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Roman Fabeš:

Byl to složitý rok
Máme za sebou rok 2020, určitě jeden z nejsložitějších v našich životech. Rok jako na houpačce. Nachystali jsme spoustu akcí, ale před
Velikonocemi vše padlo a začal se řešit Covid.
Už se nebudu vracet k chaotickým opatřením,
která se bohužel opakovala v podzimní vlně
a i nyní... Chci totiž hlavně poděkovat všem,
kteří nám pomohli a i nyní pomáhají tuto složitou situaci zvládat. Od zdravotníků přes pracovníky sociálních služeb a složek IZS až
po kolegy v zastupitelstvu, na úřadě a ve školách či pracovníky ve službách a v obchodech... Budu se rád opakovat – vážím si soudržnosti, solidarity a spolupráce, která v Telči
dlouhodobě funguje. I díky tomu jsme v této složité situaci ve městě dokázali i investovat. Máme třeba kompletně zrekonstruované sídliště Na Markových humnech, krásný
Dům dětí a mládeže Telč nebo stezku v Hradecké ulici a řadu dalšího.

A co můžeme očekávat od roku příštího? To
je těžké předjímat.
Doufám, že se život co nejdříve vrátí do normálu a my budeme schopni i s výrazně omezeným rozpočtem města zvládat jak služby
obyvatelům, tak i zvažované investice.
Máme rozpracovanou rekonstrukci radnice
a rybníka Nadymák a budujeme i novou třídu
ve školce. Hlavním cílem je však připravit už
na jaře podmínky pro prodej parcel pro rodinné domky v obytné zóně Dačická. A doufám,
že se do města opět vrátí kultura a turisté, a tak
pomůžeme z těžké situace všem místním podnikatelům. Tím nejpodstatnějším ale je a bude pro nás pro všechny zdraví. A protože jsme
se nemohli sejít na náměstí, dovolte mi, abych
vám všem popřál hodně zdraví do nového roku alespoň touto cestou. Snad se budeme časem moci opět bez omezení a bez obav o své
zdraví vzájemně potkávat, mluvit spolu a užívat si sportu, kultury a dalších aktivit. Tenhle
„absťák“ se nedá vyvážit ani videokonferencemi, ani sociálními sítěmi. To je vlastně i mé
další přání do nového roku vám všem.
Pokračování na str. 3

Vánoce 2020 v Telči
– byly jiné, ale příjemné
V prosincovém vydání Telčských listů jsme
vás informovali o plánovaném průběhu vánočního období v našem městě. Nad některými událostmi však v době uzávěrky daného
čísla visel otazník. Jak tedy Vánoce ve skutečnosti vypadaly, nad tím jsme se zamysleli
spolu s vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu, paní Věrou Peichlovou.
„Adventní čas a Vánoce v loňském roce byly
úplně jiné. Přesunuli jsme se do virtuálního
světa, což mnohým vyhovuje, ale některým,
i mně, chybí osobní kontakt i komunikace,
otevírá téma Věra Peichlová. Mikuláš, adventní koncerty, živý betlém, varhany nad
betlémem, trhy a novoroční setkání a další akce se neuskutečnily, ovšem mohli jsme
si poslechnout záznamy z předchozích koncertů na webových stránkách města Telče.
Na druhou stranu jsme si užili a strávili více
času se svou rodinou. Možná se také zamyslíme nad tím, že už jsme vše brali automaticky a nevážili si, co pro nás spolky, vystupující
a organizátoři připravují v kterémkoliv čase.
Poslední dny v roce jsme se vydali již tradičně s Klubem českých turistů v Telči na vrchol
Javořice a zakoupením novoročních čtyřlístků podpořili handicapované občany.“
Pokračování na str. 9

Příloha:
Kalendárium 2020
Sběrový kalendář 2021

Zasedání
zastupitelstva města
Vánoční stromek na náměstí v Telči – Vánoce 2020.

