. Pří-
tomen byl i iniciátor zastávky Legiovlaku v Telči senátor Miloš Vystrčil. A nepřehlédnutelnou 
návštěvou byli Telčští velocipedisté a členky spolku Dobová móda. Více na str. 23

Foto: Pavel Kaupa a archiv Legiovlaku

KDYŽ BYL V TELČI BEETHOVEN. Z natáčení filmu o slavném skladateli na počátku listopadu.                                             Foto: Pavel Boček

KRASOBRUSLAŘI BODOVALI. V ka-
tegorii Ukaž, co umíš na závodech Jihlava 
Trophy 10. listopadu patřily stupně vítězů jen 
těm telčským. Zleva Barbora Coufalová, Ju-
lie Němečková a Jakub Máca.

Foto: Petr Procházka
HISTORIE. Po 440 letech skončil 1. listopadu 2019 na Starém Městě Domov pro seniory, dří-
ve Domov důchodců a ještě dříve chudobinec a městský špitál.                            Foto: Pavel Boček 
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Výroční zpráva 
GOB a SOŠ č. 25
Útlá publikace, kterou mohou zájem-
ci získat v kanceláři školy, tradičně se-
znamuje s bohatým životem školy, jeho 
žáky a představuje zaměstnance. Jak ty 
pedagogické, tak školní jídelny a sprá-
vy. V té letošní budou v „hokejové“ Tel-
či určitě nejčtenější příspěvky ředitele 
školy Stanislava Máci a Jaromíra Pytlí-
ka, ve kterých vysvětlují důvody ukon-
čení, snad dočasného, výuky zaměření 
na management sportu a trenérství s ori-
entací na lední hokej v sekci SOŠ. Právě 
to v uplynulých třech letech školu velmi 
oživilo a dostalo ji do povědomí široké 
veřejnosti, nejen v regionu, ale i na ce-
lostátní úrovni. Výroční zprávu provází 
výtvarné práce žáků školy.                  /z/

Kulturní dědictví. Nové zaměření SOŠ
Bude to největší novinka Dne otevřených 
dveří GOB a SOŠ, který škola připravuje 
na čtvrtek 12. prosince pro rodiče a žáky, své 
potenciální studenty, v příštím školním roce. 
Na střední odborné škole, která je součástí 
GOB, bude zahájena výuka nového studijní-
ho zaměření Management kulturního dě-
dictví. Především o této novince jsme hovo-
řili s ředitelem školy Stanislavem Mácou. 
Co vás k zavedení nového, resp. dalšího za-
měření studia na SOŠ vedlo?
Těch důvodů je několik. V prvním řadě se 
snažíme nabízet našim studentům nejen 
atraktivní studijní obory, ale hlavně takové, 
které jim po absolvování školy zajistí dobré 
uplatnění na trhu práce. Proto vedle již tra-

dičních zaměření Veřejná správa a Cestovní 
ruch přicházíme s novým, pod názvem Ma-
nagement kulturního dědictví. Druhým důvo-
dem, pro nás ne příjemným, bylo rozhodnutí 
Českého svazu ledního hokeje, které v našich 
podmínkách znemožnilo pokračovat ve vý-
uce jinak velmi úspěšného Managementu 
sportu a trenérství, u nás orientovaného prá-
vě na hokej. Jak je tato záležitost složitá a ko-
ho všeho poškodila, dokazují nejen následná 
„divoká“ rozhodnutí hokejového svazu, ale 
také několik soudních pří u civilních soudů.
Co při volbě nového zaměření bylo rozho-
dující?
To, že využívá místní specifika, množství 
kulturních památek, postavení města nejen 

GOB a SOŠ informuje

na české, ale i světové památkové scéně, 
ale i to, že zde sídlí, navíc v bezprostřed-
ní blízkosti školy, pracoviště památkového 
ústavu pro Kraj Vysočinu. Svou roli sehrál 
poznatek, že zaměření na Kulturní dědictví 
nemá velkou konkurenci v nabídce dalších 
středních škol. Rád chci připomenout vel-
kou podporu, která se nám dostala od řady 
pracovníků NPÚ, konkrétně od jeho gene-
rální ředitelky Naděždy Goryczkové.
Uvedete podrobnosti o výuce nového za-
měření?
Nechci zatím předbíhat, zájemce chceme 
blíže informovat na Dni otevřených dve-
ří. Hlavní náplň je obsažena v jeho názvu, 
kulturní dědictví. Určitě také dějiny umě-
ní, památková péče a obnova památek. 
Součástí výuky budou samozřejmě praxe 
na památkových objektech v regionu. 
Hlavně pro rodiče žáků je určitě důle-
žitá odpověď na otázku ohledně prak-
tického uplatnění absolventů nového za-
měření.
Jsem přesvědčený, že na tuto otázku si doká-
že kladně odpovědět sama řada rodičů. A tak 
jen připomenu. Najdou ho jak v soukromé 
sféře, tak ve státní správě. Nemusí to být jen 
na pracovních pozicích v památkových ob-
jektech, ale třeba ve firmách, které se jejich 
obnově věnují. Péče o památky je také nápl-
ní technických pracovníků řady církevních 
organizací. A samozřejmě bude toto studium 
dobrou přípravou pro vysokoškolské pokra-
čování v podobném zaměření.                   /z/

BUDOU UČIT „PAMÁTKÁŘI“? Studenti gymnázia, budoucí fyzici či chemici Ondřej Bě-
han, Tadeáš Fejfar a Lukáš Dvořák měli velký úspěch se svými  pokusy, které předvedli dětem 
z mateřské školy v Nevcehli. Příště takto na gymnáziu mohou „vyučovat“ i budoucí památkáři.

Foto: Archiv GOB 

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
588 56 Telč, Hradecká 235, tel.: 567 584 551, 

e-mail: info@gymnsostelc.cz, http://www.gymnsostelc.cz
79-41-K/81 osmileté gymnázium - pro žáky 5. tříd ZŠ

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

veřejná správa - cestovní ruch - management kulturního dědictví
pořádá

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

čtvrtek 12. prosince 
14.15 hod. pro žáky 5. tříd, 
15.00 hod. pro žáky 9. tříd

Pro zájemce připraveny informace o studiu, 
přijímacím řízení a prohlídka školy
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Vzpomínáme na 20. století

Tentokrát unikátním snímkem neznámého autora ze čtyřicátých let. Na hřišti pod sokolovnou, v místech dnešní sportovní haly, zachytil díky 
úctyhodné kompozici nejen nestory hudebního dění ve městě Bohumíra Pokorného (sedící uprostřed) a Josefa Mátla (druhý vpravo od něj), 

Ceny města 2019
● Jiří Plachý za péči o kroketový areál a zisk 
titulu mistra ČR v kroketu
● Jan Kaleta za kulturní činnost a ztvárnění 
historické postavy Zachariáše z Hradce
● Zdeněk Chvátal za dlouholetou aktivní 
práci v oblasti sportu, kultury a klubové čin-
nosti

● Vladimír Bukač a André Cazalet
za dlouholetou pedagogickou a organizační 
činnost v rámci Francouzsko-české hudební
akademie
● hudební skupina Nezmaři za propagaci 
města a „věrnost“ festivalu Prázdniny v Telči
● Milan Šindelář za rekonstrukci domu č.p. 
66 v Masarykově ulici a umístění pamětní 
desky akademického malíře Jana Michny

Ocenění města 
Telče
za výjimečný sportovní počin 
v roce 2019 získali

Milan Pařil ze stanice Telč HZS Kraje Vy-
sočina
za vítězství na Mistrovství Evropy ve Firefigh-
ter Combat Challenge ve Slovinsku v Tande-
mech nad 40 let

Mažoretky Telč „Růžičky“
za 3. místo v Evropské soutěži mažoretek 
IAM 2019 v Györu ve velké formaci baton ju-
nior klasik a za 1. místo na Světovém poháru 
Grand Prix 2019 MWF v Petrohradu ve velké 
formaci baton junior klasik

Mažoretky Telč „Růže“
za 2. místo v Evropské soutěži mažoretek 
IAM 2019 v Györu ve velké formaci baton se-
nior a za 2. místo na Světovém poháru Grand 
Prix 2019 MWF v Petrohradu ve velké forma-
ci baton senior

Foto: Bohumil Bína
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i sta-
rožitného. Zhotovení krycích plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. No-
vě - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

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

• Pronajmu obchod s výlohou od 1. 1. 
2020. Frekventované místo, 35 m², Telč. 
Tel. 603 419 076

Malý oznamovatel

• Převedu záznamy ze starých videokazet na DVD nebo Flešku. Levně. Tel. 777 554 484.
• Koupím řidítka na dětské kolo Pionýr. Nabídněte na tlf. 774 584 841, nebo vzkaz v IC rad-

nice.

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 10. do 18. 11. 2019.

Docela normální podzim  

Říjen v číslech
Průměrná teplota:   9,1°C
Průměrný tlak:   1017,3 hPa
Srážky:    38,6 mm
Max. teplota:   23,6°C, 1. 10. 
   v 16:19
Min. teplota:   -2,1°C, 31. 10. 
   v 6:39
Max. rychlost větru:  25,6 km/h, 3. 10.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Půjčím tepovač KÄRCHER 

vhodný pro mokré čištění koberců, 

sedaček, interiérů automobilů atd. 

