
A  informovat  v  této  době  o  dění  v  našem 
městě  také  není  jednoduché.  Mimořád-
ná opatření prakticky opět zastavila veške-
rý veřejný život a naše aktivity se omezily 
na práci, zabezpečení potřeb rodin a hlídá-
ní  si  kontaktů. A komunikace  se  opět  pře-
sunuje na internet a sociální sítě. Když jsme 
v  létě při Prázdninách v Telči museli nosit 
roušky, moc se nám to nelíbilo. Ale zvládli 
jsme to a asi i díky tomu se ve městě nevy-
skytl žádný problém. A možná i díky tomu 
nebyl v našem městě od září takový razant-
ní nárůst počtu pozitivních případů jako jin-
de. Samozřejmě ale nežijeme v izolaci a ny-
ní, v pátek 16. 10., kdy tyto řádky píšu,  je 
v našem ORP evidováno 69 a přímo v Telči 
pak 27 pozitivních případů. Pokud bych vzal 
přepočet na 100 tisíc obyvatel, který se pou-
žívá pro statistiky, pohybujeme se mezi mé-
ně zasaženými regiony. Ale situace se každý 
den mění a netuším, jaká čísla budou v do-
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Nové prostory sekretariátu MěÚ naleznete nově na č. p. 70 na nám. Zachariáše z Hradce
Foto: MěÚ Telč

Uplynulé volby do krajských zastupitelstev 
zahýbaly  s  politickou  scénou  na  Vysočině 
a přinesly mnohé změny. Pět ze sedmi zvo-
lených  stran vytvořilo koalici. Po  letech  se 
změnil také hlavní představitel kraje. Ve vol-
bách uspěly i známé tváře z Telče. 
O  jedno  z  největších  překvapení  se  po-
starala  Česká  pirátská  strana,  v  celkovém 
součtu  skončila  druhá  za  vítězným  hnutím 
ANO  2011.  Piráti  se  v  čele  s  kandidátkou 
na hejtmanku Hanou Hajnovou z Telče shod-
li na tom, že takový výsledek nečekali… 

Pokračování na str. 18

Telč má první náměstkyni 
hejtmana

bě, kdy toto budete číst. 
Hledat nyní viníka vzniklé situace není snad-
né a různé spekulace se na nás valí ze všech 
médií. Myslím, že největší chybou bylo, že 
se připravovaná hygienická opatření popu-
listicky  posouvala,  a  hlavně  si  různá  naří-
zení protiřečila a měnila se ze dne na den. 
Řada  lidí pak podlehla dojmu, že se vlast-
ně nic neděje a není důvod nařízení dodržo-
vat. A až nepříjemná zkušenost z rodiny ne-
bo okolí nám všem otevřela oči.
Ale konec filozofování. V rámci města jsme 
najeli na „jarní model“, začal pracovat kri-
zový štáb a ve spolupráci s dalšími instituce-
mi se snažíme udržet alespoň základní chod 
města. A stejně tak jako na jaře to je a bude 
hlavně o lidech. I proto se na vás znovu ob-
racím a chci vás požádat o maximální ohle-
duplnost vůči sobě i ostatním, o dodržování 
všech  předepsaných  pravidel  a  taky  o  po-
moc, pokud ji někdo kolem nás bude potře-
bovat. Přestože prognózy nejsou vůbec po-
zitivní,  věřme,  že  se  nám  společně  podaří 
vše zvládnout. 
Radnice se přestěhovala
Jak  už  jsem  dříve  avizoval,  po  dokončení 
rekonstrukce  budovy DDM přijde  na  řadu 
radnice. V současné době se dokončuje vý-

Konzultační den 
rady města

středa 4. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Situace je velmi 
složitá

Roman Fabeš: běrové řízení na dodavatele stavby a zaháje-
ní se předpokládá v polovině listopadu. A to 
znamená na čas radnici opustit. V říjnu pro-
to proběhla akce podobná té z filmu Kulo-
vý blesk. Na Sádky  se  z  náměstí  přesunul 
živnostenský úřad a odbor  sociální. Odbor 
rozvoje  se  přesouvá  do  prostor  v  Univer-
zitním centru Telč a odbor kultury a  infor-
mační centrum našly dočasný azyl v přízemí 
budovy č. 70 naproti  radnici. A do prostor 
po  sociálce v prvním patře  této budovy  se 
přesunula  podatelna,  sekretariát  radnice 
a samozřejmě místostarosta, tajemník a také 
já. Je to rovněž provizorium zhruba na rok 
a půl, avšak musím říct, že celkem příjemné. 
Ale hlavně se po osmnácti  letech starosto-
vání konečně mohu z okna podívat na naše 
krásné náměstí…          Pokračování na str. 3
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47. schůze - 23. září
 - RM (Rada města) schválila Základní škole 
Telč, Hradecká 234, příspěvkové organiza-
ci, záměr podání žádosti o zařazení do pro-
jektu Obědy pro děti prostřednictvím obec-
ně  prospěšné  společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., a souhlasila s přijetím 
účelově určeného finančního daru ve výši 
135.525 Kč.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 k ná-
jemní  smlouvě  uzavřené  dne  30.  12. 
2013 s nájemcem Diecézní charitou Brno 
na pronájem části pozemku parc. č. 3723/1 
v obci a k. ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru uzavření 
dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebyto-
vých prostor ze dne 7. 10. 2011 uzavřené 
mezi nájemcem městem Telč a pronajíma-
telem společností České dráhy, a. s., kterým 
se  snižuje  nájemné  za  pronájem  provoz-
ních budov na nádraží z částky 48.273 Kč 
na 44.643 Kč.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene s bu-
doucím  oprávněným,  společností  E.ON 
Distribuce,  a.  s.,  zatěžujícího  pozemky 
města  parc.  č.  2584/1,  2589/1,  7421/1, 
2529/2, st. 746, st. 747, st. 840 v obci a k. 
ú. Telč v souvislosti se stavbou „Telč, Háj, 
VN, TS, NN“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o výpůjč-
ce s vypůjčitelem Krajem Vysočina v sou-
vislosti  s  realizací akce „II/406 Dvorce – 
Telč, 3. stavba“.
 - RM schválila změnu smlouvy o nájmu by-
tu č. 3 v ul. Slavatovské 137, Telč - Štěp-
nice pro společnost Všeobecný lékař Pre-
vent,  s.  r.  o.,  IČ  08617368,  se  sídlem  1. 
máje 67, 281 63 Kozojedy.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Telči, Špitální 611.

48. schůze - 7. října
 - RM  schválila  uzavření  nájemní  smlouvy 
na pronájem nebytových prostor v č. p. 71 
- sál ZUŠ se Zdravotní pojišťovnou minis-
terstva vnitra ČR pro služby poskytované 
mobilním pracovištěm.
 - RM schválila zveřejnění záměru propach-
tovat  část  pozemku  p.  č.  6908/47  v  obci 
a k. ú. Telč, díl č. 18, jehož součástí je p. č. 
st.  2173,  v  zahrádkářské  osadě Markovo 
humno.
 - RM  schválila  uzavření  dodatku  č.  3 
ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor 
ze dne 7. 10. 2011 uzavřené mezi městem 
Telč a společností České dráhy, a. s.
 - RM  schválila  vnitřní  předpis  č.  3/2020 
Směrnice o postupu a administraci zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu.

Z jednání rady města  - RM  schválila  vyhlášení  veřejné  zakázky 
„Zahrada v přírodním stylu MŠ Nerudova, 
Telč – I. etapa“. RM schválila složení ko-
mise pro otevírání, posouzení a hodnocení 
nabídek  veřejné  zakázky  „Zahrada  v  pří-
rodním stylu MŠ Nerudova, Telč –  I. eta-
pa“. RM v rámci veřejné zakázky „Zahrada 
v přírodním stylu MŠ Nerudova, Telč – I. 
etapa“ schválila návrh firem pro oslovení.
 - RM schválila zadání zakázky Výstavba ka-
nalizace a vodovodu na ul. Hradecká, Telč 
společnosti  VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo s touto společností.
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení  a hodnocení nabídek  rozhodla,  že 
zhotovitelem  akce  „Cyklostezka  Vodním 
světem za zábavou i poznáním“ bude spo-
lečnost  DOPRAVNÍ  A  VODOHOSPO-
DÁŘSKÉ STAVBY,  s.  r.  o. RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
 - RM  schválila  uzavření  dodatku  č.  1 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Cyk-
lostezka Hradecká – Slavatovská, Telč“.

Běží práce na 1. etapě za-
síťování stavebních po-
zemků v lokalitě Dačická 

Město Telč v současné době pracuje na za-
síťování  stavebních  pozemků  v  1.  etapě 
obytné  zóny  Dačická.  Celkem  jde  o  36 
stavebních  pozemků  (parcel)  o  velikos-
ti od 667 m2 do 1566 m2. 15 pozemků  je 
ve vlastnictví města Telče, ostatní pozem-
ky jsou v soukromém vlastnictví. 
Veškeré pozemky související s výstavbou 
inženýrských sítí, komunikací a veřejných 
prostranství  jsou  v  majetku  města  Telče.  
V roce 2020 byla zahájena výstavba vodo-
vodu a kanalizace (dokončení v listopadu 
2020). V roce 2021 se bude pokračovat vý-
stavbou ostatních inženýrských sítí  (plyn, 
veřejné  osvětlení)  a  komunikací.  Předpo-
kládané dokončení kompletního zasíťová-
ní 1. etapy je v říjnu 2021.
V současné době rovněž probíhá zpracová-
ní regulačního plánu pro obytnou zónu Da-
čická.  Regulační  plán  bude  jasně  defino-
vat  podmínky  výstavby  rodinných  domů 
na daném území, které bude muset každý 
stavebník dodržet.
Podmínky  prodeje  stavebních  pozemků 
v majetku města  jsou  nyní  připravovány. 
Zahájení prodeje pozemků se předpokládá 
na  jaře  2021. Min.  prodejní  cena  staveb-
ních pozemků bude stanovena na základě 
znaleckého  posudku.  U  pozemků,  které 
nejsou v majetku města Telče, půjde v pří-
padě prodeje o individuální dohodu se sou-
časným vlastníkem. 
Nicméně je důležité upozornit na zavede-
ní poplatku za připojení na vodovod a ka-
nalizaci. Tedy poplatku, který bude reflek-
tovat náklady na zainvestování stavebních 
pozemků  (připojení  parcel  na  inženýrské 
sítě).  Tento  poplatek  bude  stanoven  ještě 
před  zahájením  prodeje  pozemků  zastu-
pitelstvem města  formou obecně  závazné 
vyhlášky a bude jedním z faktorů pro sta-
novení ceny  jak městských,  tak  i  soukro-
mých pozemků.  
Stavební  pozemky  v majetku města  není 
možné  si  nyní  rezervovat.  V  případě,  že 
potencionální  zájemci  o  pozemky  chtě-
jí  získávat  aktuální  informace  o  přípra-
vě  prodeje,  postačí  zaslat  kontaktní  úda-
je  (jméno,  příjmení,  kontaktní  e-mail)  na 
e-mail:  lukas.pivonka@telc.eu. Vzhledem 
k tomu, že se nyní městu podařilo vykoupit 
i pozemky pod budoucími komunikacemi 
pro 2. etapu, pokud to ekonomická situace 
dovolí, budou na jaře 2021 zahájeny práce 
na výstavbě vodovodu a kanalizace i v této 
části obytné zóny.

Vladimír Švec

Myslivci budou slavit 
v Nové Říši 
Oslava myslivosti. Tak by  se dala nazvat 
tradiční Svatohubertská mše svatá, která se 
letos v novoříšském kostele svatých Petra 
a Pavla uskuteční už po devatenácté. Po-
kud tomu bude situace přát, příznivci mys-
liveckého cechu se sejdou 8. listopadu v 11 
hodin dopoledne. Součástí  slavnosti bude 
také kulturní program. 
Bohoslužba má mimo  jiné veřejnosti  při-
pomenout, že myslivci nejsou pouze lovci, 
ale že jejich posláním je především ochra-
ňovat přírodu, zároveň mají také své zvy-
ky a  tradice, díky  jejichž výjimečnosti  se 
myslivost dostala na  seznam českého ne-
hmotného  kulturního  dědictví.  Mše  osla-
vuje  patrona  všech  lesníků,  svatého  Hu-
berta,  který  drží  stráž  i  nad  matematiky, 
řezníky či soustružníky. 
Před začátkem slavnosti si lidé budou moci 
poslechnout malý  koncert  lovecké  hudby 
a  rovněž  celou mši  ozvláštní myslivecký 
doprovod, stejně jako tematická výzdoba. 
Po  skončení premonstráti každoročně na-
bízejí zájemcům prohlídku kláštera včetně 
unikátní knihovny. 
Na akci se společně s premonstráty podí-
lí také Okresní myslivecký spolek Jihlava, 
který pořádá nejrůznější události, od mis-
trovství ohařů, zkoušek  loveckých psů až 
po přednášky či výstavy. Konání mše svaté 
se bude řídit podle epidemiologické situa-
ce a aktuálních vládních opatření.

Marie Majdičová
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Pokračování ze str. 1

Letošní stavby jdou do finiše
I přes složitou situaci se nezastavily investič-
ní akce ve městě. A to nás kromě hygienic-
kých opatření  trápí  ještě  počasí… Ale  díky 
přístupu  dodavatelských  firem  se  práce  ne-
zastavily a někde se už blížíme do finiše. To 
platí hlavně u výstavby vodovodu a kanaliza-
ce v 1. etapě budoucí obytné zóny Dačická. 
Tady jsou už v zemi všechny potřebné rou-
ry. Ale hlavně se díky „noční bleskové akci“ 
pracovníků Vodárenské,  a.  s.,  a  Pozemních 
staveb Telč podařilo propojit vodovod s hlav-
ním přivaděčem pro Telč. Z tohoto kroku pa-
novaly velké obavy, protože bylo třeba zavřít 
v podstatě celou Telč. Ale vše se zvládlo bez 
větších problémů.
Na  sídlišti  Jana  Žižky  pokračovala  firma 
podle  harmonogramu,  jen  déšť  opět  zbrz-
dil  pokládku  asfaltových  povrchů.  Práce 
na dlažbách ale pokračovat mohly, a  tak už 
je nyní jen potřeba do půli listopadu dokončit 
poslední úsek u prodejny.
V ulici Hradecká se potkávají hned dvě stav-
by. Stezka  pro  cyklisty  a  pěší  od  této  ulice 
k cestě kolem zámecké zdi je už dokončená 
a chybí kolem ní pouze vysázet stromy. Fir-
mě Starkon patří poděkování za dobře odve-
denou práci. A také za koordinaci s Vodáren-
skou, a. s., která pro město pokládá vodovod 
a kanalizaci podél části Hradecké. Tím reali-
zujeme první krok k zasíťování parcel v této 
ulici. Vyvolanou investicí je zde i přesun trasy 
veřejného osvětlení.
Práce  se  rozjely  i v budově mateřské  školy 
v Komenského ulici. Tam s podporou evrop-
ské dotace rozšiřujeme zázemí pro další třídu 
školy. Ta je zatím umístěna na ZŠ Masaryko-
va. Z výběrka vyšla vítězně firma AGOS sta-
vební z Pelhřimova, která by měla celé dílo 
předat do pololetí příštího roku.
A nakonec příjemná zpráva. Podařilo se nám 
získat  další  finance  na  rekonstrukci  rybní-
ka Nadymák. A to znamená, že budeme mo-
ci opravit opěrné zdi kolem celého jeho ob-
vodu. Firma VHS Bohemia na první části již 
pracuje, druhá část za  lávkou pak bude do-
končena v květnu příštího roku.