Foto: Ilona Jeníčková

15. února v 16 hodin
Společenský sál v Panském dvoře

Z jednání rady města
51. schůze – 18. listopadu

--Rada Města (dále RM) schválila uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené dne
9. 3. 2012 mezi městem Telč a tiskárnou
RAIN, s. r. o., Otín 251, Jindřichův Hradec na zpracování zakázky „zlom, předtisková příprava a tisk 11 vydání měsíčníku Telčské listy na rok 2021“. RM
schválila zvýšení ceny Telčských listů
na 10 Kč za jeden výtisk s účinností od 1.
ledna 2021.
--RM schválila příspěvkové organizaci
Mateřská škola Telč záměr podání žádosti o dotaci do operačního programu Šablony III – číslo výzvy 02_20_080.
--RM schválila příspěvkové organizaci Základní škola Telč, Masarykova
141 záměr podání žádosti do operačního programu Šablony III – číslo výzvy
02_20_080.
--RM vzala na vědomí průběžnou zprávu
o hospodaření příspěvkových organizací zřizovatele města Telče za III. čtvrtletí 2020.
--RM schválila uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku
mezi převodcem Mikroregionem Telčsko a nabyvatelem městem Telč, jejímž
předmětem jsou 4 lavičky s opěradlem, 2
dřevěné stoly, odpadkový koš, 2 stojany
na kola, dvoumístná houpačka.
--RM
schválila
uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI014330061192/001 se společností E.ON
Distribuce, a. s., v souvislosti se stavbou
„Telč, Havlíčkova, kab. smyčka NN“.
--RM schválila uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o užívání veřejného prostranství uzavřené dne 24. 2. 2020 se společností Geosan Group, a. s.
--RM vzala na vědomí dokument Zadání
ke změnám dopravního režimu, jakožto
základní iniciační dokument, na základě
kterého proběhnou další činnosti vedoucí
k cílům stanoveným v tomto dokumentu.
--RM jmenovala Jindřicha Kaupu členem
Komise pro dopravu.

52. schůze – 2. prosince

--RM vzala na vědomí Zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za rok
2019.
--RM na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem akce „Zahrada v přírodním stylu MŠ Nerudova, Telč – I. etapa“, bude společnost STARKON, a. s.,
IČ: 26227525. RM schválila uzavření
smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.
--RM schválila uzavření dodatku č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 12. 2019
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se zhotovitelem, společností START Zelený, s. r. o., na stavbu Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa.
--RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 10 v ul. U Háje 626, Telč –
Staré Město.

29. schůze - 18. prosince

--RM schválila zápis do kroniky města
za rok 2019.
--RM schválila uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí
smlouvě kupní uzavřené mezi pronajímatelem a budoucím prodávajícím městem Telč a nájemci a budoucími kupujícími společnostmi Panský dvůr Telč, s. r.
o., a PDT, s. r. o.
--RM schválila odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021: 1. Základní
škole Telč, Masarykova 141, 2. Základní škole Telč, Hradecká 234, 3. Mateřská
škole Telč, 4. DDM Telč.
--RM schválila provedení rozpočtového
opatření RM 9/2020.
--RM schválila udělení souhlasu nájemci společnosti Služby Telč, spol. s r. o.,
k podnájmu části pozemku parc. č. 7478
v k. ú. Telč.
--RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách č. 83/2020 se
společností ICOM transport, a. s., na rok
2021.
--RM schválila uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb se
společností Služby Telč, spol. s r. o.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Cyklostezka Vodním světem za zábavou i poznáním“. RM schválila složení
komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklostezka Vodním světem za zábavou
i poznáním“ dle přílohy č. 3. RM v rámci veřejné zakázky „Cyklostezka Vodním
světem za zábavou i poznáním“ schválila
návrh firem pro oslovení.
--RM schválila podání žádosti „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká“ do dotačního podprogramu Podpora obcí
s 3 001–10 000 obyvateli, dotačního titulu: 1117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
--RM schválila podání žádosti „Oprava místních komunikací v Telči“ do dotačního podprogramu Podpora obcí
s 3 001–10 000 obyvateli, dotačního titulu: 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.
--RM schválila podání žádosti na akci
Sportovní areál Tyršova, Telč do dotačního programu Sportovní infrastruktura
– Investice nad 10 mil. Kč.
Všechna usnesení rady města najdete
na www.telc.eu v záložce samospráva