Cena 300 Kč/den. 

Po dohodě mohu osobně vyčistit. 

Tel.: 723 113 069 

 

PODĚKOVÁNÍ za přípravu adventního 
času a Mikulášského setkání patří Lesnímu 
družstvu Borovná a ing. Rostislavu Čermá-
kovi za dodání vánočních stromků, Službám 
Telč za instalaci vánočního stromu a osvět-
lení. Všem telčským školám a školským 
zařízením za hezké vystoupení a ozdobení 
stromečků, mikulášské a čertovské družině, 
herci Horáckého divadla v Jihlavě Jakubu 
Škrdlovi, Petru Píšovi, Juriči Pařilovi a dob-
rovolným hasičům z Telče a Hříšice. 

Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury MěÚ Telč



str. 17TL 12/2019

ale hlavně více než sto žáků tehdejší obecné a měšťanské školy. Popiska pod snímkem by tak také mohla být: Najděte si svého dědečka 
nebo babičku. A pro čtenáře 80+ s otázkou: Kde stojíte Vy? Za poskytnutí snímku děkujeme paní Marii Třeské a Mgr. Luďku Ruxovi.

Uznání města Telče za rok 2019 byla udělena
Julii a Ele Mašátovým, žákyním Základní 
umělecké školy Telč
za vynikající úspěchy v soutěžích ZUŠ ve hře 
na trubku a za 1. místo v Ústředním kole v Li-
berci

Magdaléně Jarolímkové, člence zájmo-
vého útvaru Kvítek při Domu dětí a mlá-
deže Telč
za reprezentaci města a za 2. místo v českém 
zemském kole v Karlových Varech a získání 
titulu Stříbrný český Zpěváček

Janu Coufalovi, členu zájmového útvaru 
Kodokan při Domu dětí a mládeže Telč
za reprezentaci města a získání prvních míst 
v krajských i mezinárodních závodech v judu 
ve věkové kategorii 10 let

Šimonu Marečkovi, členu zájmového útva-
ru Kodokan při Domu dětí a mládeže Telč
za reprezentaci města a získání prvních míst 
v krajských i mezinárodních závodech v judu 
ve věkové kategorii 9 let

Samueli Polovi, bývalému žáku Základní 
školy Masarykova Telč
za úspěšnou reprezentaci školy v olympiá-
dách z různých předmětů ve školních, okres-
ních i krajských kolech

Rostislavu Jeglíkovi, bývalému žáku Zá-
kladní školy Masarykova Telč
za úspěšnou reprezentaci školy v lehké atleti-
ce a v kolektivních sportech

Natálii Králové, žákyni 7. třídy Základní 
školy Hradecká v Telči
za úspěšnou reprezentaci školy a za získání 
titulu mistryně a vicemistryně světa WTKA 
v Itálii 2018 a za 1. a 2. místo na Junior Chal-
lenge WAKO v Rakousku 2019 v kickboxu 
v disciplíně Pointfighting

Patricii Kozlíkové, žákyni 9. třídy Základní 
školy Hradecká v Telči
za úspěšnou reprezentaci školy a za 1. mís-
to na turnaji Světového poháru v Maďarsku 
WAKO 2019 a za 2. místo na Mistrovství ČR 
2019 v kickboxu v disciplíně Pointfighting

Sáře Mackové, studentce kvarty GOB 
a SOŠ Telč
za úspěšnou reprezentaci školy a získání pě-
ti titulů mistryně České republiky v kickbo-
xu 2019 v disciplínách Pointfighting a Light-
contact

Adéle Lupačové, žákyni 9. třídy Základní 
školy Hradecká v Telči
za úspěšnou reprezentaci školy a získání 1. 

místa v Evropské soutěži mažoretek IAM 
v kategorii junior-duo v Györu

Karolíně Hradilové, studentce kvarty GOB 
a SOŠ Telč
za úspěšnou reprezentaci školy a získání 1. 
místa v Evropské soutěži mažoretek IAM 
v kategorii junior-duo v Györu a za 3. místo 
na Světovém poháru Grand Prix 2019 MWF 
v Petrohradu v kategorii junior-sólo baton 
a za vynikající studijní výsledky

Anně Bártů, studentce septimy GOB a SOŠ 
Telč
za úspěšnou reprezentaci školy v olympiá-
dách, za 4. místo na Mistrovství ČR v grafic-
kých předmětech a za vynikající studijní vý-
sledky

Kláře Doskočilové, studentce septimy GOB 
a SOŠ Telč
za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích 
a na Mistrovství ČR v grafických předmětech 
a za vynikající studijní výsledky

Prokopu Kadlecovi, studentu kvarty GOB 
a SOŠ Telč
za úspěšnou reprezentaci školy v olympiá-
dách z různých předmětů v okresních i kraj-
ských kolech a za vynikající studijní výsledky
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Láska z koncentráku. 
S telčskou stopou
V říjnu (26.) uveřejnilo Právo rozsáhlý pří-
spěvek Moniky Kuncové o životním pří-
běhu Felixe Porgese a Elly Bernsteino-
vé. Dvou mladých lidí, kteří se seznámili 
za protektorátu v terezínském ghetu, kde 
dokonce uzavřeli sňatek. A měli nepředsta-
vitelné štěstí. Přežili. Příběh rodičů vypráví 
jeden z jejich synů, který se narodil po vál-
ce, Miroslav Prokeš. Tak si totiž Porgesovi 
změnili jméno. To udělala podle Mirosla-
va Prokeše řada Židů. Proč? Měli obavy, 
že holocaust se může opakovat a chtěli 
tak ochránit své děti. Celý text zmíněné-
ho příspěvku si můžete přečíst v Listárně 
TL. Jeho telčskou stopu pak pro nás odha-
lil Zdeněk Pošusta: „Poté, co za protekto-
rátu byli Židé vystěhováni z Jihlavy, aby 
se město mohlo „honosit“ označením Ju-
denfrei, našli Bernsteinovi s dcerou Elly 
útočiště u známých v Telči. Bydleli u Pol-
laků ve Svatoanenské ulici. Podobně tře-
ba další jihlavská židovská rodina, Orn-
steinovi, bydleli u mé babičky na náměstí. 
Jak v Telči žijící jihlavské židovské rodiny, 
tak i ty zde dlouho usedlé odešly v květ-
nu 1942 dvěma transporty do Terezína. 
Z transportů čítajících 1370 osob jich vál-
ku přežilo jen několik desítek...“
Zdeněk Pošusta, je telčský rodák, absol-
vent zdejšího gymnázia a pravidelný čte-
nář TL. Sám válku přežil jako tzv. ukrývané 
dítě. Více o něm v TL 8/2019.                  /z/

Svůj osud znám. 
Zpívající hasič potřetí
Po mimořádně úspěšných a sledovaných 
videoklipech Nejhezčí svátky (více než 
100 tis. zhlédnutí na YouTube, v progra-
mu 12 rádií) a Pro lásku mou (o práci 
IZS) se telčsko - nevcehelský profesionál-
ní hasič Jiří Jurič Pařil vydal na náročnou 
scénu pop rockového světa s videoklipem 
Svůj osud znám. Spíš než hudební stránka 
nového projektu nás tentokrát zaujalo je-
ho zákulisí, které popsal J. Pařil pro TL: 

„Ve videoklipu jsou použity záběry točené 
dronem v okolí Míchovy skály a Sedlejova, 
natáčení kapely probíhalo na střeše spor-
tovní haly Sokola. A jak se ukázalo, to byl 
oříšek. Vytažení aparatury lanem do výšky 
dvaceti metrů jsem zvládl asi během ho-
diny. Když ale muzikanti zjistili, že každý 
musí vyšplhat po kolmém žebříku do výš-
ky 20 metrů, nastal problém. Nakonec to 
ale všichni zvládli včetně půvabné kyta-
ristky Nikoly Pěchočové. Když byli později 
všichni v pořádku zpět na zemi, tak jsem si 
oddychl. Teď jen, aby naši věrní fanoušci 
novou píseň přijali…“

Podle textu J. Pařila

Za chvíli budou Vánoce. Co na nich má-
te rád?
Můžu mít ten rozhovor na dvě stránky? Ob-
zvláště mám rád advent, dobu očekávání, 
chystání, těšení se. Když se lidé snaží být 
k sobě milí, myslí více na druhé, potřebné. 
Mám rád koncerty, kdy z toho běhu povolím, 
a tóny, hlasy pohladí po duši. A nesmím za-
pomenout na svařák v Brně a pečené kašta-
ny. Samozřejmě je to doba setkávání s rodi-
nou, sourozenci a pohoda.
Co byste čtenářům TL popřál do nového 
roku a co byste si přál vy sám?
Rád bych popřál všem čtenářům krevní tlak 
pod 140/90mmHg a cholesterol v normě. 
Přál bych vám všem, protože člověk neví, 
co přijde zítra, abychom se na sebe usmíva-
li, byli k sobě vstřícní a dělali si radost. A co 
bych si přál já? Já bych si přál zlepšit se v an-
gličtině a ve stu dalších věcech.
Děkuji za rozhovor a přeji splnění 100+1 
přání. 