Roman Fabeš

Jak to bude s vjezdem na náměstí
Dlouhodobým  cílem,  ke  kterému  v  Telči 
směřujeme, je zklidnění dopravy na náměstí 
Zachariáše z Hradce. Neustále se potýkáme 
s neoprávněnými vjezdy i jinými dopravními 
prohřešky, které bychom do budoucna chtěli 
vyřešit, a to ve spolupráci rady města, dotče-
ných odborů MěÚ a komise pro dopravu.
Již  několikrát  byla  tato  problematika  zmíně-

Radosti a starosti telčského starosty
na  v  předcházejících  číslech  Telčských  listů 
i  v  regionálním  tisku. Důležité  je,  že panuje 
obecná shoda mezi tím, co připravuje komise 
pro dopravu, a tím, kam by tuto problematiku 
chtěla směrovat rada města.  Zásadní je oprav-
du  zklidnění  náměstí  a  jeho  prioritní  využití 
pro aktivity spojené s kulturou, společenskými 
aktivitami a odpočinkem. Chceme tak zabránit 
situacím, které se nyní, hlavně v turistické se-
zoně, bohužel dějí. Neukáznění řidiči mnohdy 
ohrožují jak účastníky akcí pořádaných na ná-
městí, tak i běžné návštěvníky. Hlavní je vrátit 
to nejcennější, co máme, tedy náměstí, lidem 
a odebrat privilegované výsady autům.
Na druhé straně ale chceme zdůraznit, že stá-
le máme na paměti i ošetření vjezdů pro do-
pravní obsluhu nemovitostí, obchodů a firem 
sídlících na náměstí, stejně jako nutný dojezd 
k lékaři, do škol a podobně.
K tomuto cíli vede poměrně dlouhá cesta, je-
jíž první kroky už jsme realizovali. K pořád-
ku na náměstí, ale i v jiných částech města ur-
čitě přispěla dobrá práce nového městského 
strážníka. Důležité je zprovoznění kamerové-
ho systému, i když zatím, pokud jde o vjezd 
na náměstí, funguje ve zkušebním režimu.
Současně pracujeme i na dalších dílčích kro-
cích. První se týká rozšíření stávající pěší zó-
ny náměstí až na hranu Svatoanenské ulice. 
Dojde  tím  k  úpravě  vjezdu  do  brány  a  ce-
lé  návazné  křižovatky  včetně  přechodu  pro 
chodce a současně i úpravám parkoviště v té-
to ulici. Máme zpracovanou projektovou do-
kumentaci a chceme se pokusit získat na rea-
lizaci dotaci.
Druhým krokem je dořešení parkoviště v are-
álu  bývalého  zimního  stadionu  v  Hradec-
ké ulici. Zde  jsme ve  fázi  studie,  která  řeší 
na části daného místa vybudování plnohod-
notného parkoviště,  které  z  části  bude plnit 
i funkci rezidenčního stání pro obyvatele cen-
tra města. 
Třetím krokem je pak příprava nového naří-
zení města o parkování. V nejbližší době má-
me za cíl doladit zadání pro navrhované změ-
ny mezi  radou města a komisí pro dopravu 
a  následně  toto  zadání  projednat  s  občany. 
A to podle možností, které nám dnešní doba 
dovolí – tedy buď osobně na veřejném setká-
ní, nebo formou ankety a webové prezentace 
celého záměru.
Pokud všechno půjde podle plánu, chtěli by-
chom  s  investicemi  začít  už  v  příštím  roce 
a po jejich dokončení plně spustit i nový sys-
tém vjezdu na náměstí. Stanovili jsme si ter-
mín jaro 2023, do kdy bude průběžně zpro-
vozněn  kamerový  systém  (ostrý  provoz), 
parkoviště a další. Současná situace a hlavně 
její ekonomické dopady ale mohou realizaci 
celého záměru ovlivnit. 

Hodnoty společnosti
Tento  příspěvek  vzniká  v  polovině měsíce 
října, v okamžiku, kdy nikdo z nás neví, jak 
se  celá  situace  pandemie  vyvine.  Jedno  je 
však jisté - to, že si již nyní všichni uvědo-
mujeme, jak je všechno velmi relativní. Řa-
du let jsme si zvykli mít jistoty a asi nikdo 
nepředpokládal,  že může  přijít  situace,  jež 
zcela otočí hodnotový systém, který, ať si to 
již přiznáme nebo ne, byl postaven mnoh-
dy na konzumu a na sice nevysloveném, ale 
přesto  všudypřítomném  spotřebním  způ-
sobu  života.  Hodnoty,  které  známe  jako 
skromnost,  střídmost a pokoru, byly vytla-
čeny reklamou na „šťastný život“ a politici 
nám často nabízeli ještě lepší zítřky. Člověk 
jakoby zapomněl, že všechno má své limity 
a žádný strom neroste do nebe. Nyní se le-
dacos mění, nevíme, jak moc a na jak dlou-
ho, ale cítíme, že omezení budou spíše dlou-
hodobá. Odraz pandemie lze čekat nejenom 
ve způsobu každodenního života, ale i v pře-
hodnocení a  pojetí mezilidských vztahů. Ja-
ko  každá  dějinná  událost má  toto  pro  nás 
význam především v poučení a tady může-
me čerpat z historie. Pokud přišly pohromy, 
společnost musela reagovat a přirozeně řeši-
la zásadní otázky přežití, vše ostatní šlo stra-
nou. V  této  situaci  asi  nemá  smysl  ztrácet 
čas, zda se mohlo to či ono udělat dříve. Ti, 
kteří nesou odpovědnost, ji totiž velmi prav-
děpodobně nepřiznají, občan si na to zvykl 
a moc ho již tento způsob komunikace ne-
překvapí.
Je dobré si připomenout, že všechny lidské 
vlastnosti  a  schopnosti,  ať  již  kladné nebo 
záporné, krize vždy vytáhla na povrch. Tak 
to bude i nyní, lze očekávat pomoc od lidí, 
kteří  vůbec  nečekají  popularitu,  a  naopak 
snahu jiných přiživit se na problému. Pova-
hové vlastnosti člověka se totiž za 2000 let 
nezměnily, pořád budeme nacházet vzájem-
né  protiklady  lidského  chování.  To,  co  se 
však změnilo zcela zásadně, je přenos infor-
mací a s tím související ovlivnění veřejnosti. 
Informace  nejrůzněji  upravené mohou  vy-
volat obrovskou paniku. 
To,  co  chybí  naší  společnosti,  je  autorita, 
morální vzor, člověk, který je silná osobnost 
a dokáže lidi stmelit a ukázat cestu.  Dobré 
věci nejdou snadno a lehká vítězství nema-
jí cenu.

za KDU-ČSL 
Tomáš Jirásek, Jaromír Nosek

Na závěr chceme zdůraznit, že naším cílem je 
navrhnout takové úpravy, které ocení většina 
obyvatel našeho města, a zvláště pak ti, kteří 
si našeho historického náměstí cení minimál-
ně stejně jako my. 

Roman Fabeš a komise pro dopravu
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Radniční okénko
Minulý měsíc to bylo šest let, co jsem vů-
bec poprvé vstoupil do kanceláře paní mís-
tostarostky  paní  Müllerové,  kterou  tímto 
zdravím,  jako  čerstvě  zvolený  místosta-
rosta. Šest  let vedly mé kroky v pracovní 
dny do této kanceláře v prvním patře rad-
nice. Prostor s nezaměnitelným pohledem 
na náměstí si musí získat každého. Kdo se 
někdy díval z obřadní místnosti na náměs-
tí, mi to potvrdí. 
Pozorovat  ruch  náměstí  a  jeho  atmosféru 
se nikdy neokouká. A nyní mě čeká stěho-
vání a tuto místnost nadobro opustím, aby 
v budoucnu své výhledy nabízela jiným. 
Začíná  chystaná  rozsáhlá  rekonstruk-
ce  radnice,  která  jednu  z  nejdůležitějších 
budov na  náměstí  vrátí  do kondice,  bude 
v budoucnu uživatelsky přívětivější a bude 
moci svoji historii vyprávět i nadále.
Těší mě, že jsem měl příležitost tuto míst-
nost navštěvovat, a budu na ni rád vzpomí-
nat. Nechci nostalgicky rekapitulovat, kte-
rá rozhodnutí jsem v ní učinil. Ale chci vás 
ujistit, že každé jednání, ať už domluvené 
či po náhodném zaklepaní na dveře, jsem 
se  snažil vždy vyřešit ku prospěchu věci. 
A změna adresy a místnosti můj přístup ne-
změní. Vždy budou dveře do mé kanceláře 
otevřené a jednání vstřícné. Ve zrekonstru-
ované  radnici  tedy  po  výstupu  schodiš-
tě již nezahýbat do dveří levých, ale nově 
do pravých. 

Pavel Komín

Jak to vidíme my 
Za oknem je pravý sychravý podzim, dozní-
vají nedávné krajské volby a zároveň začal 
nouzový stav. Zatímco „na kraji” se vytvá-
ří široká koalice, která je příslibem, že by se 
mnoho věcí mohlo na Vysočině rozhýbat, tak 
vládní opatření přináší mnoho nejistot. Zda 
budeme moci v dohledné době pořádat za-
stupitelské kluby pro veřejnost, zda se usku-
teční  zastupitelský  seminář  a  v  jaké  formě 
proběhne jednání zastupitelstva 2. listopadu? 
Díky  online  přenosům můžete  být  naštěstí 
přítomni  jednání  zastupitelstva  i  v  případě, 
že by byla vyloučena účast veřejnosti. Mů-
že se však stát, že i zastupitelstvo bude muset 
jednat na dálku. Ať už se ale bude dít cokoli, 
jsme Vám k dispozici. I v tomto složitějším 
období jde život dál, chod města se nezastaví 
a tak, stejně jako jindy, vznikají různé život-
ní situace, potřeby, otázky… Proto nám ne-
váhejte zavolat, poslat email či napsat na náš 
facebook,  kontakty  na  naše  zastupitele  na-
jdete na www.spolecneprotelc.cz
Na konci roku musíme dobře počítat
Podzim  je  čas  přípravy  rozpočtu  města 
na další rok. Ten zahrnuje financování pří-
spěvkových organizací města  (školy,  škol-
ku, ZUŠ, DDM), jednotlivé odbory radnice 
a rozsah jejich činností, akce města, finance 
pro kulturu a sport vč. spolků a mnohé další. 
Nedílnou  součástí  rozpočtu  je  i Fond pro-
jektů, což je jakýsi jízdní řád, který určuje, 
jaké studie a projekty si město nechá zpra-
covat a co se bude stavět. Má-li vše správ-
ně fungovat, musí  rozpočet schválit zastu-
pitelstvo do konce roku, což bývá tradičně 
na prosincovém jednání.
Tomu však předchází velký kus práce, kdy 
návrh připravuje finanční odbor, poté ho pro-
jednává finanční výbor, rada města a nako-
nec zastupitelé na semináři, kde mohou vzná-
šet návrhy a připomínky. Klíčem k úspěchu 
je  co  nejlépe  odhadnout  očekávané  příjmy 
v příštím roce. A to bude nyní obtížné. Pomi-
neme-li nezaručené predikce, máme zřejmě 
jedinou jistotu - že příjmy budou nižší. Mě-
li bychom být proto letos obzvláště opatrní.
A pak nákladová část - kolik zbyde pro dal-
ší rozvoj města po odečtení všech nákladů 
nezbytných pro jeho chod? A jak s tím, co 
zbyde, naložit? Většina zastupitelských hla-
sů nakonec rozhodne, jaké projekty se bu-
dou v roce 2021 realizovat a které naopak 
budou muset počkat. Kvůli propadu finan-
cí nás nad tím jistě čeká větší diskuse než 
dříve. V našich návrzích budeme vycházet 
z  našeho  programu,  dbát  na  „akutní”  po-
třeby města a také na dokončení již zaháje-
ných smysluplných projektů.

Jiří Pykal

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Ochrana památek v našem městě
Nedávno jsem diskutoval s jedním archeo-
logem, který upozornil na častou neznalost 
lidí ve věci památkové ochrany a záchran-
ného archeologického výzkumu. Což je po-
chopitelné. Kdo se má také vyznat v té velké 
změti zákonů a nařízení? Mnozí se pak bo-
jí  úhrady  nákladů  spojených  s  výzkumem 
a zamlčují případné nálezy, byť je to jejich 
povinnost.  To může  bohužel  vést  k  nena-
hraditelné ztrátě historické  stopy a našeho 
kulturního dědictví.
Konkrétně jsme narazili na to, že často jsou 
„zamlčovány“  nálezy  při  drobných  (i  vět-
ších)  opravách  nemovitostí  s  tím,  že  se 
vlastníci mohou obávat úhrady případných 
nákladů  archeologických  záchranných  vý-
zkumů.  Opak  je  ale  pravdou,  není  se  če-
ho bát a případné náklady nejdou na vrub 
vlastníka nemovitosti, ale na účet organiza-
ce  provádějící  archeologický  výzkum,  te-
dy v případě, kdy nevzniknou v souvislosti 
s podnikatelskou činností.
Na  základě  dohody  s  panem  starostou 
po posledním  jednání  zastupitelstva města 
bude nově ve stanoviscích odboru rozvoje 
a územního plánování uváděna přímo infor-
mace o hrazení nákladů s tímto spojených. 
Nebojme se a neztrácejme naši historickou 
stopu!

Petr Vařbuchta, 
čerpáno ze Zákona č. 20/1987 Sb.

Zpráva ze školské komise
Přišel  podzim  a  s  ním  i  opětovné  uzavře-
ní  škol. Když  jsme  se  se  školskou komisí 
vydali  6.  října  na  návštěvu  do  již  uzavře-
né ZUŠ, učitelé zde již pilně vzdělávali své 
studenty online. Paní ředitelka nás provedla 
prostory školy a seznámila nás s jejím cho-
dem i problémy, se kterými se potýká a se 
kterými  by  jí  město  mohlo  pomoci.  Poté 
se členové komise zabývali podněty, které 
se  k  nim dostaly  od  občanů,  a  dohodli  se 
na možnostech řešení.
V  tu  chvíli  jsme  ještě  netušili,  že  přesně 
za týden se budeme všichni vypořádávat se 
situací uzavření všech škol - včetně 1. stup-
ňů. Je to situace, kterou jsme sice již zažili 
na jaře, ale přesto je pro nás všechny složi-
tá. Můžete se na ni připravovat, jak chcete, 
ale vždy vám přinese nové překážky. Důle-
žitá je v tuto chvíli hlavně komunikace. Je 
potřeba, aby jednotliví aktéři zůstali ve spo-
jení a nebáli se říkat si náměty a připomín-
ky a zároveň chápat možnou složitou situ-
aci  druhého.  Jsme  přece  všichni  na  stejné 
lodi. Rodiče,  učitelé  i  žáci. Nikdo  nejsme 
neomylní a nikdo z nás nemá patent na ro-
zum. A  proto  se  nebojme  procesu  aktivně 
účastnit. Buďme k sobě ohleduplní a mluv-
me spolu. Jen tak můžeme dosáhnout toho, 
aby vše dobře fungovalo.

Helena Tomíšková

Bylo, je a bude. 
Místostarosta informuje.

Nezaměstnanost v září
ČR
září 3,8 %, srpen 3,8 %
(červenec 3,8 %, červen 3,7 %, květen 3,6 %)
Kraj Vysočina
září 3,0 %, srpen 3,1 %
(červenec 3,2 %, červen 3,0 %, květen 3,1 %)
Správní obvod Telče
září 3,3 %, srpen 3,4 %
(červenec 3,4 %, červen 3,4 %, květen 3,8 %)
Telč
září 3,5 %, srpen 3,6 %
(červenec 3,6 %, červen 3,4 %, květen 4,0 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměst-
naností nad 5% hranicí 
na konci září: Ořechov (6,7), Rozseč (5,0), Ří-
delov  (5,4),  Sedlatice  (5,6),  Stará  Říše  (5,3), 
Svojkovice  (6,1),  Vanov  (5,3),  Vápovice 
(15,4), Vystrčenovice (7,2), Zadní Vydří (10,0)

Zdroj: Statistiky ÚP
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Policie ČR Telč 
informuje
Řidič se dopustil trestného činu i přestupků
Policisté odhalili  řidiče, který  řídil vozidlo, 
i když to má zakázáno, byl pod vlivem drog 
a  na  vozidle  měl  umístěné  jiné  registrač-
ní  značky.  Třicetiletý muž  je  podezřelý  ze 
spáchání trestného činu a přestupků na úse-
ku dopravy. V pondělí  12.  října  jel  v Telči 
s vozidlem VW Polo a po jedenácté hodině 
dopoledne ho na ulici Hradecká zastavili po-
licisté. Provedli kontrolu a zjistili, že byl ři-
diči na základě rozhodnutí městského úřadu 
letos v  létě vysloven mimo  jiné  zákaz čin-
nosti spočívající v zákazu řízení všech mo-
torových vozidel, a to na dobu jednoho a půl 
roku.  Dále  policisté  provedli  u  řidiče  test 
na zjištění ovlivnění návykovou látkou, kte-
rý  byl  pozitivní.  Dechová  zkouška  u  něho 
byla negativní. Při kontrole vozidla policis-
té dále zjistili, že registrační značky k auto-
mobilu  nepatří.  Podezřelého muže  zadrželi 
a odvezli ho na oddělení policie k provedení 
nezbytných úkonů. Značky zajistili. Policisté 
zahájili úkony trestního řízení pro podezře-
ní ze spáchání přečinu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí. Dále  je  řidič podezřelý ze 
spáchání dopravních přestupků. Případ poli-
cisté prověřují. 
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu a závažného pře-
stupku je podezřelý třiadvacetiletý muž, kte-
rý  řídil vozidlo  i přes uložený zákaz a pod 
vlivem drog. V úterý 13.  října  jel po osmé 
hodině  ráno s vozidlem Opel Vectra v Tel-
či po ulici Hradecká, kde ho zastavila hlíd-
ka. Policisté provedli kontrolu. Zjistili, že má 
řidič od letošního léta na základě rozhodnu-
tí městského úřadu na jeden rok uložen trest 
zákazu  činnosti  spočívající  v  zákazu  říze-
ní všech motorových vozidel. Dále policisté 
provedli u řidiče test na zjištění ovlivnění ná-
vykovou látkou, který byl pozitivní na mari-
huanu. Dechová zkouška u něho byla nega-
tivní. Muž se podrobil lékařskému vyšetření, 
při kterém mu byl odebrán biologický ma-
teriál, další jízda mu byla zakázána. Muž je 
podezřelý ze spáchání přečinu maření výko-
nu úředního rozhodnutí a přestupku na úseku 
dopravy, případ policisté prověřují. 
Žena se dopouštěla drogové trestné činnosti
Kriminalisté dopadli distributorku drog, kte-
rá  na  Telčsku  prodávala  pervitin.  Policej-
ní komisař zahájil trestní stíhání devětadva-
cetileté  ženy  z  Jihlavska,  byla  obviněna  ze 
spáchání zvlášť závažného zločinu nedovo-
lené výroby a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy. Obviněná 
žena byla v minulosti za drogovou trestnou 
činnost již odsouzena. Přesto, že byla potres-
tána  podmíněným  trestem  odnětí  svobody 