Rozpočet na rok 2021
schválen
V pondělí 14. prosince se v zasedacím sále
na Panském dvoře Telč uskutečnilo 13. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období, kterého se zúčastnilo všech 21
jeho členů.
Zastupitelé po obsáhlé diskuzi schválili
uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě
a smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi pronajímatelem a budoucím prodávajícím městem Telč a nájemci a budoucími
kupujícími společnostmi Panský dvůr Telč,
s. r. o., a PDT, s. r. o., a to poměrem hlasů 14
pro, 0 proti, 7 se zdrželo.
Na tomto zasedání se projednával návrh rozpočtu na rok 2021. Po předchozím projednávání byl návrh rozpočtu sestaven s příjmy
ve výši cca 108,13 mil. Kč a výdaji ve výši
cca 105,88 mil. Kč (přebytek cca 2,25 mil.
Kč). Po diskuzi byl návrh rozpočtu zastupitelstvem města schválen.
Naopak nebylo schváleno zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 66 v ulici Jihlavská, o který požádal vlastník sousedního pozemku. V následném bodu byla
schválena aktualizace Programu regenerace
městské památkové rezervace Telč a městské památkové zóny Telč – Staré Město pro
období 2021–2025.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva
města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

U inline stezky jsou
umístěny úložné boxy

Při inline stezce v Lipkách byly umístěny pro
veřejnost lavičky s úložnými boxy. Konkrétně jsou umístěny u pítka v Lipkách a u lávky
v ul. Batelovská. Každá lavička nabízí čtyři úložné boxy. Boxy jsou určeny veřejnosti
např. pro uložení obuvi apod. Postačí pouze
mít s sebou vlastní visací zámek a je možné
jakýkoli úložný box kdykoli využít.
Text + foto: Vladimír Švec, vedoucí odboru
rozvoje a územního plánování
TL 1-2/2021

(Dokončení ze str. 1)

Radosti a starosti telčského starosty
Rozpočet na rok 2021 byl schválen

Sestavování rozpočtu bylo tentokrát opravdu složité. A tak trochu bych to přirovnal
k rokům 2008 a 2009, kdy jsme čelili ekonomické krizi. To, čemu ale čelíme nyní, je daleko složitější. Nouzový stav a řada opatření v boji s koronavirem zasáhla
v loňském roce do všech odvětví veřejného
i soukromého života a měla obrovský dopad na ekonomiku naší země. A říci nyní,
jak to bude vypadat letos, si zatím nikdo
netroufne. Je ale jasné, že dojde k razantnímu snížení daňových příjmů pro obce.
A o kolik to bude, to je opravdu jen „věštění z křišťálové koule“. Jinými slovy, sestavili jsme a schválili hodně opatrný „krizový rozpočet“, se kterým budeme v průběhu
roku na základě skutečných příjmů prostřednictvím rozpočtových změn pracovat.
I proto uvedu pouze několik základních čísel, ze kterých vycházíme.
Výše rozpočtu na rok 2021 je nastavena
v příjmové i výdajové části na 110,8 milionů korun. Jen pro srovnání, loni to bylo
téměř 173 milionů a v roce 2019 167 milionů korun. V těch dvou předchozích letech
jsme ale měli rozpočtovány velké dotační
investice, které budou letos většinou řešeny
úvěry. Hlavním důvodem snížení rozpočtu
je proto předpokládaný propad daňových
příjmů zhruba o 20 milionů korun.
Ty by se mohly pohybovat zhruba kolem
75,8 mil. korun. Dotace na výkon státní
správy a další činnosti činí 22,3 mil. korun.
Zbývající část ve výši 10 mil. korun je tvořena nedaňovými a kapitálovými příjmy.
A do rozpočtu města je zapojena i část zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 2,7 milionů korun. Jedná se převážně
o schválené finance na investiční akce zahájené loni a dokončované v letošním roce.
Výdajová část rozpočtu prošla logicky také snížením. Po projednání se správci jednotlivých výdajových kapitol úřadu, příspěvkovými organizacemi a Službami Telč
jsou rozpočtované výdaje určeny na zajištění základních provozních nákladů. Podobně je to i s příspěvky spolkům a organizacím. K úpravám jejich financování bude
docházet jednak po schválení závěrečného
účtu za rok 2020, kde předpokládáme určitý zůstatek, a dle aktuální výše daňových
příjmů. Zatím je v rozpočtu na všechny tyto činnosti vyčleněna částka 84,4 mil. korun. Na investice a další kapitálové výdaje
počítáme s 21,5 mil. korun. A zhruba 4,9
milionu korun je v rozpočtu města určeno
na splátky úvěrů a úroky z nich, na DPH
a další platby.
TL 1-2/2021