Marta Horáková

Dokončení ze strany 9

Jan Heralecký: Léčí 
v Česku i v Německu

Obdiv a uznání zaslouží Pavla Bočková, 
Ludmila Krejčová a Martina Janková, ve-
doucí dětského pěveckého sboru Srdíčko. 
Již šestý rok v řadě připravily se sborem 
pro vánoční čas koncert s charitativním 
posláním Srdíčko pro Afriku. V neděli 
29. prosince v 16 hodin v orlovně mů-
žete svou účastí podpořit děti v sirotčin-
ci sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbi-
le (Burkina Faso), kam poputuje výtěžek 
koncertu. 
Sirotčinec ubytovává více než 50 dětí 
a dalším 400 dětem umožňuje vzdělává-
ní. Na svůj provoz si přivydělává chovem 
hospodářských zvířat, pěstováním spiruli-
ny či vlastní pekárnou. Stále je ale závislý 
na darech sponzorů. Na koncertu uslyšíte 
známé a méně známé koledy a můžete se 
také těšit na originální divadlo s vánoční 
tematikou.                                             /z/

Koncert pro dobrou věc

Srdíčko pro Afriku

Telčské pracoviště památkářů vydalo 9. 
svazek sborníku Památky Vysočiny. Ob-
sahuje badatelské práce za roky 2017 až 
2018. Z Telči blízkých statí připomínáme:
Klára Zářecká, Ondřej Hnilica, Anna 
Hamrlová: Regionální poutní místo Kní-
nice jako duchovní a krajinotvorné ohnis-
ko panství telčských jezuitů
Anna Hamrlová: Jezuitský mobiliář kap-
le Povýšení sv. Kříže v Knínicích v kon-
textu novodobých pramenů
Ondřej Hnilica: Tváře Františky hraběn-
ky Slavatové
Jiří Bláha: Hotel U nádraží v Telči – Po-
dolí a jeho smutný osud
Sborník je možné zakoupit v sídle památ-
kářů v Lannerově domě

Vyšly Památky 
Vysočiny IX

Vážení pamětníci a milovníci historie města 
Telče, obracíme se na Vás s prosbou o spolu-
práci při přípravě stavebně historického prů-
zkumu farního kostela sv. Jakuba, který vzni-
ká v rámci projektu Telč a jezuité, řád a jeho 
mecenáši. Při jeho zpracovávání narážíme 
na nemalé potíže s dostupností historických 
pramenů. Zvláště pak překvapí nedostateč-
ná dokumentace z velké rekonstrukce koste-
la z 60. až 80. let 20. století, tedy paradoxně 
z doby nedávné. Pokud máte k dispozici ja-
kékoli fotografie, plány či vlastní vzpomín-
ky, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte. 
Nabízíme alespoň digitalizaci Vámi poskyt-
nutých materiálů spojenou s jejich interpretací 
a snad i hřejivý pocit z poznání vlastní histo-
rie. Přijít můžete osobně nebo nás kontaktovat 
e-mailem či telefonicky. Moc Vám děkujeme!

Kontakt:
zaskoda.miloslav@npu.cz, 608705584

hnilica.ondrej@npu.cz

Památkáři hledají 
pamětníky

Farní kostel sv. Jakuba

Ivan Minář: Lidová architektura v Kraji 
Vysočina: zděné stavby 19. století
V prodeji v sídle NPÚ v Lannerově domě 

Novinka telčských památkářů
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KALENDÁŘE 2020
Celý rok 2020 vás můžou provázet kalendáře s námětem Telče. Všechny jsou v nabídce Informačního centra na radnici.
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Policie ČR Telč 
informuje
Distributorka drog dojela
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 
šestadvacetileté ženy, která na Jihlavsku 
a Jindřichohradecku distribuovala pervi-
tin. Drogy distribuovala přibližně od kon-
ce loňského roku. Pervitin poskytova-
la zájemcům po předchozí telefonické či 
elektronické domluvě. Drogy prodávala 
zejména na Telčsku, a to jak na různých 
místech města, tak obcích v okolí. Ve vět-
šině případů zájemci za pervitin platili, 
ojediněle ho žena poskytla jako protihod-
notu za zapůjčení vozidla. Drogy distribu-
ovala v desítkách případů.

Pomohli seniorce
V pondělí 4. listopadu přijali policisté před 
pátou hodinou večer oznámení od ženy, 
která měla obavu o svoji dvaasedmdesá-
tiletou sousedku, která žije v bytě domu 
v Telči, odkud ale nevycházela ven, sama. 
Policisté zjistili, že žena může pouze ko-
munikovat přes dveře, protože byla zraně-
ná a nemohla se pohybovat. Problém s po-
licisty zdárně dále vyřešili hasiči, kteří byt 
odemkli a zavolali ZZS, která ženu odvez-
la na ošetření do nemocnice.

Řídil pod vlivem alkoholu
V neděli 10. listopadu odhalili policisté 
po jedenácté hodině dopoledne ve Furcho-
vě ulici třiapadesátiletého muže, kterému 
při dechové zkoušce naměřili 1,31 promile 
alkoholu. Zakázali mu další jízdu a na mís-
tě zadrželi řidičský průkaz.

Krádež mobilního oplocení
Policisté pátrají po pachateli, který v Mrá-
kotíně odcizil mobilní oplocení a nosné 
patky a způsobil tak škodu přes 17 tis. Kč. 
Ke krádeži došlo v druhé polovině října.

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

Informační centrum Městského úřadu aktuali-
zuje pro nadcházející turistickou sezónu Kata-
log ubytovacích zařízení v Telči a okolí. Ka-
talog bude stejně jako v minulých sezónách 
využíván zájemci o ubytování, kteří se obrátí 
na IC. Za zveřejnění údajů o ubytovacím za-
řízení bude vybírán poplatek ve výši 400 Kč 
od soukromých ubytovatelů a 800 Kč od pro-
vozovatelů hotelů (na kalendářní rok). Tento 
poplatek bude použit k úhradě nákladů spoje-
ných s vytištěním a distribucí propagačních le-
táků, které mají turisté k dispozici v Informač-
ním centru a jsou nabízeny při prezentacích 
města Telče i na veletrzích cestovního ruchu 
u nás a v zahraničí. Součástí propagace je i pre-
zentace na webových stránkách města, proto je 
nutné zároveň dodat aktuální fotografii vašeho 
ubytovacího zařízení v rozlišení min. 1280 x 
960 (na šířku) ve formátu JPG s textovým po-
pisem fotografie. V případě, že máte o tuto for-
mu propagace zájem, dostavte se s uvedenými 
podklady nejpozději do 31. ledna 2020 do In-
formačního centra, nám. Zachariáše z Hradce 
10, Telč, tel. 567 112 407. Využijte naší nabíd-
ky a zaktualizujte své ubytovací zařízení pro 
nadcházející turistickou sezónu.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

Katalog ubytovacích 
zařízení v Telči a okolí

Aktualizace pro rok 2020

Upozorňujeme, že 31. prosince tohoto roku 
je další nejzazší termín, do kterého musí pro-
vozovatelé spalovacích stacionárních zdro-
jů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 
do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,, 
zajistit jeho kontrolu podle zákona O ochraně 
ovzduší. Kontrolu, která se nyní provádí jed-
nou za tři roky, může provést jen odborně způ-
sobilá osoba (firma). Databáze těchto osob je 
umístěna na stránkách Ministerstva životního 
prostředí www.ipo.mzp.cz. Doklad o kontrole 
si může vyžádat obecní úřad obce s rozšířenou 
působností a za jeho nepředložení hrozí provo-
zovateli finanční postih. 

Pavlína Kretová, odbor životního prostředí

Kontroly technického 
stavu a provozu kotlů

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). Podrobněji v TL 
10 na straně 8 v příspěvku Stanislava Němce 
z odboru životního prostředí.

Povinné čipování psů

Papučový den
Bylo pondělí 7. října, a tak jsem učinil, jak 
jsem slíbil. Při odchodu z domu jsem si pone-
chal na nohou papuče nebo chcete-li bačkory 
a vydal se v nich prožít celý svůj pracovní den. 
Naštěstí bylo pěkně, a tak kožené bačkory cel-
kem úspěšně nahrazovaly doma odpočívají-
cí polobotky. „Pane Vystrčile, já vím, že toho 
máte asi hodně, ale víte, co máte na nohou?“ 
zeptala se mě s obavou v hlase paní střední-
ho věku u telčské polikliniky. Odpověděl jsem, 
že jsem nezapomněl a ani se (alespoň zatím) 
nezbláznil, nýbrž že jsem se rozhodl podpo-
řit dnešní papučový den. Protože jsem se s po-
dobným dotazem během dne setkal ještě něko-
likrát, dovoluji si využít tentokrát svůj článek 
k tomu, abych napsal, co je tzv. papučový den. 
Na papučový den, který připadá na 7. října, 
si můžete ponecháním podoby svého obutí 
ve formě papučí na nohou i po opuštění svého 
bydliště symbolicky vzít svůj domov ve for-
mě domácího obutí do práce či jiného místa 
s sebou, a tím zdůraznit jeho význam. A právě 
podpora významu domova a s tím velmi úzce 
souvisejícího přání zejména starších lidí žít 
a dožít poslední část svého života doma a pod-
pora mobilních hospiců, které právě toto přá-
ní zůstat doma i ze života odcházejícím lidem 
umožňují, to je hlavní poselství papučového 
dne. Vím, ono to obecně není zrovna veselé 
téma, ale podpořit mobilní hospicovou péči 
a upozornit na její zásadní význam také tím, 
že si jeden den v roce vezmu papuče do práce, 
mi přijde jako sice trochu ztřeštěný ale přesto 
bezvadný nápad. Úplně na závěr. Asi to větši-
na obyvatel Telče a okolí ví, ale to, že jsem byl 
v papučích hned ráno 7. října osloven u míst-
ní polikliniky, není náhoda. Na telčské polikli-
nice totiž sídlí naše Sdílení, což je organizace, 
která na Telčsku dlouhodobě úspěšně zajišťuje 
právě domácí hospicovou péči, a já jsem, jako 
správný člen správní rady, šel ukázat, že jsem 
splnil domácí úkol a na celý den nazul papuče.