Hasičské zprávy
Od 15.  září  do 14.  října  zasahovala  jednot-
ka  Hasičského  záchranného  sboru  Kraje 
Vysočina  ze  stanice  Telč  u  dvaceti  událos-
tí. V  jedenácti  případech  se  jednalo o  tech-
nické  pomoci,  při  kterých  hasiči  například 
odstraňovali  stromy  z  komunikace  v  Kos-
telní Myslové a za Telčí, otevírali uzavřené 
prostory při  nebezpečí  z  prodlení  ve  spolu-
práci s Policií ČR v Telči nebo odstraňova-
li uvolněnou anténu hrozící pádem na chod-
ník. V  obci Doupě  prováděli  hasiči  odchyt 
užovky,  ve  Vystrčenovicích  odstranění  srš-
ní a v Telči odstranění vos. Čtyřikrát jednot-
ka vyjela na požár. V jednom případě se jed-
nalo o planý poplach hlášený čidlem požární 
signalizace  na  hradě  Roštejn.  V  ostatních 
případech však k požáru došlo, a to ve smě-
ru na Žatec k požáru nákladního automobi-
lu a u Horních Dubenek, kde byla, společně 
s jednotkou dobrovolných hasičů z Horních 
Dubenek, provedena likvidace požáru osob-
ního automobilu. V Krasonicích, při požáru 
rodinného domu, byl vyhlášen druhý stupeň 
požárního poplachu a naši hasiči zde prová-
děli  záchranné  a  likvidační  práce  společně 
s  jednotkami dobrovolných hasičů z Kraso-
nic, Knínic, Staré Říše, Nové Říše a Želetavy. 
Ve výše zmíněném období zasahovali telčští 
hasiči také u šesti dopravních nehod. U obce 
Sedlatice došlo ke střetu čtyř osobních auto-
mobilů se zraněním dvou osob, u Staré Ří-
še se střetla dvě osobní vozidla a stejně  tak 
došlo ke střetu dvou osobních vozidel i před 
Urbanovem a v Krahulčí. Z Krasonic na Me-
ziříčko  došlo  k  dopravní  nehodě  osobního 
automobilu, avšak řidič tohoto vozidla místo 
dopravní nehody opustil ještě před příjezdem 
záchranných složek. 

npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

se zkušební dobou v  trvání až do podzimu 
příštího roku, prodávala žena pervitin. Drogy 
distribuovala dalším osobám letos v létě. Zá-
jemci si od ní pervitin kupovali na různých 
místech v Telči, někteří i v desítkách případů. 
Dopadnout distributorku se  jihlavským kri-
minalistům podařilo na základě operativního 
šetření, případ vyšetřují. Za spáchanou dro-
govou trestnou činnost lze uložit trest odnětí 
svobody od dvou do deseti let.
Střet vozidel
V sobotu 26. září jela před desátou hodinou 
dopoledne po silnici v katastru obce Žatec ři-
dička vozidla Škoda Fabia. Při průjezdu za-
táčkou dostala vlivem nepřiměřené rychlosti 
jízdy na mokré vozovce smyk, vyjela do pro-
tisměru, kde došlo ke střetu s automobilem 
Hyundai  Tucson.  Při  dopravní  nehodě  se 
zranila řidička fabie a její spolujedoucí, obě 
byly převezeny na ošetření do jihlavské ne-
mocnice. Zranění utrpěl také řidič hyundaie 
a zdravotnickou záchrannou službou byl pře-
vezen do nemocnice. Policisté místo neho-
dy  ohledali  a  zadokumentovali.  Dechovou 
zkouškou požití alkoholu u obou řidičů vy-
loučili. Na vozidlech vznikla předběžně vy-
číslená škoda 240 tisíc korun. 
Opilá žena měla téměř tři promile alkoholu
V pátek 2. října přijali policisté po desáté ho-
dině  dopoledne  oznámení  o  ženě,  která  se 
nacházela na ulici Hradecká v Telči  a byla 
značně opilá. Žena ležela na zemi a nemohla 
vstát. Na místo vyjeli policisté situaci prově-
řit. Zjistili, že se jedná o osmatřicetiletou že-
nu. Při dechové zkoušce jí policisté naměřili 
hodnotu 2,82 promile alkoholu. Ženu zajis-
tili a odvezli ji na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění. 
Krádež věcí z vozidla
Policisté  pátrají  po  pachateli,  který  ve Sta-
ré Říši  odcizil  rybářské vybavení  a majite-
li  tak  způsobil  škodu  za  necelých  pět  tisíc 
korun. Ke spáchání činu došlo na konci zá-
ří. Pachatel vzal ze zavazadlového prostoru 
neuzamčeného vozidla rybářské křeslo, taš-
ku s pruty, rybářskými vidličkami a dalšími 
věcmi. Po přijetí oznámení o krádeži začali 
policisté případ prověřovat. Provedli v loka-
litě šetření, místo činu ohledali, zadokumen-
tovali. Případ policisté šetří pro podezření ze 
spáchání přestupku proti majetku, po pacha-
teli a odcizených věcech pátrají.
Střet vozidel
V úterý 6. října jel před čtvrtou hodinou od-
poledne po silnici v obci Krahulčí řidič au-
tomobilu Škoda Roomster ve směru od Tel-
če. Přejel do protisměru, kde se čelně střetl 
s protijedoucím vozidlem Citroen Xsara. Při 
nehodě  utrpěla  zranění  řidička,  která  byla 
zdravotnickou záchrannou službou převeze-
na do jihlavské nemocnice na vyšetření. Po-
žití alkoholu policisté u obou řidičů provede-
nou dechovou zkouškou vyloučili. Na místě 

dopravní  nehody  provedli  šetření,  ohledá-
ní a zadokumentování. Na vozidlech vznik-
la předběžně vyčíslená škoda 90 tisíc korun. 
Dopravní nehodu policisté šetří. 
Krádež přívěsného vozíku
Policisté  pátrají  po  pachateli,  který  odci-
zil  přívěsný  vozík.  Ke  spáchání  činu  do-
šlo v katastru Telče na přelomu září a října. 
V místech zvaných Padělky u Měrnic odci-
zil  pachatel  přívěsný vozík Agados  a  třicet 
plotových  polí  tvořených  kovovým  rámem 
s drátěným pletivem o  rozměru pole 1 x 2 
metry. Způsobil tak škodu za více než deset 
tisíc korun. Policisté provedli na místě činu 
ohledání, zadokumentování a šetření. Případ 
prověřují pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu krádeže, po pachateli pátrají. 

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení
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21  056  hlasů,  13,20 %,  7 mandátů,  2. mís-
to. Takto  shrnula  3.  října  na  svém Twitteru 
výsledky  voleb  do  krajského  zastupitelstva 
lídryně  kandidátky  Pirátů  Hana  Hajnová. 
Překvapení  a  radost  z  výsledků  letošních 
ne zcela tradičních voleb vystřídala nesnad-
ná vyjednávání o budoucí koalici. „Výsled-
kem byla podpora široké koalice, ve které 
sice neobsadíme post hejtmana, ale dosta-
neme prostor realizovat maximum z našeho 
programu,“  zhodnotila  první  náměstkyně 
hejtmana Hajnová, se kterou  jsme si kromě 
politiky povídaly také o tom, zda se s novou 
funkcí změnil její osobní život či kde se vidí 
v budoucnu. 

Očekávala jste, že by Česká pirátská stra-
na mohla mít v Kraji Vysočina takový 
úspěch, nebo to pro vás bylo překvape-
ním? 
Upřímně to bylo překvapení, naše očekává-
ní mířila někam ke dvoucifernému výsledku, 
ale celkové druhé místo a 13,20 % jsme ne-
čekali. Vnímám to především jako výsledek 
dobře odvedené práce, ať už na našem pirát-
ském programu nebo v kampani samotné. 
Co vás potěšilo víc? Počet preferenčních 
hlasů či vítězství v Telči?
Preferenční hlasy jsem popravdě tolik nesle-
dovala, ale vítězství v Telči si velmi cením. 
Piráti zvládli porazit všechny „tradiční“ 
politické strany, o čem to podle vás svědčí? 
Asi  bych neřekla,  že  jsme porazili  všechny 

tradiční  strany,  ale  že  voliči  jasně  vyjádři-
li  většinovou  podporu  stranám  nevládním. 
To vidím jako hlavní signál krajských voleb 
a tím směrem jsme se také rozhodli vést naše 
povolební vyjednávání. 

Nemrzelo vás, že Piráti nakonec neobsadi-
li hejtmanský post?
Lhala bych, kdybych řekla, že nemrzelo, ale 
i o tom je politika. Povolební vyjednávání ne-
byla snadná a v určitém okamžiku jsme do-
spěli do bodu, kdy jsme se rozhodli, že nám 
jde více o posty a další věci. Společně s mým 
skvělým pirátským  týmem  jsme  se  rozhod-
li přehodnotit strategii. Výsledkem byla pod-
pora široké koalice, ve které sice neobsadíme 
post  hejtmana,  ale  dostaneme  prostor  reali-
zovat maximum z našeho programu. 
Co bude vaším úkolem v roli první ná-
městkyně? Kterým oblastem byste se chtě-
la věnovat? 
Z profesního hlediska mám nejblíž k oblasti 
regionálního rozvoje, kterému jsem se věno-
vala více než  jedenáct  let během svého pů-
sobení  v  Jihomoravském  inovačním  cent-
ru. Ráda bych tyto zkušenosti nyní zúročila 
i na politické úrovni. S funkcí první náměst-
kyně se pojí také některé zákonné záležitosti, 
jako je zastupování hejtmana například v do-
bě jeho nepřítomnosti a podobně. 
Nemáte obavy z toho, že v nové, poměrně 
široké koalici se budou tříštit názory a bu-
de obtížné se dohodnout? 
Při zevrubném pohledu na politické progra-
my všech koaličních  subjektů nemám. Mo-
hou  se  objevit  témata,  u  kterých  nebude 
snadné  najít  shodu,  ale  věřím,  že  takových 
oblastí bude minimum. Stojí před námi velmi 

Foto: Archiv Hany Hajnové

těžká  a nepředvídatelná doba, kdy bude ví-
ce než jindy třeba nehledět na malichernos-
ti a zaměřit se pouze na to opravdu důležité. 
Čemu se Piráti na krajské úrovni hodlají 
věnovat v nejbližší době? 
Už  při  sestavování  našeho  krajského  pro-
gramu a kandidátky se ukázalo, že mezi na-
še nejsilnější témata bude patřit už zmíněný 
regionální rozvoj, dále pak životní prostředí 
s důrazem na hospodaření s vodou v krajině 
či dostupné a moderní školství včetně aktu-
ální  distanční  výuky.  Chceme  přiložit  ruku 
k dílu  i v oblastech nejvíce zasažených ko-
ronavirovou epidemií, ať už půjde o sociální 
služby, zdravotnictví nebo kulturu a cestovní 
ruch. Jednotící linkou pro všechny oblasti by 
mělo být nastavení kvalitní a otevřené komu-
nikace krajské samosprávy směrem k obcím 
a obyvatelům, na tom chceme zapracovat. 
Z komunální do krajské politiky jste po-
stoupila velmi rychle, plánujete další po-
stup nebo byste ráda zakotvila právě v re-
gionu?
Deklarovala jsem to již dříve, že mou součas-
nou ambicí je právě krajská politika, ke kte-
ré mám už od  svých  studií nejblíže.  I když 
v  nějaké  vzdálenější  budoucnosti  nemohu 
vyloučit možný zájem například o celostátní 
politiku,  v  následujících  letech  se  ale  tímto 
směrem vydat nehodlám.
Jak moc se váš život změnil od té doby, co 
jste se v sobotu 3. října dozvěděla výsled-
ky voleb?
Myslím, že můj život se příliš nezměnil, po-
kud neberu v potaz všechna jednání a vyjed-
návání, která byla často velmi dlouhá a ně-
kdy  trvala  až  do  noci.  Jinak  funguji  pořád 
stejně, věnuji se rodině a práci, snad jen kro-
ketu  a  telčskému  kroketovému  klubu  jsem 
letos nemohla dát tolik času jako v minulých 
letech. 
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům TL?
Především bych ráda poděkovala za projeve-
nou  důvěru  a  podporu  ve  volbách,  které  si 
velmi  vážím  a  která  pro mě,  doufám,  bude 
po celou dobu v krajském zastupitelstvu zr-
cadlem. I nadále se na mě můžete obracet se 
svými nápady a prosbami. Až se usadí všech-
no povolební i koronavirové dění, ráda bych 
nastavila i nějaký formát pravidelného setká-
vání  s  občany, o který  se  s vámi určitě po-
dělím. 

Marie Majdičová

Vítězství v Telči si velmi cením, říká Hana Hajnová

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 11/2020          List MAS Telčsko (112)

Lidé mikroregionu

Foto: Archiv Hany Hajnové
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Denní  teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 9. 2020 do 18. 10. 2020.

Přehled počasí v Telči
Září v číslech
Průměrná teplota:   14,3 °C
Průměrný tlak:   1017,1 hPa
Srážky:     58 mm
Max. teplota:   28,4 °C, 5. 9. v 15.29
Min. teplota:   2,3 °C, 27. 9. v 3.32
Max. rychlost větru: 32 km/h, 26. 9.

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

Kulturní akce v listo-
padu a v prosinci
Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření 
Vládou ČR neplánujeme listopadové a pro-
sincové akce - adventní koncerty, Mikuláš-
ské a Novoroční setkání, výstavy, přednáš-
ky…
Pokud se situace změní a dojde k uvolnění, 
můžeme některé akce ve spolupráci s míst-
ními spolky uskutečnit.
Aktuálně sledujte v kalendáři akcí na 
www.telc.eu 
V  souvislosti  se  současnou  situací  nevy-
dáváme Adventní kalendář, ale připravuje-
me nástěnný kalendář Telč 2021 s kresbami 
studentů ČVUT Fakulty stavitelství a archi-
tektury. K zakoupení bude pouze na Infor-
mačním centru.
Zrovna  tak  se  omlouváme  všem  rodičům 
narozených dětí, ale ze stejného důvodu se 
prozatím nekonalo ani vítání dětí.
Děkuji za pochopení.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu MěÚ Telč

Střípky z GOB 
a SOŠ Telč
Už zase se učíme z domova
Sotva jsme zahájili nový školní rok a rozkou-
kali  se,  už  jsme zase doma. Distanční výu-
ka přišla v tomto školním roce dříve, než by-
chom si přáli, a učení z domovů se opět stalo 
všední záležitostí. 
Oproti  podobné  situaci  na  jaře  jsme ovšem 
věděli, co očekávat, a byli připraveni.  Spous-
ta studentů se na toto období těšila. Odpadlo 
nám,  v některých  případech,  velice  brzké 
vstávání, dojíždění a zmenšilo se i množství 
písemek. 
Obecně  lze  říci,  že nám domácí vzdělávání 
dalo spoustu času. A tak máme prostor na ak-
tivity, které  za běžného provozu nestíháme. 
Můžeme  se  dál  rozvíjet  a  přemýšlet  třeba 
o tom, kam povedou naše cesty po absolvo-
vání střední školy. 
Ovšem   má  to  i  nějaká  negativa.  Pochopit 
probíranou látku bývá složitější, vyžaduje se 
od nás více přípravy a hlavně nám chybí pří-
tomnost celé třídy.  
Ale  tím, že  se budeme chovat zodpovědně, 
napomůžeme k tomu, aby se vše co nejdříve 
vrátilo do normálu. Záleží na každém z nás. 
I  oceán  se  skládá  z malých  kapiček...  Přeji 
všem mnoho sil do následujících dní a hlavně 
pevné zdraví. 