Fond projektů bude i letos

Právě v tomto složitém období se ukazuje,
jak bylo kdysi prozíravé vytvořit Fond projektů. Ten je dalším z důležitých dokumentů, které zastupitelé na konci loňského roku schválili. Jedná se o souhrn aktuálních
nebo dlouhodobějších projektů a záměrů
v různých fázích realizace či přípravy. Tento dokument se každoročně doplňuje o nové akce a vypadávají z něj ty, které už byly
dokončené. Bez této strategie bychom určitě nebyli tak úspěšní v získávání dotací.
Navíc je u významných dotačních akcí nastaveno dlouhodobé úvěrové financování,
takže tyto investice neohrozí předpokládané snížení daňových příjmů v letošním roce. To ale naopak bude mít dopad na přípravu nových projektů. Tam zatím máme
finance pouze na ty, u kterých je možnost
žádat o dotace. I tak ale bude letos realizováno 11 projektů, jejichž náklady dosáhnou
cca 85 milionů korun. Kromě rekonstrukce radnice, rybníka Nadymák a výstavby
učebny v mateřské škole proběhne letos
třeba rekonstrukce vodovodu a chodníků
ve Slavíčkově ulici nebo výstavba cyklostezky na Řásnou. Z menších akcí to pak
bude úprava zahrady u MŠ Nerudova nebo stezka kolem Punčošky. Bude pokračovat i příprava akcí pro příští roky, jejichž
realizace bude záviset na úspěšnosti dotačních žádostí. Jedná se o cca 20 projektů, např. cyklostezku do Volevčic a Studnic, revitalizaci sportovního areálu v Tyršově ulici
nebo revitalizaci sídliště U Štěpnického
rybníka. Kompletní přehled všech projektů najdete na webu města https://www.telc.
eu/mesto_a_samosprava/mestsky_urad/
odbor_rozvoje_a_uzemniho_planovani/informace.
Roman Fabeš

Zimní SCOLA TELCZ
2021 bude virtuální
Zimní workshop SCOLA TELCZ patří
v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní bude s ohledem na epidemická omezení probíhat virtuálně od 15.
do 17. února.
Omezení většiny aktivit, nemožnost cestovat či pořádat hromadné akce – to je realita, která nyní zasahuje do všech našich činností. Organizátoři každoročního zimního
workshopu SCOLA TELCZ jsou proto nuceni letošní ročník uspořádat v on-line podobě a nastalou situaci využít i jako hlavní

téma celé akce. Hlavním tématem proto bude hledání odpovědí na otázky: Jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy? Jak
je tvořen virtuální (online) obraz města Telče? Jaké informace lze shromáždit o městě
před jeho návštěvou, jaké jsou předpokládané hodnoty, jaká je kvalita informací a jaké
jsou pocity při porovnání online analýzy se
skutečnými zkušenostmi poté?
Zimní Scola Telcz 2021 se zaměří na virtuální obraz města Telče a zachycení jeho
kulturní, sociální, historické a prostorové
podstaty v individualizovaných mentálních mapách. Studenti, kteří budou pracovat
ve skupinách po 2 nebo 3, se rozhodnou, zda
se chtějí zaměřit na konkrétní nebo abstraktní popisy města a jeho promítnutí na virtuální (případně také tisknutelnou nebo online)
mapu Telče. Pro přiblížení a pochopení lze
použít důležitá architektonická díla, historické cesty, události nebo shromážděné příběhy, subjektivní pocity, umělecká díla, popularitu míst a pohledů, hustotu pořízených
fotografií, zvuky, materiály, propojení, křižovatky a další neomezené analytické metody městské konfigurace. Překročení obvyklých hranic ve vnímání města umožní
vytváření virtuálních mentálních map, které odhalí možná zkreslení obrazu města světového dědictví UNESCO a očekávání jeho
návštěvníků.
SCOLA TELCZ je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí – Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení
technického v Praze, Slovenské technické
univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – zabývajících se
problematikou uchování kulturního dědictví
a památkovou péčí.
Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami
obyvatel, státní správy a samosprávy, a to
na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Historicky se
věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého městského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O tom, že to
nejsou jen aktivity „do šuplíku“ svědčí příklad galerie Gamoneum, která byla otevřena
v loňském roce v telčské synagoze a která
vznikla právě na základě návrhů zpracovaných v rámci zimního workshopu SCOLA
TELCZ v roce 2018.
Více informací o ST naleznete na:
www.scola-telcz.net,
www.facebook.com/SCOLATELCZ
Jakub Novotný, ředitel CET
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Zprávy z UCT
– leden 2021
Univerzitní centrum v Telči je součástí
Kulturního centra Masarykovy univerzity