Miloš Vystrčil, senátor, zastupitel města 
a předseda správní rady Sdílení

V současné době je na úřední desce uveřej-
něno oznámení o vyhlášení výběrového říze-
ní na obsazení pracovního místa zaměstnance 
pro zajištění provozu turistického informační-
ho centra. Lhůta pro podávání přihlášek je sta-
novena do 16. 12. 2019 do 17:00 hod. Bližší 
podmínky a požadavky jsou uvedeny na úřed-
ní desce, která je přístupná i na internetových 
stránkách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení na 
nového zaměstnance

V tomto čísle naposledy čerpáme ze zprá-
vy vedoucího obvodního oddělení PČR 
Telč npor. Mgr. Luboše Pavlíka, které té-
měř deset roků pro TL připravoval.  S po-
děkováním za dlouholetou výbornou spo-
lupráci mu přejeme vše dobré na novém 
působišti na Policejní škole v Jihlavě. Ví-
ce v příštím vydání TL. Redakce 

Po uzávěrce

Změna u PČR v Telči
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Helena Grycová Benešová, 
Lubomír Procházka:
Zmizelá Morava - Telč a okolí
Ačkoli tvář historické Telče zůstala 
zachována, některé domy zmizely 
beze stopy, vzhled některých sídel 
se zcela změnil a nejvíce se běh času 
promítl do vesnické zástavby a kra-
jiny v okolí. Kniha mapuje změny 
v těchto lokalitách prostřednictvím 
téměř 200 historických fotografií.

Otokar Maška:
Telč - Obrázky měšťanského 
života na přelomu 
19. a 20. století
Kniha představuje vzpomínky Oto-
kara Mašky a čtyři roční období 
v měšťanském životě očima foto-
grafů. Publikaci připravil Muzejní 
spolek v Telči.

Pavel Juřík:
Dominia pánů z Hradce, 
Slavatů a Czerninů
Pozoruhodná publikace věnovaná 
třem významným šlechtickým ro-
dům, jejichž příslušníci mnohokrát 
zasáhli do našich dějin, a kterým 
města Jindřichův Hradec, Telč, Sla-
vonice a mnohá další vděčí za svůj 
hospodářský i kulturní rozvoj.

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

Mgr. Iva Steinová:
Even zikaron. Paměť židovských 
náhrobních kamenů v Telči
Drobná publikace vydaná v češtině 
a v angličtině, která seznamuje s dvě-
ma zdejšími hřbitovy. Vydavatelem 
je město Telč, autorkou textu a foto-
grafií je Iva Steinová ze společnosti 
Matana a.s.

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

Libor Sváček:
Česká republika - UNESCO
V knize jsou kromě památek již zapsa-
ných na seznam světového dědictví 
uvedeny také ty památky, které jsou 
na indikativním seznamu NPÚ. Hlavním 
prostředkem prezentace je fotografie, po-
pisky ve čtyřech jazykových mutacích.

Kolektiv autorů:
UNESCO je blízko / is near
České dědictví UNESCO – dvanáct 
českých divů světa ve fotografiích. 
Český a anglický text.

Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec, 
Fotografie Jiří Podrazil:
Telč - Historické centrum
Publikace se věnuje jak historickému 
vývoji města, především rozkvětu 
za působení Zachariáše z Hradce, tak 
architektonické podobě jednotlivých 
staveb, a to nejen slavnému soubo-
ru domů na hlavním náměstí. Texty 
jsou doplněny krásnými fotografiemi 
současného stavu historického centra 
a na konci je zařazena mapka s jed-
notlivě vyznačenými stavbami. 

Památky Vysočiny
Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2016
Publikace je ohlédnutím za zajíma-
vými počiny v oblasti památkové 
péče v Kraji Vysočina. Seznamují 
odbornou i laickou veřejnost s pa-
mátkami v tomto regionu a inspirují 
čtenáře k volnočasovým a kulturním 
aktivitám.
Knihu je možné zakoupit také v síd-
le NPÚ v Lannerově domě.

Telč v průběhu staletí
Kniha představuje panství Telč, kte-
ré bylo v průběhu staletí drženo čty-
ři šlechtickými rody, pány z Hradce, 
Slavaty z Chlumu a Košumberka, 
Lichtenstein-Castelcorny a rodem 
Podstatzky-Lichtenstein, jako fun-
gující organismus. Knihu je možné 
zakoupit také v sídle NPÚ v Lanne-
rově domě. Publikaci vydal NPÚ, 
ú.o.p. v Telči

CD Jana Smigmatora
Vánoce/Christmas
Na třetím sólovém albu najdeme jak 
vánoční swingovou klasiku Velké-
ho amerického zpěvníku, tak písně, 
v nichž se Jan představuje nejen jako 
interpret, ale také jako autor textů 
a spoluautor hudby.

KALENDÁŘE 2020

 Nástěnný kalendář
Město Telč 2020
fotografie Jaroslav Svoboda, Lubomír 
Stiburek, Jiří Jabulka, Aleš Ležatka

 Stolní kalendář
Telč 2020
kresby Tomáš Mejdrech, texty Michal 
Marek

 Stolní kalendář
Podjavořičan Telč 2020

 Stolní i nástěnný kalendář
Naší Vysočinou 2020
autor Jan Říha

 NOVINKA
Vladimír Kunc:
Vysočina. Hrady, zámky, 
památky
Exkluzivní obrazová publikace, která 
mapuje turisticky významné kulturní 
a historické památky Vysočiny. Čes-
ky, anglicky, německy.

 NOVINKA
Richard Cila, Karel Černý, 
Roman Jeschke, Martin Navrátil:
Nostalgická železnice
na Vysočině
Autoři připomínají nejen nostalgii 
rakousko-uherské a československé 
prvorepublikové železnice, ale pro-
střednictvím originálních fotografií 
a zajímavých textů také ukazují na mi-
strovství projektantů, techniků a děl-
níků, kteří železniční síť a její zázemí 
na Vysočině v druhé polovině 19. sto-
letí a na počátku 20. století vybudovali 
a uvedli do provozu.

 NOVINKA
Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher:
Česko z nebe
Kniha potěší každého milovníka Čech, 
Moravy i Slezska. Díky fotografiím 
v této knize si známá i méně známá místa 
prohlédnete jinak, očima ptáků. Popisky 
fotografií a texty v češtině a v angličtině.

Průvodce architekturou Telče
Publikace představuje nejen architek-
tonické dědictví Telče od nejstarších 
dob až do současnosti, ale i příběhy 
vepsané do staveb a obrazu města 
v průběhu staletí. Kniha je doplněna 
profesionálně vytvořenými fotogra-
fiemi současného stavu. 
Česko-anglická verze. Publikaci vy-
dal NPÚ v Praze a NPÚ, ú.o.p. v Telči

Pro předvánoční dobu, od 1. do 31. prosince 2019, připravilo město Telč třináctý knižní miniveletrh 
publikací, které jsou v nabídce Informačního centra a v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Knihy 
jsou věnované městu a jeho okolí. Cílem miniveletrhu je podpořit prodej publikací a také upozornit 
na možnost zajímavého dárku pro vaše příbuzné a přátele.

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

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

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

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

 NOVINKA
Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger
Ukradený Ježíšek
Pohádkový sešit s omalovánkami 
z Telče. Nová pohádka o tom, jak chtěl 
Flíček Berušce zkrátit čekání na Je-
žíška.

Martina Lancingerová, 
Milan HUGO Lancinger:
Hugův pohádkový betlém
Malebná kulisa betlému s motivy 
telčských domů a věží. Vystřihovánka 
ke slepení.

Literární pokladnice, Jiří Jabulka:
Telč - vyznání městu
Obrazová publikace fotografií Jiří-
ho Jabulky, které doprovází známé 
i méně známé texty o Telči Karla Čap-
ka, Vincence Furcha, Františka Koží-
ka, Egona Bondyho, Ivana M. Jirouse 
a místních autorů.

Michal Stehlík, Jiří Jabulka:
Telč - město příběhů
Jedinečná obrazová publikace foto-
grafií Jiřího Jabulky, Karla Křížka 
a Vojtěcha Koláře s nevšedními texty 
Michala Stehlíka.