Renata Charvátová,
žákyně 2. A

Už zase učíme na dálku
Začátek školního roku, až na postupné přitvr-
zování v nošení roušek, dával naději, že do-
ženeme ztracený čas z jarního uzavření škol 
a že výuka konečně poběží ve  standardním 
režimu. Bohužel zase už učíme na dálku. Stu-
denti  vyššího  gymnázia  a  střední  odborné 
školy přešli na distanční výuku už 5. října. Ti 
mladší, z nižšího gymnázia, 14. října.

Premiéra nového filmu
Pavla Dorotky:

Pavel Dorotka: 
Láska i zrada

Kdy: 29. listopadu 2020 v 17.00 hodin

Kde: Kino Máj Třešť

Vstupné: 100 Kč

Nicméně  spousta  věcí  se  od  jara  změnila. 
Distanční  výuka  jako  taková  dostala  nejen 
oporu v zákoně, ale  i určitý  rámec. Na  jaře 
jsme  si  vyzkoušeli  několik  komunikačních 
platforem a vybrali tu, která nejvíce vyhovo-
vala potřebám školy. K distanční výuce nyní 
používáme Teams, které umožňují například 
pořádání videokonferencí, sdílení mnoha vý-
ukových materiálů či vytváření nahrávek on-
line vyučovacích hodin, které si studenti mo-
hou kdykoli  pustit  při  samostudiu. Bohužel 
ani  tento  způsob  výuky  nemůže  v  žádném 
případě zcela nahradit standardní vzdělávání 
s přímou interakcí učitele a žáka.
Ve  velmi  nezáviděníhodné  situaci  se  ocitli 
studenti maturitních ročníků. Poslední ročník 
střední školy je pro ně vždy velkou pracov-
ní a psychickou zátěží. Doufám, že omeze-
ní bude  trvat  jen po dobu nezbytně nutnou, 
protože především z jejich hlediska se jedná 
o velkou komplikaci ohrožující nejenom je-
jich úspěšnost u maturity, ale i u přijímacích 
řízení a ve studiu na vysokých školách.
Distanční  výuka  klade  zvýšené  nároky  jak 
na žáky, tak na jejich učitele. Musím však ří-
ci,  že moji  svěřenci mi  pomáhají  svým zá-
jmem o vzdělání a svědomitostí při plnění za-
daných úkolů. Já se s nimi na oplátku snažím 
konzultovat, jaké změny ve výuce by uvíta-
li, aby pro ně byla výuka na dálku co mož-
ná nejpřínosnější. Pro mě jako učitelku také 
velká výhoda spočívá v tom, že všichni žáci 
a studenti naší školy  jsou samostatní. Často 
myslím na kolegyně a kolegy hlavně z prv-
ních stupňů základních škol, kde je podle mé-
ho názoru distanční výuka nejsložitější.
Společně se všemi doufám, že se naše země 
z obtížné situace zanedlouho dostane a že se 
brzy shledáme v plných učebnách. Všem ko-
legům,  žákům,  studentům  i  jejich  rodičům 
přeji hodně sil.

Radka Toufarová,
učitelka matematiky, fyziky, 

deskriptivní geometrie
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Telčské veřejné kni-
hovničky v roce 2020 
Knihobudka a kniholavičky již dnes k naše-
mu městu patří a jsou pravidelně navštěvova-
né kolemjdoucími turisty i telčskými občany. 

Je  běžnou  praxí,  že  pravidelní  návštěvníci 
knihy nejen vypůjčují, ale i doplňují, a jsou 
mými tichými společníky při udržení dosta-
tečného množství knih pro pravidelné i ná-
hodné čtenáře.  
Když  před  lety  v  Květinové  ulici  vznikla 
knihobudka s počtem necelých 100 výtisků, 
většinou už dávno odložených knih a pub-
likací, nebylo jasné, zda vedle dobře vyba-
vené Městské knihovny obstojí a bude o ni 
zájem. 
Byl a stále je. Navíc díky darům od souse-
dů,  známých  i  neznámých dárců  se knižní 
fond  rozrostl  na  několik  stovek  knih  růz-
ných žánrů. Knih a časopisů byl v průběhu 
roku dostatek, a bylo tak možné zásobovat 
kniholavičky  na  hrázi  Štěpnického  rybní-
ka,  doplňovat  knihy  v  lavičce  Kingswood 
u  školního  sportovního  areálu  a  dokonce 
i  knihovničku  v  čekárně  na  vlakovém  ná-
draží.
V současné době  se v knihobudce objevu-
jí darované knihy nejen staršího data,  jako 
třeba z edice Knihy odvahy a dobrodružství, 
ale  i  knihy  současných  autorů  vydaných 
před několika málo  lety. Dále  lze v kniho-
budce najít publikace s náboženskou témati-
kou a cestopisy z 20. století.   
Díky  spolupráci  s pracovníky Služeb Telč, 
kteří mne průběžně informují o vyřazených 
knihách  v  telčském  sběrném  dvoře,  mám 
přísun  dalších  knih.  Získaných  knih  by-
lo dosud tolik, že desítky kusů, o které ne-
byl u telčských čtenářů zájem, jsem odeslal 
do knihobudek našeho hlavního města.
Ještě  uvedu  několik  titulů  z  knihobudky, 
které díky ní neskončily v papírnách. 
Nejstarší  knihou  z  roku  1860  jsou Dějiny 
národu českého W Čechách a w Mora-
vě, díl IV, Wěk Jiřího z Poděbrad, v roce 
1869 vydaný historický román Císař Ferdi-
nand I a jeho doba nebo vyvázané časopi-
sy RUCH, Časopis studujících z let 1912- 
1913. 

Z  novější  doby  to  jsou  Básnické spisy 
od Otokara Březiny a též propagační spisek 
k osidlování pohraničí z roku 1955 Dosíd-
lenci, Dačicko vás vítá, vydaný Krajským 
národním výborem v Jihlavě. 
Proč  můj  zájem  o  tyto  staré  knihy?  Snad 
i proto, že se možná jednou najde student či 
studentka, a ti je využijí jako historické pod-
klady pro svou studijní práci. Budou moci 
například  v  diplomové  práci  hodnotit  teh-
dejší vydavatele, případně i provedení tisku 
a vazby, použitou češtinu či způsob, jak au-
tor knihy zpracoval dané téma.

Text + foto: JK

Zemědělci 
o letošní úrodě

Letošní  úroda  je  sklizená,  práce  na  polích 
jsou na několik měsíců historií  a my  jsme 
se zeptali 3 místních zemědělců na hodno-
cení sezony. Konkrétně jde o zkušenosti Ze-
mědělského družstva Telč, za nějž odpoví-
dal  Ing.  Miroslav  Nosek,  telčskou  farmu 
Ing.  Vladimíra  Svobody  a  ekofarmu  Jana 
Marka z Řásné.
Tázaní  se  shodli  na  tom,  že  jsou  s  letoš-
ní úrodou spokojeni, manželé Svobodovi ji 
hodnotí následovně: „Úroda v letošním roce 
byla lepší než vloni, i když to tak na jaře ne-
vypadalo, musí se sejít více faktorů dohro-
mady, které toto ovlivňují.“
Dařilo  se  prý  obilovinám  a  pícninám,  far-
ma Marek Řásná měla problémy s brambo-
ry: „Dařilo se všemu kromě brambor – bylo 
hodně mokro, vysoká vlhkost a napadla je 
plíseň. Hlízy byly malé a ani kvalita nebyla 

taková, jakou bychom si představovali. Kvů-
li tomu, že hospodaříme ekologicky, to zna-
mená, že máme jen omezené možnosti ošet-
řování rostlin, tak nám ekologický postřik 
ani nezabral a brambory dopadly opravdu 
špatně. Zase se ale hodně dařilo ovsu, pro-
tože ten má hodně rád vlhko v době metání, 
takže tam jsme byli velmi spokojení.“
Deštivé počasí  způsobilo  i  další  problémy. 
Zkomplikovalo práce na jaře i pozdější skli-
zeň. „Deště nám letos nepříznivě ovlivnily 
jak jarní práce, tak také protáhly žně a ny-
ní komplikují sklizeň kukuřice a podzim-
ní práce. Vegetační podmínky měly kladný 
vliv na výnosy, ale u některých plodin snížily 
kvalitu sklízeného zrna, např. potravinářské 
pšenice,“ sděluje Miroslav Nosek. S podob-
nými potížemi se potýkala  i  ekofarma,  jak 
popisuje Jan Marek: „Vliv počasí byl hod-
ně špatný, protože byly podmáčené pozem-
ky, pole, louky, nedalo se tam zajet, hodně 
se to všechno bahnilo, a tím ničilo. Byl ta-
ké větší výskyt chorob, třeba plísně brambor, 
a problémy se sklizní – seno se nedalo po-
síct, protože byla tráva mokrá a špatně by 
to schnulo. Když už to bylo suché, zase hlá-
sili déšť, takže by se to nedalo usušit. Stejně 
tak senáž.“ Obtížnou  sklizeň dále popisují 
Svobodovi: „Tyto deště ovlivňovaly sklizeň 
sena, louky byly podmáčené, jiné roky má-
me hotovo do 5. 7., letos 26. 7., to už vlastně 
přecházelo do žní, které se rovněž táhly, kon-
čili jsme 21. 8., díky výkonné sklízecí mlátič-
ce s pohonem 4 x 4 se nám podařilo všechnu 
úrodu dostat z polí, i když pole byla rovněž 
zamokřená.“ 
A jaké počasí je tedy pro zemědělce nejlep-
ší? Tázaní se shodují: „My tady na Vysoči-
ně, mluvím za naši farmu, preferujeme sušší 
roky, chápeme, že jiná místa v republice, na-
př. jižní Morava, Polabí, Haná, jsou daleko 
více zasažená přísuškem, ale někdy je té vo-
dy dost, např. v těchto dnech, lokální zápla-
vy. Naše farma má všechny ozimy zaseté, ale 
po těchto deštích bude problém vjet do po-
lí,“ popisují  Svobodovi.  Názor  potvrzuje 
Miroslav Nosek: „Zemědělství obecně ne-
má rádo ničeho moc. Škodí moc tepla, moc 
málo vody a letos naopak moc vody. Deště 
nám letos nepříznivě ovlivnily jak jarní prá-
ce, tak také protáhly žně a nyní kompliku-
jí sklizeň kukuřice a podzimní práce. Vege-
tační podmínky měly kladný vliv na výnosy, 
ale u některých plodin snížily kvalitu sklí-
zeného zrna, například potravinářské pše-
nice.“ A ohlédnutí  za  sezonou uzavírá  Jan 
Marek slovy našich předků: „Pro zemědělce 
je vždycky lepší, když je rok míň deštivý, pro-
tože je lepší manipulace s plodinami. Nej-
lepší je, když je to tak akorát, letos pršelo 
fakt hodně. Jak říkali staří sedláci: „Sucho 
bídu nedělá.“

Text + foto: Ivana Holcová
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Soutěžte s Českou inspi-
rací z pohodlí domova!
Nemůžete ven? Tak si s námi alespoň onli-
ne zasoutěžte a plánujte výlety či dovolenou! 
Zkusit  svoje  štěstí můžete  v  našem  on-line 
kvízu,  který  naleznete  na  www.ceskainspi-
race.cz. Tématem druhého kola letošní neko-
nečné soutěže je „TOP osm inspirací z měst 
České inspirace“. 

Poděkování

Vítězslav  Zásměta.  Pro  někoho  alkoholik, 
bezdomovec zavržený vlastní rodinou.  
Pro hospodářský dvůr Bohuslavice je součás-
tí. Jeho specifický humor a úsměv je opětován 
jak malými dětmi, kteří v něm spatřují čer-
ta Blekotu, tak nevěstami a svatebčany, kte-
rým v přestrojení čerta nosí podkovy a pře-
je jim z pekla štěstí. Velmi vtipné bylo, když 
tohle stejné popřál před týdnem panu opato-
vi a převorovi ze Strahovského kláštera, kteří 
nás navštívili.
Právě náš Víťa (Blekota) byl  tím, kdo upo-
zornil na skutečnost, že z našeho skladu, kde 
byla čerstvě uložena sláma a seno, začal stou-
pat  dým  a  hrozilo  samovznícení.  Po  přijetí 
patřičných opatřeních a 48hodinovém dozoru 
ke vznícení nedošlo. Touto cestou mu za jeho 
čin srdečně děkujeme. Patříte mezi nás a má-
me Vás rádi.

Vedení a celý tým 
Hospodářského dvora Bohuslavice

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.  16. 11.  IV.  18. 11.
III.  17. 11.  V. - VI.  19. 11.

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

Vzpomínáme 
na 20. století
Pozoruhodné  zrcadlo  krás  starobylé  Telče 
vytvářel  v  druhé  polovině  dvacátého  století 
ve své umělecké tvorbě Michael Florián (3. 6. 
1911 - 25. 2. 1984), rodák z nedaleké Staré Ří-
še, vynikající umělec, jehož volná grafika, ex-
libris, novoročenky a dřevoryty sklízejí trvalý 
obdiv jak ve sféře umění, tak i v oblasti sběra-
telské nejen u nás, ale i v zahraničí.

K Telči pojal vřelý vztah, inspiroval se zdej-
ším prostředím a v této souvislosti si zaslou-
ží připomenout, že tento jeho pohled vyústil 
i v letitou spolupráci s tehdejší Střední země-
dělskou technickou školou. Od roku 1962 po-
čal pro tuto školskou instituci vytvářet v hávu 
dřevorytů unikátní maturitní  tabla, na nichž 
dokonale sladil v harmonický celek fotogra-
fie  absolventů  a  pedagogů  s  motivy  města 
obohacené o figurální výjevy. Tato díla, ihned 
obdivovaná, se stala neprodleně součástí vý-
zdoby školních chodeb. Ani po transformaci 
školy a jejím včlenění do Gymnázia Otoka-
ra Březiny a SOŠ Telč jejich věhlas nepohasl. 
Mají tu své místo v samostatné expozici a těší 
se neustálému zájmu.
Nelze rovněž opomenout, že tradice maturit-
ního tabla v dřevorytu zde pokračuje i nyní, 
v nové dimenzi. Na tvorbu Michaela Floriána 
navazuje další generace regionálních umělců, 
a tak je tu Floriánova vystavovaná sbírka roz-
šiřována o další obrazy maturitních  ročníků 
ve světle současnosti.
K osobnosti Michaela Floriána je třeba rov-
něž dodat, že jeho práce s prvky telečských 
motivů nemají  tolik úzký profil, nýbrž širo-
kou škálu provedení. Z bohatého výběru po-
hlédněme ještě na jeden z grafických listů. 

Text a foto: Jiří Ptáček

Poděkování
Rádi bychom poděkovali výjezdové jednotce 
pod vedením Josefa Volfšice z telčské stani-
ce HZS Kraje Vysočina za pomoc při řešení 
havárie vody v objektu Centra Telč ÚTAM 
AV ČR dne 25. září. Díky jejich profesionál-
nímu zásahu a pomoci se podařilo únik zajis-
tit i rychle odstranit vodu z dotčených labora-
toří, a minimalizovat tak možné škody.