Zdroj: FB profil UCT

Loňský rok nebyl jednoduchý. Tak jako
všechny instituce, museli jsme i v Univerzitním centru řešit spoustu nečekaných
problémů, rušení či několikeré překládání
akcí. Nejvíce nás asi trápilo zrušení celého
ročníku naší Univerzity třetího věku. Sice běží její online verze, ale ta úžasná jedinečná setkávání při živých přednáškách
a následně v kavárně našeho centra, to se
zkrátka nahradit nedá. Ovšem, ne všechno
bylo špatné. Podařila se nám vlastně celá
letní sezóna, včetně unikátní letní Jezuitské výstavy, Francouzsko–české hudební akademie, letní kurzy angličtiny či řada koncertů, přednášek či dalších výstav.
Krásným příkladem spolupráce s místními
institucemi byla také vůbec první prezentace Univerzitního centra na celorepublikové akci Noc vědců. Univerzitní život se
také nezastavil. Masarykova univerzita sice přednostně řešila protivirová opatření,
distanční výuku či dobrovolnické aktivity
v rámci https://munipomaha.cz. I tak se ale
stihla rozrůst o farmaceutickou fakultu nebo třeba schválila svůj Strategický záměr
na roky 2021–27. V něm se naše Univerzitní centrum, společně např. s Mendelovým muzeem, nakladatelstvím MUNIPRESS či kinem Scala, stalo součástí nově
se rodícího Kulturního centra Masarykovy univerzity. To, že se s dalším rozvojem
našeho centra v Telči počítá i po udržitelnosti desetiletého projektu Středoevropské
centrum pro kulturní dědictví, který skončí v příštím roce, je pro nás určitě dobrá
zpráva.
Letošní rok bude asi trochu podobný tomu
loňskému. Minimálně jeho začátek bude
určitě ve znamení všech možných omezení. Některé akce jako třeba oslava založení Masarykovy Univerzity, Scola Telcz či
Masarykovy dny tak budou pouze distančstr. 4

ní formou. Ale věříme, a už se opravdu těšíme, až se společně setkáme při našich
tradičních i výjimečných akcích nejen
v létě o prázdninách, třeba při oslavě 10
let od slavnostního otevření Univerzitního
centra Telč po rekonstrukci (11. 4. 2011) či
15 let od zahájení kurzů U3V v Telči (září 2006). Přejeme všem pevné zdraví a vše
dobré do roku 2021, do roku nových začátků!
Prohlédněte si virtuální výstavu
o jezuitech v Telči
Loni v létě se na půdě bývalé jezuitské koleje Univerzitního centra konala výstava
„Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“, která byla vyvrcholením stejnojmenného projektu. Navázáním další spolupráce telčského pracoviště Národního památkového
ústavu a Univerzitního centra Masarykovy
univerzity došlo k její přeměně do pokračujícího výstupu v podobě virtuální i redukované reálné expozice.

Zdroj: FB profil UCT

Na stánkách Univerzitního centra Telč
(www.uct.muni.cz), podobně jako na stránkách projetu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši (www.jezuitetelc.cz), naleznete 3D
sken letní výstavy, který bylo již možné
vidět při prezentaci v rámci Noci vědců.
Nicméně nově je virtuální výstava doplněna o videa přibližující souvislosti mezi vystavenými předměty a internetové odkazy
směřující návštěvníka k odborné literatuře i digitalizátům starých tisků či rukopisů.
„Ve druhém podlaží naší budovy je pak
volně přístupná redukovaná verze letní výstavy ve formě banerové expozice. Stručnými texty a fotografiemi některých exponátů přibližuje stavební vývoj zdejšího
řádového domu i život a působení jezuitů
v Telči. Věřím, že jakmile to epidemiologická situace dovolí, budou si ji návštěv-

níci moci prohlédnout,“ upřesňuje ředitel
Univerzitního centra Jaroslav Makovec.
Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši byla vyvrcholením stejnojmenného
pětiletého projektu NAKI II, financovaného z prostředků Ministerstva kultury ČR.
Výstavu a bohatý doprovodný program
čítající komentované prohlídky, odborné
přednášky, bohoslužbu ke svátku zakladatele řádu sv. Ignáce z Loyoly, latinské
divadlo či edukační programy pro mateřské a základní školy navštívilo celkem
2668 zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, turistů proudících z celé republiky,
ale i místních obyvatel. Představeno bylo
na 150 exponátů z 34 paměťových institucí.
Jaroslav Makovec