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

Miloš Drdácký:
Dějiny Telče v díle místních 
historiků
Souborné vydání historických pojed-
nání o Telči.
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V říjnu proběhla soutěž o nejlepší Land 
Art. Zadání bylo jednoduché: na území 
Geoparku Vysočina vytvořit umělecké dí-
lo z čistě přírodních materiálů. Zájem dětí 
byl obrovský – zapojily se mateřské, zá-
kladní i střední školy a celkem se sešlo 

172 výtvorů. Vyhlášení vítězů proběhlo 
13. listopadu na Panském dvoře a všich-
ni účastníci obdrželi ceny z rukou mrá-
kotínského starosty Miroslava Požára. 
Nejhezčí díla vytvořily děti ze ZUŠ Telč, 
ZŠ Urbanova a ZŠ Žirovnice. Výstavu 
všech landartových děl si můžete pro-
hlédnout v infocentru na Panském dvoře 
Telč. K vidění bude až do 13. prosince. 
Fotky najdete na www.geoparkvysocina.
cz. Soutěž podpořil Kraj Vysočina.

Jan Švaříček 
manažer Geoparku Vysočina

Kontejnery na potravinářské tuky
V listopadu budou ve městě nově instalovány 
v rámci spolupráce se společností EKO – PF 
nové sběrové zelené nádoby o objemu 240 l, 
do kterých bude možno ukládat použité oleje 
a tuky z kuchyní. Tím dojde k vyřešení otázky, 
kam s tímto druhem odpadu, který ve většině 
případů končil v kanalizačním systému měs-
ta a následně v místní čističce odpadních vod. 
Neblahým způsobem tak ovlivňoval stav ka-
nalizační sítě a zatěžoval ČOV. Ve spoluprá-
ci se zastupiteli Hanou Hajnovou a Jiřím Py-
kalem jsme vytipovali pro první etapu sedm 
míst, kde kontejnery najdete. Je to sídliště 
Radkovská u bývalé kotelny, sběrové mís-
to na ulici Svatojánská, sběrové místo v lo-
kalitě nám. Hrdinů, sídliště U Štěpnického 
rybníka, sběrové místo na ulici Mysliboř-
ská u OD Tesco, sběrové místo na ulici Ja-
na Žižky a posledním místem je sběrový 
dvůr společnosti Služby Telč v Radkovské 
ulici. Dále, jako dosud, lze použité tuky uklá-
dat ve větších plastových nádobách ve sběro-

Novinka

vém dvoře Služeb. Co do nádob patří: pou-
žité oleje a tuky z domácností, např. fritovací 
oleje, ztužené tuky atd. Co do nádob v žád-
ném případě nepatří: různé technické ole-
je, např. převodová, motorová, hydraulická 
maziva a podobné technické kapaliny. Vel-
mi důležitou věcí je způsob ukládání tuků. 
Pro další využití je potřeba je ukládat v PET 
lahvích, kanystrech nebo jiných nerozbitných 
plastových nádobách s pevným uzávěrem, 
aby nedocházelo k jejich znehodnocení nebo 
rozlití. Nikdy nevkládejte tuky ve skleně-
ných lahvích a nádobách, které se při ma-
nipulaci rozbijí! Sběrné nádoby budou dle 
potřeby sváženy odbornou firmou ke zpraco-
vání a následnému dalšímu využití. Věřím, že 
tímto krokem dojde k dalšímu posunu v otáz-
ce třídění odpadů v rámci našeho města a je-
ho dalšího ekologického využití.

Ing. Jaroslav Blecha 
prokurista Služeb Telč, s.r.o. 

Hofmistr, Holomek, Nádeník a Klíčník
Právě tak se jmenují čtyři druhy řemeslných 
piv, které uvařil v novém pivovaru Panské-
ho dvora sládek Marcel Hofman. Poprvé je 
ochutnali hosté nově otevřené Panské restau-
race a pivovaru 30. listopadu. Sládek Hof-
man před premiérou pivovaru uvedl: „Pivo 
v Panském pivovaru vařím už od září, tak-
že je vyzrálé přesně tak, jak má být. Náde-
ník je desítka, Holomek jedenáctka, Hofmistr 
dvanáctka a Klíčník třináctka. Do budoucna 
plánuji vařit i speciály.“  Panský pivovar plá-
nuje ročně uvařit 1 200 až 1 500 hektolitrů 
piva a má místo i pro případné rozšíření vý-
roby. Pivo stáčí i do láhví, které jsou od kon-
ce listopadu v prodeji. V Panské restauraci si 

hosté pochutnají na poctivé české kuchyni. 
Má dodavatele z řady místních farem a pěs-
titelů. Základem jejího menu budou tradič-
ní česká jídla a steaky, ale zkrátka nepřijdou 
ani milovníci moderní gastronomie nebo ve-
getariáni. Zájemci mohou návštěvu pivovaru 
a restaurace spojit s prohlídkou areálu revita-
lizovaného Panského dvora.

Bližší informace najdete na stránkách
www.panskydvurtelc.cz 
nebo kontaktujte Hana Plachá 
(manažerka areálu), +420 778 754 594, 
placha@panskydvurtelc.cz

Podle TZ 

Novinka v Panském dvoře Geopark Vysočina:

Podzimní Land Art
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Kontejnery na potravinářské tuky

Potřebujete:
půl litru plnotučného mléka, vrchovatou lžíci 
a půl bramborového či kukuřičného škrobu, 
dvě lžíce hořkého kakaového prášku, vanilku 
či vanilkový cukr, tři vrchovaté lžíce krysta-
lového cukru, čtvrt tabulky nahrubo nastrou-
hané hořké čokolády (cca 25 g).
Postup:
Smíchej ingredience, cukr, vanilkový cukr, 
nebo vanilku, kakaový prášek a škrob. Za ne-
ustálého míchání vsypej směs do studeného 
mléka a dej na oheň. Stále kvedlej, vař mi-
nutu, přisypej nastrouhanou hořkou čokolá-
du, zamíchej a vypni. Horká čokoláda se pije 
v malých šálcích. 
Po italsku do hubky, str. 208

Pravá italská horká 
čokoláda

Cioccolata calda italiana

Italské Vánoce. V kuchyni
Sto, nebo stopadesát lidí? To byly skromné 
odhady počtu přítomných rozcházejících se 
účastníků autogramiády úspěšné telčské au-
torky Marty Kučíkové Němcové. 20. října po-
křtila v Knihovně Univerzitního centra svou 
další knihu, vydanou nakladatelstvím Mla-
dá fronta. Po italsku do hubky není obyčej-
ná kuchařka, ale průvodce po chutích a kuli-
nářských specialitách temperamentních Italů 
a Italek. M. Kučíková ví, o čem píše. Vždyť 

již 16 roků v rodné zemi renesance se svou 
rodinou žije. A tak naše povídání o její nové 
práci pro předvánoční číslo nemohlo být o ni-
čem jiném než o italských vánočních tradi-
cích. Samozřejmě těch spojených s kuchyní.
V Itálii se žádné cukroví nepeče, ale pečou se, 
dnes spíš kupují, bábovky. Nejoblíbenější jsou 
bez rozinek a bez kandovaného ovoce, tzv. 

pandoro. Bábovka má trvanlivost i několik 
týdnů, je velmi lehká a velmi chutná. Druhým 
typem bábovky je panettone, a ta právě obsa-
huje rozinky, kandované ovoce atd. Odhadu-
ji, že většina italské populace spíše preferu-
je bábovku prostou, tedy pandoro. K ní pak 
sladké šumivé víno. Italské Vánoce začínají 

25. prosince ranním příchodem kouzelného 
dědečka Babbo Natale, který přináší dětem 
dárky. Poté, 25. a 26., jsou svátky ve znamení 
návštěv příbuzných s vánoční bábovkou a ví-
nem, ale pro jistotu je lepší přinést bábovku 
bez kandovaného ovoce, aby chutnala i ma-

Podle Marty Kučíkové

lým dětem. Něco typického pro Vánoce, jako 
je třeba naše voňavé cukroví, Italové neznají. 
Rodiny si připravují menu podle toho, co jim 
nejvíce chutná. A mimochodem. Našeho kap-
ra by asi nejedli, protože jim smrdí. Proto ta-
ké v mé kuchařce-nekuchařce nějaký vánoční 
recept nenajdete. Ale přece. Především před 
Vánoci se zde žádná oslava, školní, pracov-
ní či sousedská neobejde bez horké čokolády. 
A k ní se přikusuje bábovka pandoro. Jestli 
jste ještě nezapomněli informaci z úvodu, je 
to bábovka bez rozinek.                                /z/

MARTA KUČÍKOVÁ. Po autogramiádě jí 
bolela ruka.

FRONTA. Jako by se čas vrátil. Před třice-
ti roky běžná předvánoční fronta nebyla 20. 
října v Knihovně Univerzitního centra na ko-
lekce, banány, nebo dokonce knižní mayov-
ku, ale na podpis Marty Kučíkové v její nej-
novější knize Po italsku do hubky.