Za ÚTAM AV ČR Jakub Novotný, 
ředitel CET

Stačí zodpovědět osm  jednoduchých kvízo-
vých otázek a mít  trošku štěstí. A o co hra-
jeme tentokrát? Výherci se podívají do Vlaš-
ského  dvora  v  Kutné  Hoře,  prohlédnou  si 
telčské  podzemí  a  věž  sv.  Ducha  s  multi-
mediální  expozicí, městské  hradby v Polič-
ce,  Dům  přírody,  Dům  Štěpánka  Netolic-
kého  či  věž  a  divadlo 
v Třeboni. Budou mo-
ci  vystoupat  na  revi-
talizovanou  Bílou  věž 
v Hradci Králové. Vy-
nechat  nedoporučujeme  ani  návštěvu  Mu-
zea východních Čech a kostel  sv. Mikuláše 
v  této  východočeské  metropoli.  Jindřichův 
Hradec věnuje kromě VIP tašky města s kni-
hou a upomínkovými předměty také rodinné 
vstupné do Domu gobelínů, Muzea fotografie 
a moderních obrazových médií a Výstavního 
domu Stará radnice. Historické krovy v Che-
bu si výherce bude moci prohlédnout nejen 
v  překrásné  knize,  ale  také  naživo  v  rámci 
komentované prohlídky této technické speci-
ality. V Litomyšli není možné vynechat pro-
hlídku zámku – památky UNESCO. Za vidě-
ní  stojí  i  zámecké  sklepení,  kde vedle  soch 
Olbrama Zoubka zraje na lahvích víno Cha-
teau  Litomyšl. Výherce  se  s  celou  rodinou 
podívá i do Regionálního muzea v Litomyšli, 
do Rodného bytu Bedřicha Smetany a na An-
dělskou vyhlídku chrámu Nalezení sv. Kříže. 
A jako bonus obdrží i rodinnou hru Kouzelné 
putování Českomoravským pomezím.      
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žád-
né  strachy, napovídat vám budou  i  fotogra-
fie. Toto kolo soutěže potrvá až do 31. ledna 
2021. Předání cen proběhne v rámci únorové-
ho veletrhu cestovního ruchu Holiday World, 
případě budou ceny zaslány poštou.  
Na  webové  stránce  www.ceskainspirace.cz 
najdete také spoustu tipů na výlet. Tak proč 
v této době alespoň nezahájit plánování vý-
letů, prodloužených víkendů či dovolených? 
Své zážitky z cest, případně doporučení i ne-
doporučení můžete sdílet v rámci facebooko-
vé skupiny České inspirace. 
Pod  poetickým  názvem Česká  inspirace  se 
představuje  osm  historickým  měst  Hradec 
Králové,  Cheb,  Jindřichův  Hradec,  Kutná 
Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň, kte-
rá si vytkla za cíl ukázat návštěvníkům nejen 
nesmírné architektonické a umělecké dědic-
tví,  ale  také  bohatý  kulturní  život  jednotli-
vých měst. Zajímá vás, co se kdy ve kterém 
z měst České inspirace děje? Nebo se chce-
te podělit o své zážitky z cestování? Případ-
ně můžete doporučit nebo naopak nedoporu-
čit určité místo či službu? Pokud ano, je tato 
skupina určena právě vám! Buďte vítání!

Ing. Michaela Severová
manažerka svazku obcí Česká inspirace   

www.ceskainspirace.cz, 
775 653 311, 461 653 311
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Klára Poukarová (9 let), Bouřka

Rozálie Kazdová (12 let), Zámecký park v Zahani Aneta Drexlerová (10 let), Bouřka

Ema Svátková (8 let), Příchod babičky do Ratibořic

Ilustrace pro Boženu N. - od dětí ze ZUŠ
Na samém konci minulého školního roku jsme se s dětmi zapojili do výtvarné soutěže „Ilustrace pro Boženu N.“ pořádané Národním pedago-
gickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.
A hned v září jsme se mohli radovat! V novém vydání Čítanky Boženy Němcové z roku 1911, která patří do sbírky historických učebnic NPMK 
a které dosud chyběl výtvarný doprovod, se objeví také ilustrace dětí ze ZUŠ Telč (na snímcích).
Navíc byly oceněny drobné vyšívané iniciály Nikoly Matouškové (12 let), jež se také stanou součástí Čítanky.
Blahopřejeme!

Lenka Bláhová
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Do domova Senior Home v Telči
(DZR) hledáme laskavé pečovatele.
Denní a noční 12ti hodinové směny.

Plat 22 – 25.000 Kč.

Náborový příspěvek až 50.000 Kč

Tel.: 773 833 237,
mail: prace@senior-home.cz
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Typičtí obyvatelé Telče v období 
podzimu            Foto: Ivana Holcová

Nástìnný kalendáø TELÈ 2021
je již v prodeji
Vybudování jezuitského areálu v 17. století bylo význam-
ným stavebním poèinem v našem mìstì. Komplex budov 
stojících naproti zámeckému areálu v podstatì dotvoøil 
architektonickou podobu centra mìsta tak, jak ji známe 
v souèasnosti. Druhým, neménì dùležitým poèinem bylo, 
že se jezuitský areál stal centrem vzdìlanosti pro široký 
region. A já si velice vážím toho, že i vzdìlávání zùstalo 
v areálu do dnešních dnù. Univerzitní centrum Masaryko-
vy univerzity Brno a Výukové støedisko Fakulty stavební 
Èeského vysokého uèení technického v Praze jsou tak 
v podstatì pokraèovateli jezuitské tradice.
Fakulta stavební ÈVUT pak zaèala v roce 2006 tvoøit tra-
dici novou. V tom roce se totiž poprvé uskuteènil v Telèi 
plenér studentù katedry architektury této fakulty. A díky 
výstavì ve vstupní síni radnice máme od té doby každo-
roènì možnost vidìt vybrané práce studentù. 
Mnohdy jsme pøekvapeni, jak mohou místa, o kterých si 
myslíme, že je dùvìrnì známe, vypadat pohledem mla-
dých architektù. A nìkdy jsou to i pohledy na detaily 
nám tøeba skryté. I proto vznikla myšlenka dát z tìch 
nejzajímavìjších prací dohromady nástìnný kalendáø pro 
rok 2021, kter  ukazuj  Telè zase v  jiné podobì.

Mgr. Roman Fabeš, starosta mìsta Telèe

2021 červen2021MĚSTO TELČ2021
Aneta Švecová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2021 říjen2021MĚSTO TELČ2021
Martin Lyga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2021 únor2021MĚSTO TELČ2021
Tereza Cahová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

20212021MĚSTO TELČ2021
NA KRESBÁCH STUDENTŮ FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
2006 — 2020

2021
Galerie
FSv

Kalendáø je v prodeji:

Informaèní centrum Telè
nám. Zachariáše z Hradce 70
588 56 Telè
Cena: 130 Kè

Formát A3
14 listù

ý e  trochu

I na podzim je u nás krásně… Foto: Ivana Holcová

Opravy nezastaví ani „současná situace“ – ulice Na Hrázi
Foto: Ivana Holcová

Aneb když voda neteče, tak musí 
přijet                 Foto: Ivana Holcová
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Zprávy z UCT – listopad 2020  
Noc vědců letos poprvé i v Telči 
Bohužel  ani  listopad  kontaktním  akcím 
a výjezdům přát zřejmě nebude. Proto jsou 
naše  pozvánky  převážně  na  akce  konané 
on-line  ve  virtuálním  prostředí.  Doba  je 
zkrátka taková. Má to ale i své výhody. Le-
tos poprvé se UC Telč stane plnohodnotnou 
součástí prezentace Masarykovy univerzi-
ty v rámci prestižní akce Noc vědců. Ta se 
koná  27.  listopadu  a  Univerzitní  centrum 
na ní, prostřednictvím komentované virtu-
ální prohlídky, představí historii našich bý-
valých jezuitských kolejí a jezuitskou sto-
pu v Telči. Smyslem prezentace je ale také 
seznámit mladé studenty a vědce, věříme, 
že z  celé České  republiky,  s principy his-
torického  výzkumu  a  meziinstitucionální 
spoluprací, které se v Telči tradičně velmi 
dobře daří. Chceme tak navázat na úspěš-
nou letní jezuitskou výstavu a pevně věří-
me,  že  tím  celý  projekt  neskončí,  ale  na-
opak v něm budeme společně pokračovat, 
třeba  i  s kolegy z naší filozofické  fakulty.  
Rád bych poděkoval dvěma vzácným kole-
gyním Kateřině Bobkové Valentové z His-
torického ústavu AV ČR a Petře Hnilicové 
z Národního památkového ústavu v Telči, 
které se naší společné prezentaci věnovaly. 
Těším se na výsledek a samozřejmě všech-
ny srdečně zvu na návštěvu naší prezenta-
ce – 27. listopadu na stránkách UCT nebo 
https://nocvedcu.cz.  
Zřejmě jen on-line, ale určitě přímo z Tel-
če,  proběhne XV. Dopravní  seminář Telč, 
pořádaný  Institutem  pro  dopravní  ekono-
mii, geografii a politiku  (akademické pra-
coviště a společná vědeckovýzkumná plat-
forma Masarykovy univerzity a Univerzity 
Karlovy). 

Potěšilo nás, že kolegyně a kolegové z Brna 
považují  seminář za  ryze  telčský,  a  tak ho 
i  prezentují. Možná  nám  současná  omeze-
ní nakonec přinesou i nové možnosti a for-
my spolupráce nejen uvnitř naší univerzity, 
v tomto směru se snažíme být optimističtí.  
Od  listopadu  se  do  prostor  univerzitního 
centra  stěhuje  Odbor  rozvoje  a  územního 
plánování MěÚ Telč. Stěhování bylo vynu-
cené  rekonstrukcí  budovy  radnice  a  pobyt 
odboru v UCT potrvá více než rok. Považuji 
za samozřejmé, že město Telč naše prostory 
využije a doufám, že propojení našeho cen-
tra a města Telč bude fungovat i do budouc-
na.  Chtěl  bych  tímto  všem  zaměstnancům 
i  návštěvníkům městského  úřadu  v  našich 
prostorách  popřát  příjemný  pobyt  a  samá 
úspěšná jednání.
Tradiční Adventní setkání v univerzitním 
centru 
Knihovna UCT ve spolupráci se SOŠ a SOU 
TŘEŠŤ  pořádá  ve čtvrtek 26. 11. 2020 
od 15 hodin již sedmé Adventní setkání.
Přijďte  si  prohlédnout  a případně zakoupit 
výrobky studentů oborů Květinářská a aran-
žérská činnost a Cukrář a vánočně se nala-
dit! Jste srdečně zváni.
(Akce může být zrušena v souladu s aktuální-
mi opatřeními kvůli Covidu-19,  informace na 
www.uct.muni.cz nebo martinu@rect.muni.cz)
Přehled vybraných vzdělávacích akcí 
UCT – listopad 2020 (bez záruky)
4. –7. listopadu
XV.  Seminář  Telč,  pořádá  Institut  pro  do-
pravní ekonomii, geografii a politiku MU 
9.–11. listopadu 
Škola  pedagogických  pracovníků,  pořádá 
Kraj Vysočina

13.–15. listopadu 
Kurzy českého jazyka, pořádá Jihomoravské 
centrum pro mezinárodní mobilitu (JCCM)
19.–20. listopadu 
Vzdělávací  akce, pořádá Rektorát Masary-
kovy univerzity 
23.–27. listopadu 
Zimní škola Historického ústavu, pořádá FF MU
26. listopadu 
Sedmé  Adventní  setkání,  pořádá  knihovna 
UCT a SOŠ a SOU Třešť, začátek od 15hodin
27. listopadu     Noc  vědců  - 
https://nocvedcu.cz  
Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 
774 886 640) 
Uloupené umění,  panelová  výstava  Cent-
ra  pro  dokumentaci  majetkových  převodů 
a  kulturních  statků  obětí  II.  sv.  války,  kte-
rá si klade za cíl seznámit diváka s činností 
Centra, jeho vznikem a publikační činností. 
Na osudech původních vlastníků jsou před-
staveny nejen jejich sbírky, válečné a pová-
lečné nakládání s uměleckými artefakty, ale 
též jednotlivé instituce, které židovský ma-
jetek  spravovaly  či  stále  spravují. Výstava 
potrvá do 23. listopadu.   
Památky v pohybu,  výstava  v  prostorách 
Malé galerie UCT, bude prezentovat výstu-
py  výzkumu  kolegů  z Akademie  věd  ČR 
v projektu NAKI II a bude zaměřena na ex-
perimentální vývoj postupů dynamické dia-
gnostiky a na posuzování dynamických jevů 
na památkách.   Zahájení výstavy proběhlo 
1. listopadu, více informací naleznete na na-
šich webových stránkách www.uctelc.cz. 
Podrobnější informace o všech akcích jsou 
k  dispozici  na  internetových  stránkách ne-
bo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 
777  119  220, www.uct.muni.cz, www.face-
book.com/UniverzitnicentrumTelc

Jaroslav Makovec

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného 
nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, pří-
věsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích sou-
prav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Vyměním byt 1+1 v Telečské ul. v Jihlavě za Telč. Také 1+1, 
nižší patro. Tel. 737 558 063.

• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných moti-
vů. Koupím i jiné obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, por-
tréty, akty, svaté, lovecké) a jiné zajímavé motivy. Mohou být 
i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rych-
lé a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.

• Pronajmu byt 2+KK 56 m2 v Telči na nám. Zachariáše z Hrad-
ce. Tel. 605 833 150.

Malý oznamovatel Nabídka volného bytu 
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro 

nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí 
město k pronájmu následující 

byt v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici Špitální 611, Telč - Staré Město: 

Byt č. 10 (1+0) v 1. podlaží 
 

Celková plocha: 42,45 m2 

Nájemné celkem: 2 408 Kč 
Byt spadá do energetické třídy C. 

 

Termín pro přijetí žádostí: do 23. listopadu 2020 
 

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného 
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách 

města (www.telc.eu). 
 

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování 
Jana Vyhlídalová, tel.: 567 112 425, 

e-mail: jana.vyhlidalova@telc.eu 
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Foto: Archiv L. Procházkové

Představujeme vám

Mgr. Bc. Lenku Procházkovou

Telčskou rodačku a absolventku místního 
gymnázia, která se 1. 8. 2020 ujala vede-
ní GOB a SOŠ Telč. V následujícím roz-
hovoru se dočtete o  jejím vztahu k Telči, 
o plánech se školou i o tom, co ráda dělá 
ve svém volném čase.
Paní ředitelko, nejprve se nám, prosím, 
krátce představte.
Jmenuji  se  Lenka  Procházková  a  jsem 
od  srpna  2020  novou  ředitelkou  Gymná-
zia Otokara Březiny a Střední odborné ško-
ly  Telč.  Profesně  jsem  se  zdokonalovala 
jak ve školství, tak v soukromé sféře, takže 
mám předpoklady být univerzálně využitel-
nou manažerkou školy. Co se týká rodinné-
ho života, jsem vdaná a mám dvě děti.
Jaký máte vztah k Telči, jaký ke GOB 
a SOŠ Telč?
V Telči  jsem  strávila  podstatnou  část  své-
ho  dětství  a  dospívání,  absolvovala  jsem 
zde základní  i  střední školu. Jako hrdá ab-
solventka Gymnázia Otokara Březiny jsem 
vděčná za možnost vrátit  se právě do ško-
ly, která se významně podílela na formování 
mých představ o životě a budoucnosti.
Do školy jste přecházela ze soukromé-
ho sektoru. Jak zatím hodnotíte práci 
ve školství oproti firmě?
Vzhledem k  tomu,  že mému vstupu do fi-
remního  sektoru  předcházela  dlouhodobá 
učitelská  praxe,  jedná  se  o  návrat  do  pro-
středí známého a mému srdci blízkého. To 
byl i důvod, proč jsem se přihlásila do kon-
kurzního řízení. Chtěla jsem co nejvíce vy-
užít mé dosavadní  zkušenosti  a  zároveň  je 
skloubit se školstvím. Pokud odpověď roz-
šířím  –  ze  školství  jsem  odcházela  hlavně 
za účelem získání zkušeností z oblasti perso-
nalistiky, a to s představou, že je v budoucnu 
(ideálně opět ve škole) využiji. Po asi dvou-

letém období práce v oblasti lidských zdrojů 
jsem dostala možnost opět se přiblížit k té-
matu vzdělávání, a to v rámci školicího stře-
diska, kde jsem se mimo jiné aktivně podí-
lela na plánování jeho strategického rozvoje. 
A od firemního školicího střediska to již byl 
jen malý krůček k cestě zpátky do školství.
Vedení školy jste se chopila v době, kdy 
to ani zkušení ředitelé nemají lehké. Jak 
zvládáte začátky „ředitelování“ zkompli-
kované situací ohledně koronaviru?
Jak jste již zmínila, přišla jsem z firemního 
prostředí, kde i téma Covid-19 bylo jednou 
ze součástí mé pracovní náplně. Proto mo-
hu říci, že danou situací nejsem zaskočena. 
Ale pro celkové zhodnocení se mě zeptejte 
raději až na konci školního roku, neboť pan-
demická situace nám již několikrát ukázala, 
že nás umí překvapit. Ohledně funkce ředi-
telky školy – cítím se na ni plně připravena 
a vím, že škole mohu mnohé nabídnout, ale 
na výsledky si všichni budeme muset ještě 
chvilku počkat.
Jste spokojená s tím, jak GOB a SOŠ fun-
guje? Odpovídá to Vašim očekáváním?
Každá  škola má  své  silné  i  slabší  stránky 
a  ta  naše  není  výjimkou. Nejdůležitější  je, 
aby  škola  poskytovala  příjemné  klima  jak 
pro žáky, tak pro učitele a provozní zaměst-
nance.  V  takovém  prostředí  pak  společně 
dokážeme překonat všechny nástrahy a pře-
kážky, které nám společný život mezi zdmi 
školy přinese.
Jistě máte v plánu i různé změny. Prozra-
díte nám některé z nich?
Vzhledem  k  tomu,  že  samotná  změna  ve-
doucího pracovníka je významným prvkem 
pro chod a fungování školy, na který si mu-
sí zvyknout zaměstnanci, žáci, ale i samotná 
veřejnost,  citelnější  zásahy bych  ráda apli-
kovala  až  po  hlubší  analýze  a  důkladných 
rozhovorech se zaměstnanci  i se žáky. Své 
názory a návrhy na změny mi průběžně sdě-
lují všichni kolegové – již nyní máme z čeho 
vybírat a jeden z těchto nápadů, který bude-
me rádi realizovat, souvisí i s vašimi novina-
mi. Jedná se o příspěvky do Telčských listů, 
které budou na téma „naše škola“ připravo-
vat žáci i učitelé.
Můžete nám popsat Vaši vizi, kam by mě-
la škola směřovat? Kde byste ráda viděla 
GOB a SOŠ za pár let?
Škola  v minulosti  měla,  a  troufám  si  říci, 
že  stále má,  velmi  dobré  jméno  a  výsled-
ky. Moje představa je, že primárně naváže-
me na dosavadní výbornou práci mých před-
chůdců. Tímto bych ráda poděkovala panu 
řediteli Mácovi, že jsem mohla školu převzít 
jako fungující a kompaktní celek, který tvo-