Akce
15. – 17. února Mezinárodní Schola
Telcz 2021 – Telč Intouchable (In-Telč-able) – viz. předchozí strana.
Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů,
tel. 774 886 640)
Výtvarný plenér U3V 2019, na podzim
loňského roku byla aktualizována výstava kreseb a fotografií účastníků Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity instalovaná v prostorách prvního patra UC,
která nově představuje práce posluchačů
kurzu U3V Výtvarný plenér z roku 2019.
Výtvarný plenér v Telči je v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity tradiční akcí a v létě roku 2019 to byl
již třináctý ročník. Účastníci výtvarné části plenéru si během kurzu osvojili základy
kresby i dalších výtvarných technik, lineární perspektivu, kresbu stromů aj. (lavírovaná kresba, kolorovaná kresba a akvarel).
Účastníci fotografické části pod vedením
lektorů kladli důraz na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky
kvalitního snímku. Nejlepší kresby a fotografie si v případě příznivé epidemické
situace můžete přijít prohlédnout každý
všední den od 8 do 17 hodin. Vstup volný.
Výstava o jezuitech v Telči, bannerová
expozice, instalovaná v druhém patře Univerzitního centra V případě příznivé epidemické situace si můžete přijít prohlédnout
každý všední den od 8 do 17 hodin.
Vstup volný.
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT,
tel. 777 119 220, www.uct.muni.cz,
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc.
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

JAK TO VIDÍME MY
Nový rok nám z těch příjemnějších věcí přinesl bohatou sněhovou nadílku a v době, kdy
píšeme tyto řádky, si spolu s dětmi užíváme
bobování, sáňkování, běžkování, ale i bruslení. Pohyb na čerstvém vzduchu a klidně i jen
„obyčejné“ procházky zvyšují naši odolnost
a to je asi to nejužitečnější, co pro sebe můžeme nyní udělat.
Brzy nás čeká první jednání zastupitelstva,
které proběhne 15. února. Bude jistě zajímavé, neboť, jak jste již mohli zaznamenat z médií, měla by proběhnout volba nového telčského starosty v souvislosti s odchodem Romana
Fabeše do funkce uvolněného krajského radního. Online přenos i záznam z tohoto jednání
najdete jako vždy na webu města.
Připravujeme také pravidelný zastupitelský
klub pro veřejnost, pravděpodobně opět
v online podobě. Sledujte náš web www.spolecneprotelc.cz a FB stránku, kde zveřejníme
termín a link pro připojení. Těšíme se na setkání.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta

Postřehy z prosincového
zastupitelstva
Jedním z bodů s rozsáhlejší diskusí byl dodatek č. 8 ke smlouvě s Panským dvorem Telč
(PDT). Dodatek shrnuje všechny předchozí dodatky do jednoho nového dokumentu.
Nejvíce dotazů směřovalo k nesouladu s harmonogramem, kdy řada staveb nebyla dosud
provedena a některé záměry jsou již ze strany PDT považovány za překonané. Ing. Šteflem z PDT i starostou města bylo přislíbeno,
že do jara letošního roku proběhne aktualizace harmonogramu, aby odpovídal skutečnosti.
Vzhledem k nižším příjmům obcí je i letošní telčský rozpočet podstatně střídmější než
v minulých letech. Proto bylo nutné shodnout se na projektech, které se budou realizovat, a na těch, které musí počkat. Vedení města
jsme zaslali naše návrhy na úpravu a doplnění rozpočtu města a fondu projektů. Představil
jsem je na semináři zastupitelů, většina byla
přijata a zapracována. V rozpravě na zastupitelstvu jsem zdůraznil, které projekty považujeme za největší priority města, a také ty,
ke kterým máme připomínky.
Jako nejzásadnější vidíme zastavení poklesu
počtu obyvatel ve městě. Jednou z možností, jak obrátit trend, je dostupné bydlení, zejména pro mladé rodiny. Proto jsme navrhli
zpracování vyhledávací studie na lokality
pro výstavbu městských bytových domů
TL 1-2/2021