Foto: Jaroslav Makovec 

Byl tady Legiovlak
Předčil televizi i výuku ve školní třídě. Tak 
se dá také hodnotit Legiovlak, skvělý pro-
jekt Československé obce legionářské, kte-
rý poslední říjnový týden pobýval na telč- 
ském nádraží. 14 zrekonstruovaných vago-
nů představilo vojenský vlak, v jehož růz-
ných sestavách se v letech 1918 až 1920 
přepravilo napříč Ruskem po Transsibiřské 
magistrále tisíce československých legioná-
řů. Návštěva expozice zcela reálně navodila 
podmínky života mužů na kolejích. Kdo si, 
byť s námahou, při procházení vagony po-
kusil za jejich okny vybavit mrazivou Sibiř, 
zákeřného nepřítele, nedostatek jídla, složi-
tou hygienu, ale třeba i logickou „ponorko-
vou“ nemoc osádky ubytovacího vagonu, ví 
o strádání a odvaze mužů „na palubě“, ne-

zřídka našich předků, své. Jednoduše: ne-
stačí se divit tomu, co dokázali a co přeži-
li. Téměř 4000 návštěvníků, z toho na 800 
žáků škol, hodnotí Petr Čížek, jeden z prů-
vodců Legiovlaku, jako nadprůměrnou ná-
vštěvnost a pro TL dodal: „Svědčí to o tom, 
že v Telči a okolí jsou legionářské tradice 
ve stálém povědomí a nejsou lidem lhostej-
né. Ve víkendové dny jsme pro obrovský zá-
jem museli zvýšit četnost komentovaných 
prohlídek. To běžně neděláme. Průvodci Le-
giovlaku si z Telče odváží materiály, foto-
grafie a různé dokumenty o 34 legionářích, 
které jim poskytli jejich příbuzní a potom-
ci.“ Podle Petra Čížka návštěva Legiovlaku 
v Telči splnila i v tomto směru záměr autorů 
tohoto chvályhodného počinu.
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Konec října byl pro jejich zákazníky, 
hlavně ze Starého Města, nemilým pře-
kvapením. Obchod s potravinami, kvalit-
ním masem a dobrým chlebem, fungující 
od roku 1990 pod rázným vedením paní 
Pleskačové a od roku 2006 jako rodinná 
firma, byl zavřen. Na důvody jsme se ptali 
její dcery, Hany Svobodové. „Naskytla se 
mi zajímavá pracovní příležitost a součas-
ně onemocněla mamka. A bylo rozhodnu-
to,“ zněla odpověď. Bývalé i nové zákaz-
níky určitě potěší, že podle jejích slov by 
měl být obchod opět v provozu začátkem 
nového roku a měl by nabízet stejný sorti-
ment. „Za podporu bych chtěla poděkovat 
hlavně své rodině i zákazníkům, kteří mi 
budou chybět. Na co jsme mysleli při vý-
běru nájemce? Že pro spoustu lidí ze Sta-
rého Města je důležité, aby tady našli zbo-
ží, které denně nakupovali,“ uvedla Hana 
Svobodová.                                             /h/

U Pleskačů bude 
otevřeno

Hned 1. 10. byla dosažena nejvyšší teplo-
ta měsíce – téměř 23°C. Poté se ochladi-
lo a maxima vystupovala už jen na 10 až 
16°C. Velmi chladno bylo 8. 10., kdy ranní 
minimální teplota poklesla až na -2°C a při 
zemi na -4°C. Následovalo znovu oteple-
ní a přibližně druhá a zvláště třetí dekáda 
měsíce vyšly nadprůměrně teplé. Denní 
maxima se dostávala až nad +15°C a 27. 
10. dokonce nad 21°C. Bylo to pěkné ba-
bí léto, které jsme měli dávkované po ně-
kolika dnech. Hodně záleželo na tom, jak 
se zachovaly mlhy. Někdy klesly k zemi 
a potom následoval krásný slunečný den, 
někdy se mlha rozpustila až navečer a jin-
dy se zvedly a utvořily inverzní „poklič-
ku“ z vrstevnaté oblačnosti. Relativně tep-
lé počasí pořád ještě prospívalo růstu hub. 
V posledních dnech měsíce se výrazně 
ochladilo až do mrazových dnů. Nejchlad-
něji bylo 31. 10., kdy denní maximum vy-
stoupilo jen na +3°C, noční minimum kles-
lo na -3°C a při zemi na -6°C. Srážky byly 
zatím jen v tekutém skupenství a nebyly 
příliš vydatné, ale zvláště v první polovi-
ně měsíce pršelo často. Ve druhé polovině 
měsíce pršelo jen zřídka a často se tvořily 
rosy a mlhy. Měsíc hodnotíme teplotně ja-
ko mírně nadnormální, srážkově v mezích 
normálu. Oproti loňskému roku je situace 
s půdní vláhou před zimou přece jen pod-
statně lepší.                                              jf

Počasí v říjnu

ŠPUNTI V POHYBU byli i malí čerti při příchodu Mikuláše 29. listopadu na náměstí. 
Foto: Ilona Jeníčková

10. listopadu se závodníci Krasobruslařského klubu Telč zúčastnili pod vedením trenéra 
Petra Procházky závodů Jihlava Trophy. V krajském městě dali o svém oddílu a svých 
pokrocích na ledové ploše dobře vědět. Ela Mašátová ve velmi silně obsazené katego-
rii P3 mezi sedmnácti soupeřkami obsadila dělené první místo. Kategorie Ukaž, co umíš 
(volná jízda) byla doménou členů telčského klubu. První v ní byla Julie Němečková před 
Barborou Coufalovou a Jakubem Mácou.

Krasobruslaři bodovali v Jihlavě

Spěšné vlaky vypravované ve směru 
na Telč a Slavonice dostaly jméno Rene-
sance, Lenka Horáková, ředitelka Regio-
nálního obchodního centra Českých drah 
na tiskové konferenci k novým vlako-
vým jízdním řádům platným od 15. pro-
since. A z tiskové zprávy: Trať 227 Kos-
telec u Jihlavy – Telč – hranice kraje 
(– Slavonice), zde se  zásadně mění způ-
sob obsluhy osobními vlaky. Trať bu-

Po uzávěrce

Bude jezdit Renesance

Přinášíme aktuální tabulky celostátní soutěže Ligy mladších žáků. Ve 26 skupinách v ní 
bojuje 206 týmů mladých hokejistů. Ve skupinách Jihomoravská II (č. 26) a Vysočina (č. 
13) také dvě telčská mužstva.

Budoucnost hokeje

Liga mladších žáků „D“, 
skupina 13 - VYSOČINA

1. DRAGONS Telč 11 104:34 22
2. Dukla Jihlava 9 82:25 15
3. H. Brod 11 98:49 14
4. Ledeč n. S. 10 84:55 12
5. Slavia Třebíč 10 72:54 12
6. V. Meziříčí 10 44:60 8
7. Žďár n. S. 10 54:68 6
8. Pelhřimov 11 39:159 3
9. Bystřice n. P. 10 16:89 0

Liga mladších žáků „D“, 
skupina 26 - JIHOMORAVSKÁ II 

1. Blansko 11 102:23 22
2. Moravské Budějovice 11 77:22 19
3. SK Telč 11 65:68 10
4. Hodonín 11 82:59 9
5. Velká Bíteš 11 62:90 9
6. Warriors Brno 11 55:54 8
7. Břeclav 11 45:93 7
8. Zastávka u Brna 11 46:125 4

de nově obsluhována přímými spěšnými 
a osobními vlaky Havlíčkův Brod – Kos-
telec u Jihlavy – Telč (– Slavonice). Po-
čet vlaků a jízdní řád se zásadně mění. 
Dojde k navýšení počtu vlaků o více než 
27 % a vzniká zde taktový jízdní řád s ho-
dinovým intervalem v ranní a odpolední 
špičce pracovních dní a s dvouhodino-
vým intervalem v sedlech pracovních dní 
a o víkendech.

ŠPUNTI V POHYBU. TJ Sokol Telč zve děti i rodiče na vánoční sportování v neděli 
29. prosince od 15 hodin v hale Sokola v Masarykově ulici.
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Sport
Hokej
Tabulka Krajské soutěže Vysočiny v do-
bě uzávěrky vydání
1. Telč 8 49:29 18
2. Polička 8 43:34 18
3. Náměšť nad Oslavou 7 35:30 13
4. Bystřice n. P. 7 38:29 11
5. Velké Meziříčí B 8 28:34 11
6. Zastávka u Brna 6 24:29 7
7. Velká Bíteš B 8 15:47 0

Fotbal
Tabulka krajské I. A třídy po podzimní 
části soutěže
1. Kamenice n. L. 13 43:21 34
2. Světlá nad Sázavou 13 26:18 26
3. Mírovka 13 34:19 26
4. Telč 13 26:16 21
5. Třešť 13 32:27 19
6. Rozsochatec 13 32:26 19
7. Košetice 13 22:18 19
8. Havlíčkův Brod B 13 20:23 18
9. Štoky 13 28:33 17
10. Humpolec B 13 24:33 16
11. Kostelec 13 22:30 16
12. Leština 13 21:31 14
13. Nový Rychnov 13 26:43 9
14. Černíč 13 16:34 6