ří  tým  sehraných  parťáků. Velmi  si  cením 
a  vážím  celého  pedagogického  sboru,  kte-
rý  v  tomto nelehkém období  funguje  snad 
na  více  než  100  %.  Zapomenout  nesmím 
ani na provozní pracovníky, kterým zvýše-
ná hygienická opatření také výrazně ztěžu-
jí výkon  jejich práce a doposud se  se vše-
mi komplikacemi dokázali naprosto skvěle 
vypořádat.
A je naopak něco, čeho se chcete rozhod-
ně vyvarovat?
Chybami se člověk učí – ani já jsem se jim 
v životě nevyhnula a jsem připravena na to, 
že se nějaká vloudí i v mém „funkčním ob-
dobí“. Důležité je se z chyb poučit a zbyteč-
ně je neopakovat.
Každý ředitel má v úvazku kromě samot-
ného vedení školy také několik hodin vý-
uky. Který předmět učíte Vy?
Mou aprobací je anglický jazyk a výtvarná 
výchova. V letošním školním roce učím an-
glickou konverzaci a těším se, až se někdy 
v  budoucnu  v mém  rozvrhu  objeví  i  „vý-
tvarka“.
A cítíte se lépe ve své kanceláři, nebo 
za katedrou ve třídě?
Tato  otázka  mi  vyloudila  úsměv  na  tvá-
ři. Kdyby mi nebylo dobře za katedrou, asi 
bych  vůbec  nemohla  pracovat  ve  školství, 
a kdybych se necítila silná v manažerské ro-
li,  dala  bych  zcela  jistě  přednost  výhradně 
katedře ve  třídě. Domnívám se,  že v mém 
případě  se  jedná  o  ideální  kombinaci,  kdy 
jsem v úzkém kontaktu s žáky, ale součas-
ně mohu  (a musím) pohlížet na  chod  ško-
ly  ze vzdálenější perspektivy,  tedy  s  cílem 
úspěšně  zastřešit  celý  pedagogický  proces 
a zároveň kvalitně zabezpečit běžný provoz-
ní chod školy.
Co nejraději děláte ve svém volném čase?
Miluji  četbu  knih  –  moje  rodina  by  vám 
mohla  vyprávět  o  štosech  knížek,  které  se 
v  naší  domácnosti  kupí  na  nejrůznějších 
místech. A  s  přibývajícím  věkem  začínám 
objevovat kouzlo času stráveného na zahra-
dě. Například při sekání trávy se hlava krás-
ně vyčistí a tělo poděkuje za pobyt na čers-
tvém vzduchu. Také moc ráda natírám uvnitř 
i vně domu vše, co dle mého názoru ztratilo 
svůj původní „lesk“ – což ale,  jak předpo-
kládám, úzce souvisí s mým výtvarným za-
měřením. 
A stíháte své koníčky i nyní, současně 
s Vaší novou pozicí?
Nemohu říci, že mám více či méně volného 
času. Jen rozvržení je jiné. Co se určitě ne-
změnilo, je fakt, že pravidelně každý večer 
usínám s knihou pod hlavou.

Ivana Holcová
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NZDM - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Učí tam děti kouřit? Poštvávají je proti rodičům? 
aneb Mýty a předsudky vůči NZDM
NZDM  jsou  na  první  pohled  obyčejná  čtyři 
písmena. Mnohým z nás nepomůže ani dru-
hý, třetí či desátý pohled. Pořád vidíme tatáž, 
ničím  nevýznamná  písmenka.  Úplně  nevý-
znamná však nejsou. Pojďme se podívat na je-
jich význam, který v sobě skutečně skrývají.
Písmena  totiž  tvoří zkratku registrované so-
ciální služby dle Zákona 108/2006 sb. Kon-
krétně se jedná o Nízkoprahová zařízení pro 
děti  a mládež. Název  služby  již  tedy víme, 
máme však představu o tom, komu, v jaké si-
tuaci je služba určena či na jakých principech 
je poskytována? Přestože Nízkoprahová zaří-
zení pro děti a mládež zažila v naší zemi svůj 
největší boom již v 90. letech, ani v současné 
době nelze tvrdit, že povědomí o této sociál-
ní službě je ve společnosti všeobecně rozší-
řené. My pracovníci se tak běžně setkáváme 
s mnoha mýty a předsudky o námi vykoná-
vané profesi.
„Nikdo to tam nehlídá, jsou tam jen samé 
děti“
Zkusme se na některé z těchto mýtů a před-
sudků podívat konkrétně, vybírám pouze ta-
kové,  se  kterými  jsem  se  se  svými  kolegy 
v průběhu našich praxí setkal. „Je  to  feťác-
ké doupě!“ „Učí tam děti kouřit a podporují 
je v tom, aby kouřily!“ „Nikdo to tam nehlí-
dá, jsou tam jen samé děti!“ „Děti si tam cho-
dí hrát!“ „Poštvávají tam děti proti svým ro-
dičům!“ Asi by se dalo ještě pokračovat, ale 
pro to, aby si každý mohl udělat obrázek, ty-
to příklady postačí. Nechceme bojovat s větr-
nými mlýny, takže si plně uvědomujeme, že 
se asi  jen stěží vyhneme tomu, aby nezača-
ly vznikat nové a nové mýty. Srozumitelným, 
nenásilným  a  kontinuálním  vysvětlováním 
se však můžeme pokusit alespoň o  to, aby-
chom dokázali, že se  tyto mýty nezakládají 
na pravdě.
Užívání drog
Nízkoprahová zařízení v rámci Oblastní cha-
rity Jihlava se orientují na poskytování pre-
ventivní  sociální  služby.  To  znamená,  že 
podpora  kouření  či  dokonce  užívání  jiných 
návykových látek u dětí a mládeže je v pří-
mém rozporu s cíli poskytování našich slu-
žeb.  Je  pravda,  že  někteří  z  našich  klien-
tů jsou aktivními kuřáky, jiní mají za sebou 
i zkušenost s drogou. Drtivá část z nich ne-
dosahuje zletilosti. Tato  skutečnost nás  roz-
hodně nenechává chladnými. K problemati-
ce závislostí je třeba vždy přistupovat velmi 
citlivě. Přímo u nás v zařízeních platí přísný 
zákaz kouření, užívání alkoholu či drog. Stej-
ně tak není povolený vstup do zařízení pod 
viditelným vlivem těchto návykových látek. 
V tomto případě  je pro nás důležité zajiště-

ní principu bezpečného prostoru pro všech-
ny z našich klientů. Klienta pod viditelným 
vlivem návykové látky si vezmeme na bez-
pečné místo v zařízení (mimo ostatní klienty) 
a pobavíme se s ním o tom, co ho vedlo k uži-
tí  této látky. Pokud se  jedná o pravidelného 
uživatele  návykových  látek,  nabídneme mu 
pomocnou  ruku  zprostředkováním  návazné 
služby,  přímo  orientované  na  problematiku 
závislostí. Takové zařízení zřizuje taktéž Ob-
lastní  charita  Jihlava. V Centru U Větrníku 
(V Káčku) sídlícím v Jihlavě pracují školení 
odborníci na problematiku závislostí. Ti tedy 
závislému či závislostí ohroženému klientovi 
nabídnou odpovídající službu dle jeho indivi-
duálních potřeb.
Kouření
Pokud naši klienti kouří, probereme s nimi ne-
gativní důsledky této činnosti - zdravotní či na-
příklad finanční. Bavíme se o možných způso-
bech omezení kouření či o jeho zdraví méně 
zatěžujících alternativách. Klienta motivujeme 
ke změně a oceňujeme ho v případě úspěchu 
(omezení  či  úplné  skoncování  s  kouřením). 
Dle  stanovených  pravidel  klienty  napomíná-
me v případě porušení pravidel (kouření v bu-
dově). Představa, že my pracovníci chodíme 
za klienty a zakazujeme jim kouřit, není reál-
ná. Jednak bychom mohli ztratit, pro nás tolik 
důležité, navázání důvěrného vztahu s klien-
tem  a  také  ze  zkušeností  víme,  že  direktiv-
ní příkazy a zákazy u problematiky závislos-
tí mají minimální úspěšnost. Naopak je třeba 
systematická a kontinuální motivace klienta.
Jakým způsobem v NZMD /ne/pracujeme?
Nízkoprahová zařízení jsou určena, jak název 
napovídá,  pro  děti  a mládež. Věková  škála 
klientů může být různá, obecně se však po-
hybuje v rozmezí mezi 6-26 lety. Důležitá je 
zmínka o tom, že NZDM poskytují sociální 
službu. To znamená, že pracujeme s našimi 
klienty na řešení jejich těžkostí (obtíže v ro-
dině, ve škole či v zaměstnání nebo v part-
nerských  vztazích  apod.).  Pokud má  klient 
zakázku (nepříznivou situaci), na jejímž řeše-
ní s námi spolupracuje, může se účastnit pra-
videlných  programů,  které  na  každý  měsíc 
připravujeme. Setkali jsme se s názorem, že 
do naší služby si rodiče „odloží“ svou ratolest 
ve chvíli, kdy si potřebují něco vyřídit. My 
pracovníci si s jejich dítětem pohrajeme a po-
hlídáme ho po nezbytnou dobu, poté si ho ro-
dič  opět  vyzvedne. Dle  tohoto  názoru  tedy 
suplujeme činnost školní družiny či poskytu-
jeme alternativu DDM. Ani tato představa se 
nezakládá na reálných obrysech. Podstatná je 
naše pomoc a motivace při řešení nejrůzněj-
ších obtíží klientů. Neméně důležitou činnos-

tí nás pracovníků je taktéž hlídání dodržování 
pravidel ze strany klientů. Právě to jim může 
pomoci vštípit mnohdy tolikrát chybějící řád 
v jejich životech.
Kdo v NZDM pracuje?
Obecně  v  nízkoprahových  zařízeních  pra-
cují většinou  lidé mladšího věku. Odpověď 
na otázku, proč tomu tak je, není složitá. Jak 
již bylo zmíněno, naše práce se odvíjí od co 
možná  nejpevnějšího  navázání  důvěrného 
vztahu s našimi klienty. Pro mnohé z nich je 
méně obtížné se otevřít a svěřit někomu, kdo 
mu není věkově příliš vzdálen. Naši klienti si 
pochvalují, že jsme jim věkově blízko a není 
tomu tak dávno, co jsme řešili obdobné obtí-
že jako oni sami. Při práci s nimi je pro nás tu-
díž podstatné navázání partnerského, zdánli-
vě kamarádského vztahu, v čemž je nám nižší 
věk nápomocen.
Princip bezpečí, anonymity a mlčenlivosti
Kromě  principu  bezpečného  prostoru  dodr-
žujeme při práci  s klienty  taktéž další prin-
cipy - anonymitu a mlčenlivost. Na základě 
těchto principů nepožadujeme od klientů je-
jich skutečné jméno, příjmení či místo byd-
liště. Nikomu neříkáme o tom, že klient naši 
službu využívá, případně co přesně je obsa-
hem naší spolupráce. Tyto informace tedy ne-
smíme podávat ani rodičům či zákonným zá-
stupcům klienta, pokud nám k tomu on sám 
nedá  souhlas.  Proč? Může  se  totiž  stát,  že 
klient  službu využívá k  tomu,  aby  řešil  na-
příklad domácí násilí v rodině ze strany ro-
dičů. Pokud bychom tuto informaci rodičům 
či někomu jinému poskytli, dovedeme si asi 
všichni lehce představit, jaké by to mohlo mít 
důsledky. Existují situace, ve kterých by spo-
lupráce s rodiči či zákonnými zástupci klienta 
mohla být nápomocná, vždy však respektuje-
me klientovo přání. Pokud nám tedy souhlas 
ke spolupráci s rodiči či s jejich informová-
ním neudělí, hledáme jiné alternativy řešení 
jeho situace.
Pozvání do NZDM
Není  naším  záměrem,  abychom  někomu 
podsouvali  naše  postoje  a  názory.  Každý 
máme přeci právo na ten svůj. Nicméně po-
kud mi někdo doporučí či naopak nedoporu-
čí konkrétní restauraci, navštívím ji, abych si 
udělal vlastní úsudek. Z toho důvodu Vás co 
nejsrdečněji  zveme  na  námi  pořádané  akce 
pro veřejnost či ve všední dny v dopoledních 
hodinách, po předchozí telefonické domluvě. 
Naše služby Vám velmi rádi představíme.
Věříme, že máme všichni stejný cíl  - blaho 
nejen našich dětí, mládeže a mladých lidí.

Martin Lacina 
Zástupce vedoucí zařízení

NZDM ZASTÁVka Telč
Slavíčkova 387

Telč 588 56
tel: 567 214 613, mob: 604 535 577

martin.lacina@jihlava.charita.cz
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Pětilístek - soutěž malých 
recitátorů

Místní  akční  skupina Mikroregionu Telč-
sko  (MAS Mikroregionu Telčsko) připra-
vila  a  uskutečnila  recitační  soutěž  žáků 
malotřídních  škol  Pětilístek.  Tuto  soutěž 
provázely  potíže  spojené  s  aktuální  zdra-
votní situací. Dvakrát byla kvůli pandemii 
odložena.  Budiž  ke  cti  pořadatelů,  že  se 
nevzdali a hledali jiné řešení. Nakonec se 
rozhodli  ve  spolupráci  se  školami natočit 
jednotlivá vystoupení žáků na videa a tato 
prezentovat porotě. Žáci sice nemohli pro-
žívat přímo svá vystoupení, ale alespoň je-
jich práce nepřišla vniveč.
Ve  čtvrtek 8.  října  t.  r.  se  pak v kancelá-
ři MAS Mikroregionu Telčsko sešla poro-
ta  ve  složení  Jan Kaleta, Andrea  Fajtová 
a Magda Pojerová, aby posoudila snahu žá-
ků a její výsledky. Porota se shodla na tom, 
že soutěž měla velmi dobrou úroveň a byla 
mile překvapena invencí a citovým zauje-
tím, které žáci do svých prezentací vloži-
li. Celkem se zúčastnilo 37 žákyň a žáků 
z  pěti  málotřídních  škol  našeho  regionu. 
A to z Krahulčí, Mrákotína, Pavlova, Staré 
Říše a Urbanova. 
V  kategorii  prvních  tříd  zvítězila  Rove-
na Škrdlová z Pavlova před Mínou Barto-
šovou a Julií Soukupovou. Mezi druháky 
byla  nejlepší  urbanovská  Viola  Rittero-
vá,  jako  druhá  se  umístila Anežka Holá, 
třetí  pak  David  Lacina.  Ze  třeťáků  byli 
nejúspěšnější  Filip  Tichý  před  Barborou 
Tichou (oba ze Staré Říše) a Adélou Sou-
kupovou. Mezi čtvrťáky zvítězila Anežka 
Kadlecová  z  urbanovské  školy  před  Ro-
zálií Bartošovou a Andreou Choutkovou. 
V kategorii pátých tříd dominovali staro-
říšští Kryštof Veselý před Ondrou Tichým 
a Lucií Šindlerovou.
Celá soutěž byla určitě milým zpestřením 
školní práce našich nejmenších a vítanou 
prezentací málotřídních škol regionu. Dík 
patří organizátorům z MAS Mikroregionu 
Telčsko i škol.
Akce byla pořádána Místní akční skupinou 
Mikroregionu  Telčsko  v  rámci  realizace 

Besedy 
s Ivonou Březinovou 

Ivona Březinová, úspěšná spisovatelka knih 
pro děti, navštívila ve dnech 24. a 25. září 
naše malotřídní školy v ORP Telč. Tato au-
torka píše pohádky a příběhy pro malé čte-
náře, ale zaměřuje se i na mládež. Za své pu-
blikace získala mnohá ocenění.
Ivona  Březinová  seznámila  děti  se  svou 
tvorbou a vylíčila jim se zaujetím krátký ob-
sah každé z nich. V průběhu besedy sezna-
movala děti i s mnoha pro ně novými infor-
macemi, jako je například slovo „prevét“ či 
k čemu slouží „chrliči“ na střechách gotic-
kých staveb. V průběhu této milé návštěvy 
paní Březinová odpovídala dětem na zvída-
vé otázky, jako bylo třeba „kdy se rozhod-
la být  spisovatelkou.“ U příležitosti  tohoto 
setkání proběhla závěrem autogramiáda kní-
žek, které si děti donesly ze svých knihov-
niček.  Také  paní  učitelky  pořídily  mnoho 
nových knížek do svých školních knihoven 

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání Telčska II. (MAP Telčska II.), reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139.