a přípravu stavebních parcel. Odbor rozvoje a územního plánování (ORÚP) ho ještě
doplnil o řešení možností využití stávajících
objektů města (půdní vestavby, rekonstrukce,
rozšíření). Kromě toho se dle loňského zadání
pracuje na studii bytového domu v ul. Svatojánská a v „zásobníku projektů“ je i jeho možná výstavba v budoucnu.
Dům v ul. 9. Května č. p. 15, který je v majetku města, sledujeme dlouhodobě. Již před
rokem jsme navrhovali, aby v zadání studie,
která bude řešit jeho budoucí osud, nebyla
varianta demolice. To se bohužel nepodařilo
prosadit a ani nyní neprošel náš návrh, který chtěl objekt zachovat v každém případě.
Navrhli jsme okamžité zamezení zhoršování
stavu objektu, odkrytí napadených konstrukcí, zajištění proudění vzduchu okolo napadených míst, přípravu záchranných prací a kompletní rekonstrukci objektu v dalších letech.
Schváleno však bylo znění, kdy budou zahájeny projekční práce až na základě rozhodnutí
o dalším postupu ve věci řešení a využití objektu. Nevíme, jak většina zastupitelů rozhodne, ale pro nás by případná demolice nebyla
přípustná. Nechceme, aby se opakoval „Růžek“, kdy by šel k zemi další důležitý prvek
historie města, který předurčoval rozvoj celé
lokality. Pokud bychom přicházeli o takto významné domy z 19. a počátku 20. století, bude
se prohlubovat kontrast mezi výstavním renesančním náměstím a další zástavbou a město
jako celek bude ztrácet genius loci.
Další z priorit je bezbariérový městský úřad
Na Sádkách. ORÚP bude konzultovat podmínky, které musí město splnit, pokud bude
chtít uspět se žádostí o dotaci na vybudování výtahu, jenž by zpřístupnil všechna patra.
Uvidíme, zda bude možné podmínkám vyhovět, anebo bude nutné hledat jiné řešení.
Pokračování projektové přípravy revitalizace areálu bývalého zimního stadionu je
také důležitý bod. V minulém volebním období jsme navrhli zapojení veřejnosti, k revitalizaci byla vyhlášena anketa a lidé podávali
návrhy se svými představami. Poté se lokalitou zabývali studenti a doktorandi mezinárodního workshopu Scola Telcz. Následně komise regenerace rady města připravila zadání pro
studii, kterou nyní připravují architekti. Jejich
návrhy by měly být představeny veřejnosti.
Jsme rádi, že se podařilo do rozpočtu zařadit i přípravné práce dle navržené koncepce
Obnovy lokality Oslednice a Romantika,
kterou připravila komise životního prostředí. Po projednání postupu s dotčenými subjekty to umožní zahájení projekčních prací.
Po kůrovcové kalamitě je zde třeba realizovat

promyšlenou dosadbu a údržbu lesních porostů s ohledem na rozvíjení rekreačních funkcí,
vč. doplnění vhodného mobiliáře.
Jiří Pykal