Stolní tenis
Tabulka Krajského přeboru I. třídy 
v době uzávěrky vydání
1. Humpolec  7 62:38 25
2. Světlá n. S. 7 67:38 23
3. Telč 7 59:42 22
4. Žďár n. S. B 7 58:42 20
5. Chotěboř B 7 56:40 19
6. H. Brod B 7 47:47 19
7.  Nížkov 7 54:58 17
8. Lhotky 7 42:58 13
9. N. Město na M. 7 41:59 13
10. Jihlava B 7 39:57 13
11. Nové Dvory 7 38:66 13
12. Chmelná B 7 47:65 11

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

Kickbox
Zlaté holky
V pondělí 4. se vrátila z Mistrovství světa 
v kickboxu v italské Carrary česká repre-
zentace. V její téměř čtyřicetičlenné vý-
pravě měl zastoupení i jihlavský Reborn 
Kickbox Klub, který má pobočku v Telči. 
S vystoupením svých svěřenců na jihu Ev-
ropy byl trenér Josef Bílek velmi spokoje-
ný. Všichni totiž získali mistrovské tituly. 
Výjimkou nebyly ani dvě telčské kickbo-
xerky Natálie Králová a Sára Macková. Je-
jich medailovou žeň pro TL popsal takto:
Natálie Králová - 12 let, 41,5 kg, závodila 
v disciplínách Pointfighting a Lightcontact 
s těmito výsledky:
Pointfighting ml. žákyně - 42kg - zlato
Pointfighting ml. žákyně - 47kg - zlato
Pointfighting st. žákyně - 42kg - zlato
Lightcontact ml. žákyně - 42kg - stříbro
Sára Macková - 14 let, 54,8 kg ve stej-
ných disciplínách uspěla takto:
Pointfighting st. žákyně - 55kg - bronz
Pointfighting st. žákyně - 60kg - zlato
Lightcontact st. žákyně - 55kg – zlato
Lightcontact st. žákyně - 60kg - bronz

Florbal 
Turnaje v lednu
25. ledna starší žáci
26. ledna elévové
sportovní hala ZŠ Hradecká

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, UMĚLÝ TRÁVNÍK. FOTBAL BUDOUCNOSTI? Na hřišti 
ve školním sportovním areálu v Hradecké ulici je to současnost.                               Foto: Pavel Boček

Florbalisté Orla uspěli 
v Kněžicích
Již po třetí se v Kněžicích konal Ústřed-
ní orelský turnaj ve florbalu starších žá-
ků. Sešlo se zde 5 týmů. Kromě domácích 
Kněžic, Orla Telč a Nové Říše ještě Orel 
Devět Křížů u Rtyně v Podkrkonoší a Orel 
Oldříš. Naši reprezentanti ve vzájemných 
zápasech mezi všemi týmy nenašli pře-
možitele a po zásluze si do Telče odvez-
li pohár za první místo. Největší zásluhu 
na tom má Martin Kovář s 16 góly a gól-
man Matyáš Burian.

David Kovář
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RŮŽE V TRNÍ, NEBO NAOPAK? Kdepak! Sportovci ocenění městem za výkony 
v právě končícím roce. Hasič Milan Pařil za vítězství na Mistrovství Evropy ve Firefigh-
ter Combat Challenge ve Slovinsku v tandemech nad 40 let a Mažoretky Telč, Růžičky 
a Růže za výsledky v Evropské soutěži IAM v Györu a na Světovém poháru Grand Prix 
2019 MWF v Petrohradu.                                                                           Foto: Milan Pařil st.

OZVĚNY PODZIMU. Hubertova jízda na Panských nivách na Ran-
či 26. října a Svatováclavské slavnosti 21. září. Tentokrát i s reklam-
ním traktorem a s ochutnávkou piva Pivovaru Trojan.

Foto: Pavel Komín a Ilona Jeníčková

VÁNOČNÍ STROM. V době uzávěrky 
prosincového vydání ještě rostl na sídlišti 
ve Štěpnici. Příští rok by byl skácen v rám-
ci druhé etapy revitalizace tohoto sídliště. 
Zásluhu na jeho „velké roli“ v čase letošní-
ho adventu na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce mají pracovníci Služeb Telč. Dobrým 
nápadem přispěli, byť nevelkým činem, 
k ochraně přírody. Bohužel další vzrost-
lý smrk v jeho sousedství takové využití 
zatím nemá. Příští rok tak bude pravděpo-
dobně po skácení bez dalšího využití od-
vezen na pilu nebo poslouží jako palivo. 
Možná, že by při troše štěstí mohl o letoš-
ních Vánocích udělat radost dětem i do-
spělým v některém z okolních měst nebo 
obcí.

Foto a text (kráceno) Jindřich Kaupa
ZIMA PŘEDE DVEŘMI. Nezbytné zazimování kašen pracovníky Služeb Telč.

Foto: Pavel Boček
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VÍC NEŽ SKVĚLÁ ZPRÁVA: V ORLOVNĚ SE TOPÍ. Po 11 letech se opět topí ve vel-
kém a nádherně zrestaurovaném sále orlovny. Díky dárcům, sponzorům a příspěvku Města by-
la dokončena instalace nového plynového topení. Orlovna tak bude využívána celoročně. První 
koncert „v teple“ byla oslava Srdíčka k 30. výročí jeho založení 24. listopadu, napsal TL sta-
rosta Orla Jaroslav Kadlec. 

STŘECHA PRO SV. ANNU. Na podzim pokračovala obnova střechy a krovu kostela sv. Anny další etapou. Tentokrát se na díle v hodnotě více 
než 1,1 mil. Kč podílí 50% dotace Ministerstva kultury, 40% telčská farnost a 10% Město Telč. Z celkové částky více než 2,6 mil. Kč, se kterou 
obnova počítá, zbývá ve třetí etapě ještě proinvestovat 627 726 Kč. Zdroj: Farní věstník                                                                    Foto: Pavel Boček

POKLAD. V době extrémního deficitu srá-
žek není termín „poklad“ pro znovu objeve-
nou studánku v Bažantnici v Lipkách vůbec 
nadsázkou. Studánku vyčistil a vyfotografo-
val pan Jindřich Kaupa.

I U TŘÍ KNÍŽAT. Také při obědě ve známé jihlavské restauraci propagoval senátor Miloš Vy-
strčil 7. října domácí hospicovou péči. Byl zde v papučích... Více v jeho příspěvku Papučový 
den na str. 20.                                                                                                              Foto: Archiv M.V.

KONEC POUTNÍHO „SERIÁLU“. Bo-
hoslužbou v kapli sv. Karla u Vanova skon-
čily v neděli 10. listopadu v telčské farnosti 
letošní poutní slavnosti.           Foto: Pavel Boček
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Kulturní kalendář
Pro adventní a vánoční období je vydán sa-
mostatný tisk Telč o Vánocích – kulturní 
a sportovní program včetně otevírací do-
by. Telč o Vánocích je součástí Telčských 
listů 12-2019 a je k dostání na Informač-
ním centru na radnici a v Městské galerii 
Hasičský dům.

Přednášky
Středeční psychologie s Janou
  Knihovna UCT
Cyklus měsíčních přednášek pro širokou 
veřejnost s Mgr. Janou Kindlovou.
11. 12. 17.30
Hledání tajemství lidského štěstí
29. 1. 17.30
Pomoc, učím se cizí jazyk!

20. 1. 17.00 knihovna UC
Archeologické průzkumy novoříšského 
kláštera
přednáška Mgr. Davida Zimoly
Zvou Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. 
Telč, Muzejní spolek v Telči a Univerzit-
ní centrum Telč

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

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

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., 
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma měsíce: „Vánoce přicházejí“
4. 12.
Meziklubový vánoční futsalový turnaj 
v Jihlavě
Meziklubový turnaj v malé kopané, kte-
rý se konal v listopadu, sklidil mezi všemi 
zúčastněnými kladné ohlasy. Které z níz-
koprahových zařízení pro děti a mládež 
v rámci Oblastní charity Jihlava získá titul 
futsalového krále?
9. - 13. 12.
Týden s eQuipem
Příležitost pro ty z klientů ZASTÁVky, 
kteří chtějí nahlédnout do svých složek, 
které o nich vedou sociální pracovníci. 
16. - 20. 12.
Bezpečnost o svátcích
Budeme se bavit o tom, jak se o svátcích 

PLES MĚSTA TELČE A MI-
KROREGIONU TELČSKO

pátek 24. ledna 2020
v Panském dvoře v Telči

hudba MARATHON LIVE BAND
předtančení 

Rock and Roll club Elvis Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Univerzitní centrum MU 
srdečně zvou na výstavu 

Jany Baudyšové
Ikony – obrazy neviditelného světa

Výstava bude od 2. 12. 
v prostorách univerzitní kavárny 

a potrvá do 31. 1. 2020.