Jan Kaleta

Novinky v ZUŠ Telč 
– oprava klavíru a mo-
derní webové stránky

Základní umělecká škola má zase o  trošku 
příjemnější prostředí pro své žáky, zaměst-
nance i pro veřejnost. Uspěla totiž se dvěma 
žádostmi o dotaci u Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, díky nimž se jí dostalo hned dvou 
vylepšení. 
V rámci jedné dotace byly pro školu vytvo-
řeny nové webové stránky firmou just4web.
cz. Když  se  tak  podíváte  na www.zustelc.
cz, ocitnete se na stránkách, které nejen že 
jsou moderní a pěkné na pohled, ale také re-
flektují potřeby školy a všech ostatních, kte-
ří  se  chtějí  o ZUŠ dozvědět  více  informa-
cí. Na vytvoření stránek v celkové ceně cca 
46.000 Kč  získala  škola  60%  dotaci,  tedy 
cca 28.000 Kč.
Druhým počinem byla generální oprava kla-
vírního křídla. Podrobnosti opravy nám sdě-
lila Eva Pavlíková, ředitelka ZUŠ: „Obnáše-
la opravu klaviatury, mechaniky a rezonanční 
desky,  výměnu  ladicích  kolíků,  strunového 
potahu a revitalizaci povrchu.“ Opravu v cel-
kové  výši  cca  140.000 Kč  provedla  specia-
lizovaná firma Běhal PIANA, s. r. o., a ško-
la  na  ni  získala  50% dotaci. „Nástroj bude 
umístěn v klavírní třídě paní učitelky Dity 
Coufalové a jsem si jistá, že bude naplno vy-
užíván žáky naší školy a že jim bude dělat jen 
samou radost,“ dodává Eva Pavlíková.

Ivana Holcová

Foto: Mikroregion Telč 1

První žákyní, která si na nástroj zahrála, 
byla klavíristka Kateřina Šimková

Foto: Eva Pavlíková

s osobním podpisem paní Březinové. Věří-
me, že takovéto akce mají smysl a přivedou 
více děti ke čtení knížek.
Akce  byla  realizována  v  rámci  projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčs-
ka II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9139, jehož nositelem je Místní akční skupi-
na Mikroregionu Telčsko.

Text + foto: Michaela Vychytilová, 
koordinátor implementace MAP II

Dobrý den,
nedávno jsme ve Vašem městě dokonči-
li investiční akci na distribučním zařízení 
elektrické energie. 
Co jsme u Vás dělali?
Kde: Telč – J. Žižky
Co: rekonstrukce sítě NN v dané lokalitě
Podrobnosti:  Provedli  jsme  rekonstruk-
ci  stávající  rozvodné  sítě  nízkého  napětí 
v ulici J. Žižky (II. etapa) a přilehlé loka-
litě. Jednalo se o kabelizaci sítě včetně no-
vého napojení stávajících odběrných míst.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční ak-
cí  mohlo  být  spojeno  i  přerušení  dodáv-
ky elektrické energie na nezbytně nutnou 
dobu, děkujeme Vám tímto za pochopení 
a trpělivost. I díky Vám jsme tak mohli za-
jistit  stále  rostoucí  požadavky  na  kvalitu 
a spolehlivost dodávky a výrazně prodlou-
žit životnost energetického zařízení. 

S přátelským pozdravem
E.ON Distribuce, a. s.
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Telč má první náměst-
kyni hejtmana
Pokračování ze str. 1
…Za  největšího  skokana  voleb  lze  označit 
Miloše Vystrčila, který se do zastupitelstva do-
stal z jednatřicátého místa kandidátky. Za Sta-
rosty pro Vysočinu získal dostatek hlasů pro 
postup  také  Roman  Fabeš.  Novou  krajskou 
vládní koalici tvoří strany ODS, kandidující se 
Starosty pro občany, Piráti, KDU-ČSL, ČSSD 
a  rovněž  Starostové  pro  Vysočinu.  Spojení 
stran má v zastupitelstvu většinových 32 ze 45 
hlasů. Post hejtmana získal ředitel domova pro 
seniory ve Velkém Meziříčí Vítězslav Schrek 
z ODS. Koalice vznikla i díky ústupku ze stra-
ny Pirátů, kteří se vzdali hejtmanství a přijali 
funkci první náměstkyně, kterou bude vyko-
návat Hana Hajnová. Návrh koaliční dohody 
by měl být hotový do 21. října. 

První místo pro
Studnické perníčky

První  říjnový  víkend  se  konal  na  výstavišti 
Flora Olomouc Moravský cukrářský  šampi-
onát pod záštitou Asociace kuchařů a cukrá-
řů ČR. Celou soutěž vyhrály, čtenářům Tel-
čských  listů  velmi  dobře  známé,  Studnické 
perníčky (TL 4/2020). Proto přinášíme krátký 
rozhovor s tvůrkyní těchto nádherných slad-
kostí – paní Lenkou Přibylovou.
Nejdříve bych Vám chtěl pogratulovat 
k takovému skvělému úspěchu. Víme, že se 
pečení věnujete od dětství a že máte v tom-
to oboru nezanedbatelné zkušenosti. Stejně 
se ale musím zeptat, jak dlouho trvala vý-
roba takové krásy? 
Celé to začalo už v dubnu, kdy jsem dávala do-
hromady potřebné půdorysy a podklady, které 
mi poskytl NPÚ ČB, dále jsem si zajišťovala 
možnost upéct si podkladový perník v pekárně 
ve velké profi peci, protože v domácích pod-
mínkách by to nebylo možné. Pro zajímavost, 
statek má rozměr 90 x 60 cm, padlo cca 9 kg 
těsta, cca 2,5 l cukrové polevy a celková práce 
trvala 98 hodin. Statek je věrnou kopií Holašo-
vické selské usedlosti č. 16, která je chráněnou 
památkou Unesco v Jižních Čechách.
Jaké byly Vaše pocity po obdržení prvního 
místa?
Samozřejmě to byl velmi emotivní a krásný 
okamžik,  ale musím  říct,  že  ta  zlatá medai-
le je pro mne především vstupenkou do svě-
ta opravdových mistrů v oboru, potkala jsem 
spoustu důležitých a zajímavých lidí a věřím, 
že tato zkušenost je prvním krokem do něče-
ho úplně nového...
Je možnost někde vaše výrobky spatřit? 
Samotný  soutěžní  exponát,  včetně  půdory-
su, je umístěn v informačním centru Panské-
ho Dvora, kam se může přijít každý podívat. 
Vstupné se neplatí a bude tu umístěn až do po-
loviny listopadu. Součástí je zapečetěná kasič-
ka Sdílení, které již dlouhé roky podporujeme. 
Vzhledem k situaci kolem nás se každoroční 
vánoční trh Sdílení letos konat nebude, a tak 
bych ráda touto cestou tuto velmi potřebnou 
věc podpořila. Moc bych si přála kasičku spo-
lečně s vámi všemi naplnit, byla by to pro mne 
ta největší odměna.

Jelikož se blíží doba Vánoc – připomeňte 
nám, prosím, kde mohou naši čtenáři vaše 
perníčky koupit?
Jak jsem psala, vzhledem k nepříznivé situa-
ci letos neproběhne ani tradiční předadventní 
světélkování v Třešti, ani náš srdcový jarmark 
Sdílení. Věřím, že nám všem tato situace bude 
i k něčemu dobrá, užijeme si větší klid v před-
vánočním čase a já si budu moc přát a těšit se, 
až se setkáme na jarních trzích.                  Pm

Soutěžní exponát kategorie 3D perník – Ji-
hočeské selské baroko – provedeno do nej-
menších detailů - 9 kg těsta a přibližně 2,5 l 
cukrové polevy          Foto: FB Studnické perníčky

Zprávičky ze školky

22. září se za slunného dopoledne na zahra-
dě mateřské školy konal sportovní den, kte-
rého  se  aktivně  zúčastnily  všechny děti  ze 
školky. Na  zahradě  byla  nachystána  různá 
stanoviště, která děti musely zdolat. Napří-
klad skákat přes švihadlo, házet na cíl, sklá-
dat velké puzzle, zvládnout slalom s netra-
diční hokejkou a míčkem, běžet s kelímkem 
naplněným  vodou,  skákat  žabáky  a  další. 
Po  splnění  každého  úkolu  děti  získaly  ra-
zítko do karty sportovců. Podle výskotu, ra-
dosti a viditelného nadšení všech dětí se toto 
dopoledne velmi povedlo. A kdo vyhrál? Sa-
mozřejmě, že všichni, a tak sladká odměna 
nikoho neminula.

Text+foto: Olga Zdeňková Pešová

Říjen ve znamení moštování: 
Lis pracoval na plné obrátky
Od  desátého  září  telčská  pobočka  České-
ho  zahrádkářského  svazu  opět  zprovoznila 
moštárnu. Na rozdíl od loňského roku byla 
letošní  úroda  jablek  dobrá,  v  ulici U  horní 
brány se tak tvořily fronty zájemců přiváže-
jících ovoce. I proto zahrádkáři začali kromě 
soboty lisovat také ve středu, a to až do kon-
ce října. 
„Zpočátku to bylo slabší, ale zanedlouho už 
se začaly tvořit fronty. V první říjnovou sobo-
tu jsme zpracovali více než tunu ovoce, což je 
mnoho,“ zhodnotil počátek moštovací sezóny 
předseda Českého zahrádkářského svazu La-
dislav Dufek. Doplnil, že hodlají lisovat také 
ve statní svátek 28. října. 
Podle něj je ovoce hodně, zejména v porovná-
ní s minulým rokem. „Fronty se tvoří, ale če-
kání určitě netrvá hodiny,“ dodal Dufek s tím, 
že s moštováním budou pokračovat do konce 
října, déle to ale kvůli možným mrazům ne-

půjde. Důležité je, aby lidé nosili zralé, ale ne 
nahnilé ovoce. 
Nejčastěji zahrádkáři lisují jablka. Oblíbený je 
ale i mix s hruškami. „V poslední době pár li-
dí přišlo s červenou řepou a černým jeřábem, 
je to překvapivě dobrá kombinace. Šťáva zís-
ká úplně jinou chuť, ale nesmí se to přehnat, 
je třeba zachovat alespoň sedmdesátiprocent-
ní podíl jablek,“ upozornil Dufek. Tyto směsi 
moštují vždy jako poslední, protože celou lin-
ku zbarví do červena. 
Podle předsedy také párkrát moštovali i víno. 
„Zájem by byl i o švestky, kterých je letos také 
hodně, musejí ale být vypeckované, a to se vět-
šinou nikomu nechce. Vymoštovat se dá vlast-
ně všechno,“ podotkl Ladislav Dufek. 
O  zbytky  vylisovaného  ovoce  mají  zájem 
myslivci, kteří je odebírají a využívají jako kr-
mení pro zvířata. „Ještě se nestalo, aby nám 
odpad zůstal,“ řekl předseda. 
Fungování zahrádkářům v letošním roce na-
rušila koronavirová pandemie. Museli  zrušit 
oba zájezdy a také velikonoční program. Dou-
fají, že budou moct uspořádat alespoň vánoční 
výstavu.                               Marie Majdičová

N
áz

ev
 st

ra
-

ny
, k

te
rá

 
př

ek
on

al
a 

hr
an

ic
i 5

 %
 

pr
o 

po
st

up
 

do
 za

st
up

i-
te

lst
va

Po
če

t h
la

sů
 

v 
kr

aj
i

Po
če

t h
la

sů
 

v 
Te

lč
i

Pr
oc

en
to

 
hl

as
ů 

v 
kr

aj
i 

Pr
oc

en
to

 
hl

as
ů 

v 
Te

lč
i

ANO 2011 29 471 224 18,48 13,28

Česká pirátská strana 21 056 311 13,20 18,44
ODS a Starostové pro 
občany 21 038 274 13,19 16,25

KDU-ČSL 19 082 276 11,96 16,37
Česká str. sociálně 
demokrat. 18 919 111 11,86 6,58

Starostové pro Vy-
sočinu 17 346 275 10,87 16,31

Komunistická str. 
Čech a Moravy 8 390 66 5,26 3,91

Marie Majdičová
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Novinky Knihovny UC
Lenka Vaňková: Metodika  datování  a  in-
terpretace  portrétů  16.-18.  století  pomocí 
historické  módy;  Naďa Kubů:  Metodika 
průvodcovské  činnosti  na  hradech,  zám-
cích  a  dalších  zpřístupněných  památkách; 
Oldřich Matoušek:  Děti  traumatizované 
v blízkých vztazích; Radkin Honzák: Vy-
hořet může  každý;  Ivo Jirásek:  Zážitková 
pedagogika; Jitka Kendíková: Asistent pe-
dagoga; Petr Blažek: Prvních 100 dnů Char-
ty 77; Jakub Szantó: Česko na křižovatce; 
František Pokorný: Deník legionáře v Rus-
ku; A. Gravensteen: Pohyby ledu aneb Gla-
ciologie  pro  manipulátory,  Nejlepší  české 
básně 2019; Petr Šabach: Dobře zašitej fra-
jer; Renáta Fučíková: Shakespeare: 12 pře-
vyprávěných  her  v  historických  souvislos-
tech; David Hrbek: Slovo obraz  rokenrol; 
Karla McLarenová:  Řeč  emocí;  Martin 
Řezníček:  Rozpojené  státy; Redakce Hlí-
dací pes: Šok! Hrůza! Média!; Radek Lau-
din: Památná místa Járy Cimrmana

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Pavelec – Gaži – Hajná (eds.): Ve  zna-
mení Merkura: šlechta českých zemí v ev-
ropské  diplomacii;  Zeman:  Památkově 
chráněná území Karlovarského kraje; Ma-
tějek: Benediktini  ve  středověku; Hoch: 
Svět středověkých her; Cox: Závratná ar-
chitektura; Kalábová: Zámek Vizovice

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Riley: Sestra Luny: příběh Tiggy; Hanišová: 
Dlouhá  trať; Šťastná: Hezčí svět; Hanibal: 
Nebezpečné  křižovatky;  Kavanagh: Doko-
nalá  oběť; Walden: Zakázaná píseň; Vond-
ruška: Křišťálový klíč III.; Mintová: Falešný 
pohřeb; Michie:  Dalajlamova  kočka  a  čtyři 
tlapky duchovního úspěchu; Christie: V ho-
telu  Bertram; Niedl:  Poslední  batalion; Če-
chová: Nemusíš!; Gruber: Vražedná  lhůta; 
Williams:  Skleněný  oceán; Croft:  Zatímco 
jsi spala; Harrel: Šepot papíru a inkoustu; Do-
stálová: Soběstačný; Marsons: Osudný slib; 
Castillo: Temná cesta; Lapena: Jeden z nás; 
Fisher:  Žena,  kterou  jsem  byla; Gillerová: 
Jen trochu lásky; Frasier: Nejsem z ledu
Naučná
Torgeby: Pod širým nebem: jak najít v pří-
rodě  duševní  klid;  Goldscheider:  Cíle-
né náhody; Štěrbová: Touhy a úděl: první 
ženy  na  osmitisícovkách; Vašíček: Tajem-
né fenomény; Gregorová: Pamír Highway 
na kole; Jaroš: Nahoru na horu
Dětská
Wilson: Tančím charleston; Kessler: Emi-
ly Vichrná a proud času; Dahl: Žirafa, Pelly 
a já; Griffiths: Ztřeštěný dům na stromě: 91 
pater; Culli: Tohle léto říkám ano; Hilbert: 
Kolik pater má strom; Knudsen: V knihov-
ně je lev; Gecková: Liška Šiška u doktora; 
Petříčková: Strašidla z Vidlákova; Colfer: 
Příběh magie; Ohlsson: Kouzelné srdce

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

S přírodou netřeba bojovat, 
říká majitelka přírodní zahrady

Do Staré Říše  jezdí obdivovat  růže a  roman-
tická zákoutí lidé z širokého okolí. Květiny ze 
zdejší zahrady její majitelka využívá k tvorbě 
rozmanitých vazeb pro  různé příležitosti. Mi-
mo to vloni vydala v pořadí již třetí básnickou 
sbírku s názvem Zahrada v brněnském naklada-
telství Host. Povoláním učitelka Marta Veselá 
Jirousová zároveň k psanému slovu vede i žá-
ky z Urbanova, kde společně vydávají úspěšný 
časopis Školní bublina. Věří, že mladí lidé jsou 
lepší,  než  jaké  o  nich  panuje  obecné mínění. 
Kromě „bubliny“ jsme si povídaly především 
o zahradě a květinách, řeč ale přišla i na péči 
o hrob jejího otce Ivana Martina Jirouse. 
Co přesně obnáší status „Ukázková pří-
rodní zahrada“? Jak moc jsou podmínky 
pro jeho udělení přísné?
Kromě základních kritérií, která musí každý 
vlastník přírodní zahrady splnit, je u ukázkové 
zahrady důležité, aby měla jednotný charakter 
a jasnou myšlenku. Podmínkou také je zpřís-
tupnit aspoň občas zahradu veřejnosti. 
Schválení  zahrady  prakticky  vypadá  tak,  že 
přijede  komise  a  zahradu  oboduje.  Návště-
va takové komise je moc příjemná záležitost, 
obecně mohu  říct,  že  lidé  „od  zahrad“  jsou 
velmi přátelští lidé, které mám moc ráda.
Kladete důraz na růže, které si lidé mohli 
i prohlédnout, proč zrovna tyto květiny? 
Mám takovou zkušenost, že když se řekne rů-
že,  lidé  si  představí  ty moderní  velkokvěté, 
které trochu vypadají jako umělé; právě proto 
se mi moc nelíbí. Já pěstuju hlavně anglické 
a historické růže, ty mají romantické rosetové 
květy a úžasně voní. Když jsem viděla první 
anglickou růži, byla to láska na první pohled. 
Teď mám růží na zahradě 97 a už mám objed-
nané další. 
Jaký byl zájem o komentovanou prohlídku 
historických a anglických růží?
Zájem byl velký, ale dalo se to zvládnout. Po-
těšilo mě, že přijeli lidé až třeba z Kroměříže 
či Českých Budějovic. 
Chystáte podobné akce i příští rok?
Pokud to bude možné, tak ano.
Chystáte na příští rok nějaké kurzy?
Ještě přesně nevím. Záleží na  tom, kam mě 

pozvou a jak na tom budu s časem. Pravidelně 
mívám kurzy vázání v Třebíči v Zahradě u ře-
ky, loni jsem byla i na Festivalu venkovských 
zahrad v Krásném. 
Staráte se o hrob vašeho otce, kam lidé no-
sí nejrůznější předměty, co nejbizarnějšího 
jste tam nalezla? 
Je běžné, že lidé tam kromě květin tátovi dá-
vají  pivo,  kořalku,  labutě,  keramické  sošky, 
přívěsky, knihy a cédéčka. Občas člověk nat-
refí i na něco zábavnějšího. Nejbizarnější věc, 
kterou jsem našla, byly určitě dámské krajko-
vé kalhotky.
Psala jste, že s vydáním sbírky Zahrada 
v nakladatelství Host se vám splní jeden 
z životních snů. Jaké další sny byste si chtě-
la splnit? 
Mám docela dost životních snů a vůbec nej-
sou  skromné,  takže  o  nich  nemůžu  mluvit 
před normálními smrtelníky. Z těch splnitel-
ných uvedu to, že bych se chtěla jet podívat 
do Anglie na nějaké hezké zahrady a obhléd-
nout jejich trvalkové záhony. 
Můžeme se těšit na další sbírku?
Doufám, že ano. Nosím u sebe pořád malý zá-
pisník, a když mě něco napadne, zaznamenám 
si to. Teprve po čase se ukáže, jestli je to bl-
bost, nebo použitelná věc. Pak, když mám ně-
kde nějaké čtení, situace mě donutí si básně 
přepsat a utřídit. Díky poslednímu čtení v Ga-
moneu jsem zjistila, že už toho mám nastřádá-
no docela dost. Ale na sbírku to ještě nestačí, 
chce to víc času. 
Urbanovská Školní bublina je úspěšným 
časopisem, jak fungujete? 
Je to trochu partyzánština. Nikdy vlastně ne-
víme, jak se nám číslo povede, a před uzávěr-
kou je to někdy velká panika. Na časopise dě-
lají děti převážně ze čtvrté a páté třídy, když je 
nouze, pomáhají i rodiče a přátelé. Domlou-
váme se buď ve škole, nebo na „whatsappo-
vé“ skupině. Snažím se, aby co nejvíc článků 
a rubrik vymýšlely děti. Já jen přepisuju, fo-
tím, motivuju a snažím se z dětí vytáhnout to 
nejlepší. I tak je to ale spousta práce. 

Marie Majdičová

Marta Veselá Jirousová se svou vazbou
Foto: Archiv Marty Veselé Jirousové
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Sport
Dyjické mosty opět ožily

Těm,  kteří  jezdí  přes Dyjické mosty,  jistě 
neunikly rozsáhlé práce na znovuobnovení 
motokrosové trati. Sport, který patřil na Tel-
čsku k velmi oblíbeným, ale v posledních 
letech upadal. Letos  se jej podařilo obnovit. 
Trať, po uvedení do dobrého stavu, přivíta-
la jako první organizovanou akci 14. až 16. 
srpna Dětské soustředění pod vedením Da-
vida Kosmáka a Standy Horského,  autori-
zovaných  trenérů. Akce  dopadla  výborně, 
měla  dobré  ohlasy.  Mezi  43  účastníky  se 
objevila i telčská naděje Matěj Petrů.
Druhou veřejnou událostí byly motokroso-
vé závody 19. září, které se na mostech ne-
konaly dlouhé 4 roky, a hned měly největší 
účast závodníků od roku 1994 (Tj. 119 zá-
vodníků ve 12 kategoriích!). Účast diváků 
byla  také  hojná. Velké  poděkování  za  vy-
dařený  závod  patří    účastníkům,  divákům 
a hlavně dobrovolníkům a organizátorům.

Petr Šmach

Foto: Téra fotí

Studenti z Telče drafto-
váni do nejlepší hokejo-
vé ligy na světě - NHL!

Již dlouhou dobu se mluvilo o předpokladu, 
že by mohl být draftován do NHL hráč ho-
kejové akademie v Telči Jaromír Pytlík. Zra-
ky se upínaly k datu 7. 10.  2020, kdy se ko-
nal draft do nejslavnější hokejové ligy světa 
NHL.  Na  začátku  4.  kola  vybral  studenta 
SOŠ  v Telči  věhlasný  klub  a  vítěz  Stanley 
Cupu v letech 1995, 2000 a 2003 New Jer-

sey Devils. Je zajímavé, že si jej vybral prá-
vě klub, v jehož historii zanechali výraznou 
stopu české hokejové ikony jako Patrik Eliáš, 
Marek Židlický, Petr Sýkora, Bobby Holík, 
Jaromír Jágr a další. 
Odloženým draftem NHL prošlo celkem osm 
českých hokejistů, tedy o jednoho víc než lo-
ni. Jaromír byl druhým nejvýše draftovaným 
českým  hráčem,  „telčskou  stopu“  umocnil 
fakt, že z předposledního místa draftu si tým 
Buffalo Sabres navíc vybral dalšího studenta 
SOŠ a bývalého člena telčské akademie ICE 
DRAGONS Jakuba Konečného.  
Pytlík se z mládeže jindřichohradeckého Vaj-
garu  vyšvihl  do  extraligy  dorostu  a  juniorů 
ve Žďáru nad Sázavou, 3  roky působil pří-
mo v místní hokejové akademii v Telči, aby 
se poté se dostal do mužského hokeje přes 2. 
ligu ve Žďáře. Extraligu si zahrál ve Vítkovi-
cích a poslední sezonu a půl strávil v kanad-
ském Sault Ste. Marie. V 93 utkáních OHL 
nasbíral  77  bodů  (37+40).  Prošel  prakticky 
všemi českými mládežnickými  reprezentač-
ními výběry, absolvoval dvě mistrovství svě-
ta U18, U20,  letos ho čeká  třetí, opět U20.  
Přes léto se pravidelně připravuje v telčském 
hokejovém centru.
Jakub Konečný přišel do akademie Jaromí-
ra Pytlíka z klubu HC Kometa Brno a půso-
bil v ní dva roky. Je studentem SOŠ v Telči. 
Po dobu působení v akademii hrál ve Žďáru 
nad  Sázavou,  poté  přestoupil  do  klubu HC 
SPARTA PRAHA. Je členem české hokejové 
reprezentace do osmnácti let.
Zeptali jsme se Jaromíra Pytlíka, jak DRAFT 
NHL letos probíhal.
Kvůli  koronavirové  situaci  bohužel  Jaromír 
s rodinou neodletěl do zámoří, jak bylo plá-
nováno, ale DRAFT se poprvé v historii ko-
nal ON-LINE. 
„Sledovali jsme přenos s rodinou v obýváku, 
přišel děda s babičkou, byl jsem celkem ner-
vózní, jakmile mi začal pípat telefon, věděl 
jsem, že můj sen vyšel, chodily mi gratulace, 
zavolali mi z klubu a hned za 10 minut mě če-
kalo první interwiew pro New Jersey Devils. 
Nemáte moc čas o tom přemýšlet. Jsem rád, 
že to vyšlo, byl to pro mě vysněný cíl. Je to jen 
začátek, čeká mě spousta práce.“ 
Jaké gratulace si nejvíce cení a udělala mu ra-
dost? 
„Tak samozřejmě radost mám ze všech, potěší 
vás to, rodina, spoluhráči, fanoušci, ale kdy-
bych měl nějakou vyzdvihnout, tak asi od Pa-
trika Eliáše, je v klubu NJD legendou, odehrál 

Zpráva z jednoty Orla
Rekordní Roštejnské stráně
Těsně před tím, než přísná hygienická opat-
ření dopadla na celou společnost, se na tra-
dičním místě pod Studnickým kopcem konal 
8.  ročník přespolního běhu Roštejnské strá-
ně. A  i  počasí  letos  drželo  tuto  symboliku. 
Celé dopoledne na všechny svítilo sluníčko, 
po  skončení  závodů  se  ale  nekompromisně 
zatáhlo, začalo pršet a tak to vydrželo po celý 
následující týden.
Rekordní byly letošní Roštejnské stráně v po-
čtu běžců. Možná to bylo kvůli rostoucím čís-
lům nakažených  a  obavám,  že by  se mohlo 
jednat o poslední závod na dlouhou dobu, kaž-
dopádně telčskou trať si přišlo vyzkoušet 134 
běžců z 28 měst a klubů. Jako každý rok jich 
nejvíce přijelo sbírat body do Orelské Běžecký 
Ligy z Vyškova (25), z Židenic (23) a Doma-
nína (21). Až na 4. místě v počtu účastníků by-
lo 16 zástupců z Telče a blízkého okolí. 
V  hlavní  mužské  kategorii  se  po  několi-
ka letech vítězství vrátilo díky Josefovi Vítů 
do Telče, tedy přesněji do Studnic. Náročnou 
pětikilometrovou  trať  zdolal  v  čase  20  mi-
nut 39 sekund s bezpečným 19 sekundovým 
náskokem před Janem Procházkou z Třeštice.
V kategorii Ženy A opět nenašla přemožitel-
ku Anežka  Langhammerová,  která  má  své 
kořeny v Telči, ale teď běhá za Orel Židenice. 
Na  tříkilometrové  trati  dosáhla  času  13:05, 
a zlepšila tak svůj loňský čas o jednu a čtvrt 
minuty. Za pozornost stojí i Pavla Houdková, 
zkušená běžkyně z Telče, která skončila s ča-
sem 14:02 na druhém místě a v napínavém 
finále přesprintovala o mnoho mladší Šárku 
Čejkovou,  reprezentantku  třešťského  EU-
ROFOAM SPORT TEAM.
Jako perličku doplním, že věkový rozdíl me-
zi nejstarším běžcem a nejmladší běžkyní by-
lo úctyhodných 78 let. Oba dostali od pořa-
datelů za svou vytrvalost drobnou odměnu.
Na stupně vítězů z telčských závodníků ješ-
tě vystoupili:

Pořadí Závodník Kategorie Výkon
2. Máca 

Richard
Atletická  školka 
chlapci (200 m)

47 s

3. Houdková 
Markéta

Přípravka  dívky 
(200 m)

45 s

3. Křížová
Jana

Ženy B (1000 m) 5:18

3. Kuchler 
Karel

Muži E (3000 m) 19:51

Kompletní  výsledky  a  fotogalerii  najde-
te na stránkách http://www.oreltelc.cz/Ros-
tejnske_strane.

David Kovář

tam přes 1200 utkání, trénoval mě v reprezen-
taci, pak mi napsal i Pavel Zacha, který tam 
teď hraje, že se uvidíme na campu. Těším se.“

Dle TZ
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Koncerty
25. 11.  19.00  Sál ZUŠ
Koncert a beseda
Účinkují: Karel  Plocek  (viola)  a  jeho  host 
Martin Jakubíček (varhany)

Přednášky
13. 11.  17.00
Od zelené přírody k bílým vrcholům - 
Torre Pellice - vali valdesi - Prali

27. 11.   17.00
Neobvyklé památky na jihu od Alp - 
Crest-Temple de Pointaix - Poet Laval - 
Merindol.
Na  obě  přednášky  zve  zájemce Historická 
společnost Veritas do Domu Beneše Optá-
ta z Telče (nám. Zachariáše z Hradce č. 21)

23. 11.  17.00  Univerzitní centrum
Advent s květinou
Adventní dekorace květinky Butterfly Fan-
tasy Hany Hinterhölzové
Pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. 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 pose-
zení v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 
775 219 362, www.krtecek.org, www.face-
book.com/centrumkrtecek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové  zařízení  pro  děti  a  mládež, 
Slavíčkova 387
Klub: po-pá 13.00-17.00 hod.

Klub důchodců
  v budově polikliniky
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek 
ručních prací ● Biblický kroužek ● Rekon-
diční  cvičení  ●  Pěvecko-dramatický  krou-
žek ● Více informací v klubu

Výměnné trhy jsou zrušeny
Výměnné trhy drobného zvířectva ZO Čes-
kého svazu chovatelů v Telči jsou do odvo-
lání zrušeny - COVID 19.

Vítáme nové občánky
Tomáš Foral, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Jiří Nerad, Sedlejov
a Jitka Baborová, Telč
Josef Chalupa, Krahulčí
a Gabriela Tůmová, Dačice
Lukáš Linhart, Dolní Bukovsko
a Dana Vitásková, Bílovice n. Sv.
Zbyněk Procházka, Telč
a Veronika Blechová, Telč
Ladislav Pelech, Telč
a Alice Mašková, Telč
Josef Kadlec, Třešť
a Lucie Masláková, Třešť
Karel Leupold, Urbanov
a Romana Blechová, Markvartice
Lukáš Křižan, Brno
a Lea Frydrýšková, Brno
Vladimír Kantor, Panenská Rozsíčka
a Anna Vejmělková, P. Rozsíčka
Jan Přibyl, Řásná
a Nataliia Sambueva, Rusko
Roman Hotový, Třebíč
a Lucie Fišerová, Telč
Opustili nás
Zdeněk Novák, Stará Říše  49 let
Miloslav Musil, Staré Město  81 let
Eliška Mlčůchová, Krahulčí  73 let
Květoslava Lupačová, Radkov  80 let
Marie Čurdová, Bohuslavice  78 let
Dobroslav Marek, Telč  68 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dě-
tí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňat-
ku na základě písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrikaKulturní kalendář

Neuvěřitelných, smutných pět let uplynu-
lo 22. listopadu od smrti veterinárního lé-
kaře MVDr. Josefa Horáka. Na jeho život-
ní elán, osobitý humor a starostlivou péči 
o rodinu stále vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka  a  děti  s  rodinami. Kdo 
jste měl rád Pepu (Josefa, Pepíka), vzpo-
meňte s námi. 

Římskokatolické
Vzhledem k  současné situaci a  součas-
ným i předpokládaným omezením není 
možné předpovědět přístupnost katolic-
kých bohoslužeb v měsíci listopadu.

1. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
7. 11. so 17.00 Matka Boží
8. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
14. 11. so 17.00 Matka Boží
15. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
21. 11. so 17.00 Matka Boží
22. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 11. so 17.00 Matka Boží
29. 11. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

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

Bohoslužby

Předplatné 
Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu;
567 112 407, 567 112 408

Aktuální informace z radnice 
Dražební vyhlášky ● Oznámení o ulo-
žení písemností ● Ztráty a nálezy ● Zá-
měry pronájmů a prodeje pozemků ● 

Sdělení orgánů státní správy ● 
www.telc.eu/uredni_deska
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Fotoreportáž z roštejnských strání 2020
Díky laskavosti Jednoty Orel vám přinášíme pár střípků z této sportovní události, která je bohužel v těchto časech tak ojedinělá…