Prosinec a leden 
v Univerzitním centru
- Zimní škola The John Marshall Law Scho-
ol, pořádá Odbor mezinárodních vztahů 
České advokátní komory, 1. - 6. prosince
- výjezdní zasedání Přírodovědecké fakulty 
MU, 8. - 10. prosince
- jihočeská Silva Nortica - závěrečná konfe-
rence, 9. prosince
- Zimní škola, pořádá Přírodovědecká fakul-
ta MU, 13. - 17. ledna 
Filmový klub Univerzitního centra
Začátek představení v 18 hod., aula nebo 
knihovna
10. prosince
Šťastné a veselé (Francie / Německo / Vel-
ká Británie / Belgie, 2005, 115 min.) 
Změna programu vyhrazena, vstupné dob-
rovolné
Akce pro veřejnost v UC
13. prosince, 17:30
Přednáška Oblékáme svou duši, volné po-
kračování listopadové přednášky Soni Vá-
ňové, Knihovna UC
11. prosince
Hledání tajemství lidského štěstí
29. ledna
Pomoc, učím se cizí jazyk
Obě přednášky z cyklu Středeční psycholo-
gie s Janou 
14. prosince, 18 hodin
Vánoční koncert Anny Zemanové & 
Marka Čajky
Knihovna UC
17. ledna od 19 hod.
Slam Poetry, představení unikátního žán-
ru přednesu autorské poezie, historický sál 
UCT

zabavit bez alkoholu a jiných návykových 
látek, či jak si například neublížit při osla-
vách nového roku. 

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

Chovatelé
8. 12. a 12. 1. 7.00 – 10.00
  areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Na kole z Telče do 
rumunského Banátu
Beseda Pavla Ondráka
Orlovna 7. února v 18 hodin
Více info: www.oreltelc.cz

PANSKÝ DVŮR
v prosinci a lednu
VÝSTAVA – ČTRNÁCT PRAŽSKÝCH 
ZASTAVENÍ
Výstava obrazů Ctirada Drdackého v TIC 
Panského dvora
PÁTEK 13. 12., 18:30 
TELČSKÉ DIVADLENÍ
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Také by se mohl jmenovat ,,Cesta do Betlé-
ma“ nebo ,,Co se dělo o Vánocích“ či naro-
zení Ježíše (Ježíška) Krista“.
Divadlo Já to jsem
/pro děti 3+ i pro dospělé/ autorské předsta-
vení / 45 minut
Společenský sál/ předprodej TIC
středa 8. 1. v 19:30 
Po vlastní ose – Velká cesta napříč Asií
Cestovatelské promítání a výstava Jolany 
Sedláčkové o cestě autem napříč Asií
SOBOTA 25. 1., 19:00
DDT
Satirická komedie o lidech a hmyzu
neděle 29. 1. v 19:30 
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Cestovatelská projekce Ladislava Zibury

ROTARY KLUB TELČ
pořádá v sobotu 7. prosince 

oblíbené
LEGOHRÁTKY

stavění z lego stavebnic různých druhů 
a náročností 

pro děti od 3 do 15 let a jejich rodiče.
Panský dvůr Telč

od 14:00 do 17:00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Zveme vás strávit s vašimi dětmi příjem-
né adventní sobotní odpoledne.
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HRADEC KRÁLOVÉ
Bílá věž vánoční
Bílá věž nabízí komentované prohlídky, pu-
tování pro malé i velké, stromeček, interak-
tivní program o vánočních zvycích, čertov-
ské rejdění, noční prohlídku nebo putování 
za Ježíškem.

CHEB
30. 11. - 26. 12. – Chebské vánoční trhy 
„prožijte kouzlo českých Vánoc“
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Kluziště 
a občerstvení v provozu do 24. 1. 2020

JINDŘICHŮV HRADEC
7. - 8. 12. - Advent na státním hradu 
a zámku - Živý betlém, otevřená černá ku-
chyně pro veřejnost, tradiční vánoční trhy 
ve městě, koncerty.

KUTNÁ HORA
4. 12. – Rozsvícení vánočního stromu 
a oslava svátku sv. Barbory - Od 16:00 hod. 
Swingové melodie s Orchestrem Zdeňka 
Jeřábka, vystoupení MŠ U Sluníčka, Roz-
svícení vánočního stromu.

LITOMYŠL
1. – 24. 12. - Andělské adventní neděle 
na zámeckém návrší
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přiná-
šejí čtyři adventní neděle plné koncertů, tr-
hů, prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokr-
my - výstava o Vánocích a o jídle. Uvidí-
te prostřené stoly a porovnáte, co se na nich 
(a pod nimi) objevovalo v době vlády Kar-
la IV., co v 19. stol. a co dnes. Centrum Bo-
huslava Martinů

TELČ
1. 1. 2020 - Novoroční setkání a ohňostroj
16.30 hod., náměstí Zachariáše z Hradce
Novoroční přípitek představitelů města 
s občany a novoroční ohňostroj, Žesťový 
kvintet Hynka Vohosky

TŘEBOŇ
27. – 29. 12. – První knížecí Vánoce (1895)
13.00 – 19.00 hod. - přijměte pozvání na ne-
tradiční hrané kostýmované prohlídky zám-
ku Třeboň (trasa B)

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
1. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
7. 12. so 17.00 Jména Ježíš
8. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
14. 12. so 17.00 Jména Ježíš
15. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
21. 12. so 17.00 Jména Ježíš
22. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
24. 12. út 23.00 Jména Ježíš
25. 12. st 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
28. 12. so 17.00 Jména Ježíš
29. 12. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží

Evangelické
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21
1. 12. ne 8.30 sborový dům
8. 12. ne 8.30 sborový dům
15. 12. ne 8.30 sborový dům
22. 12. ne 8.30      kostel sv. Ducha
25. 12. st 8.30      kostel sv. Ducha
29. 12. ne 8.30 sborový dům

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

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

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Hynek Mach, Štěpnice
Tereza Pavlíčková, Štěpnice
Kristýna Machková, Podolí
Štěpán Šmach, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Jan Mahút, Dušejov
a Andrea Kykrlová, Dušejov
Filip Lameš, Praha
a Markéta Tomaníková, Praha
Ladislav Kříž, Batelov
a Miluše Padrtová Třešť
Richard Scharnagl, Praha
a Saar Helena Svobodová, Vystrčenovice
Opustili nás
Marie Vokřínková, Sedlejov 79 let
Ivona Lupačová, Staré Město 50 let
Ing. Josef Procházka, Staré Město 86 let
Anežka Michalová, Vnitřní Město 83 let
Antonín Paclík, Staré Město 92 let
Marie Šoukalová, Mrákotín 96 let
Pavla Gallová, Štěpnice 82 let
Ladislav Kučera, Ořechov 68 let
Milan Hrůza, Ústí 50 let
Mgr. Zdeněk Dvořák, Staré Město 50 let
Ing. Jaroslav Kouba, Podolí 79 let

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

u sňatku na základě písemného souhlasu obou 
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního ozná-
mení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla,
které vyjde jako

ledno – únorové dvojčíslo,
13. ledna 2020

Telčské listy 12/2019 – 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

Vzpomínka
V záři uplynul rok, co nás navždy opustil 
Ing. Petr Loužil, telčský rodák, velký patri-
ot, dobrý přítel, kamarád a stálý čtenář Telč- 
ských listů. Zemřel 
v Plzni 9. září 2018 
v nedožitých 83 letech. 
V Plzni vystudoval VŠ 
strojní a poté celý svůj 
profesní život působil 
jako statik ve Škodov-
ce. Neustále sledoval 
politické dění a byl velký zastánce demokra-
tických ideálů. Do Telče se často a rád vra-
cel do rodného domu, za rodinou, spolužáky 
a kamarády. Pochován je na hřbitově v Lip-
kách.  Děkujeme všem jeho přátelům za ti-
chou vzpomínku spolu s námi. 

Přítelkyně Hilda a sestra Eva s rodinami

Poděkování do DpS
Upřímně děkujeme kolektivu Domova pro 
seniory na Starém Městě za více než pět 
roků trvající obětavou a profesionální péči 
o pana Ing. Jaroslava Koubu.

Lenka Kohoutová s rodinou
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● Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči srdečně zvou na přednášku
PhDr. Dany Novákové Vánoce v Evropě, pondělí 2. prosince v 17 hodin v obřadní síni radnice na náměstí

● Adventní stůl v Klubu důchodců, neděle 15. prosince ve 14 hodin v klubovně na poliklinice 
● 16. prosince v 18 hod. v orlovně vánoční koncert TELČísel a TELČísílek, sbormistr Ludmila Krajíčková

● Klub důchodců v Telči a Vladimír Brtník Vás srdečně zvou na Společné zpívání koled u vánočního stromu 
na náměstí v Telči 23. prosince v 17 hodin. Těšíme se na Vás!

Poděkování Věry Peichlové všem, kdo přispěli k bohatému adventnímu programu, najdete na straně 16

BETLÉM. Ten známý „telčský“ manželů Vostrých, vyhledávaný exponát muzea o Vánocích, „odpočívá“ ze známých důvodů v depo-
zitáři. O těch nadcházejících ale bez betlému nebudeme. Rozsáhlá betlémská scéna v městské galerii je společným dílem žáků telčské 
ZUŠ a jejich učitelek Pavly Doležalové a Lenky Bláhové. Dílo, které již vloni vyvolávalo obdiv při instalaci v mázhauzu školy, bude 
v galerii vystaveno od 28. 11. 2019 do 6. 1. 2020. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět ojedinělé umělecké dílo mladé generace 
Telčanů. Kromě toho bude ještě vystaven vyřezávaný betlém lidového řezbáře Jiřího Housera ze Lhotky.