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Doma dobře,
venku dobře

Hra Nachozeno v Telči

Foto: www.nachozeno.cz

Vykročili jste do nového roku tou správnou
nohou? Určitě od něj máme všichni velká očekávání. Přeji Vám proto jen to dobré a pevné
zdraví, a to nejenom pro rok 2021. Vánoční
svátky jsou pravidelně časem, kdy se náš každodenní režim zklidní, užíváme si zasloužené volno a trávíme více času doma. Dome je
dobře, ale to venku též. Nejspíš budeme mít
i letos dostatek času navštěvovat různé kouty
naší vlasti, ale neměli bychom při tom zapomínat, že i Telč umí nabídnout neobjevená místa.
A co více, ještě se při takovém putování městem dá zažít plno legrace a soutěživosti. Pokud
jste tedy stejně jako my pod stromečkem nalezli hru Nachozeno v Telči, nic už vám nebrání počkat na pěkné počasí a vyrazit ven. Hlavně nechoďte sami, hra je to týmová a čím více
lidí, tím více zábavy. Pokud jste po Telči tedy
o vánočních svátcích viděli chodit skupinky lidí se žlutým batohem na zádech, tak ti už se nemohli dočkat a rozhodli se, i přes zimní počasí,
vyrazit objevovat Telč. Pomocí úkolů a hádanek spojených s Telčí a okolím se možná dozvíte i věci, které jste dodnes netušili. Nám se
to přihodilo. Těší mě, že pilotním městem této hry je právě Telč. Lví podíl na tom mají autoři hry Daniela, Dominik a Tomáš. A jak říkají – zábava je zaručena! Rok 2020 byl tedy
pro rozšíření volnočasové nabídky v Telči silný. Až si prohlédnete Telč z hladiny rybníků
při projížďce na paddleboardu, vyrazte ještě
na okružní městskou prohlídku se žlutým batohem na zádech. A nemějte strach, cestou je
naplánované i občerstvení. Při obou aktivitách
uvidíte Telč z úplně jiné perspektivy, a to doslova. Ať je tedy rok 2021 ve znamení změn,
objevování nových věcí a řady zážitků v rodinném i přátelském kruhu.
Pavel Komín
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Policie ČR Telč informuje
Podvody při nakupování na internetu
Obětí podvodníka se stal muž z Telčska,
který si objednal na internetu zboží, ale
po zaplacení jej neobdržel. Na konci října zareagoval na inzerát nabízející na internetovém portálu k prodeji herní konzoli za částku dva a půl tisíce korun. Muž
se s prodávajícím dohodl a zaslal na jeho
účet peníze. Zboží ale přes opakované výzvy neobdržel, prodávající s ním přestal
komunikovat a nebyly mu vráceny ani
již zaplacené peníze. Policisté případ šetří a opětovně apelují na občany, aby byli
při nakupování prostřednictvím internetu
obezřetnější a zvažovali rizika, která platba předem přináší.
Podvod ale nemusí být spáchán jen při prodeji zboží, obětí podvodníka se může stát
i zájemce třeba o koupi zvířete. I takový případ policisté prověřují. Pro podvedeného zájemce vše začalo již letos na jaře, když si všiml na internetovém portálu
inzerátu, ve kterém byla nabídka na štěně
rasy Jack Russell. Podvodník chtěl pouze
peníze související s přepravou zvířete ze
sousední země. Po emailové komunikaci
uhradil zájemce několik tisíc korun, přesto
se ve stanovený termín štěněte nedočkal.
Naopak přišel požadavek na další platbu,
a to za veterinární kontrolu. Po zaplacení
obdržel zájemce zprávu, že zvíře nepřežilo převoz, a byla nabídnuta vysoká finanční kompenzace, ale s podmínkou uhrazení
poplatků spojených s vyplacením této částky, čemuž opět vyhověl. Poté už se zájemce ocitl v kruhu podvodných důvodů pro
další a další poplatky, vlastního pocitu, že
když už zaplatil tolik peněz, musí s platbami pokračovat, a postupem času byl na něho ze strany podvodníka vyvíjen i značný
tlak a výhrůžky právními následky v případě nezaplacení. Komunikace probíhala různými cestami a s protějšky různých
identit. Vše trvalo až do října a částka,
o kterou podvedený zájemce o štěně přišel, překročila celkem 200 tisíc korun. Poté se obrátil na policii.
Po přijetí trestního oznámení začali případ
prověřovat policisté. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání
trestného činu podvodu, za který lze uložit
trest odnětí svobody až na pět let.
Při nákupech na internetu je tak na místě
opatrnost. Je vždy lepší se pokusit informace co nejvíce ověřit. Vyplatí se udělat
si vlastní průzkum v recenzích nebo vyzkoušet, zda není na internetu zveřejněna
zkušenost někoho jiného s obdobnou nabídkou. Také pomůže celou situaci osobně probrat s někým nezúčastněným, který
nebude v této věci emocionálně ovlivněn
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a bude mít patřičný nadhled. Toto doporučení může pomoci nejen před samotným
reagováním na inzerovanou nabídku, ale
i pokud už si člověk něco objedná a vznikne problém. Nezúčastněná osoba totiž
může daleko snadněji rozeznat podezřelé
okolnosti související například se způsobem posílání peněz, absurdnosti postupu
při vyřizování situace ze strany protějšku,
podezřelých komunikačních adres atd.
Nejlepší je samozřejmě vůbec se do obdobných podvodů nedostat, nicméně pokud už
k tomu dojde, je velmi důležité z kruhu podvodu vystoupit co nejdříve. Čím je tato doba
delší, tím je horší následek nejen pro peněženku, ale působí také zvýšený tlak na psychiku podvedeného člověka.
Poškození hrobů
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil hroby na telčském hřbitově. Ke spáchání činu došlo v době od čtvrtka 19. listopadu do ranních hodin 20. listopadu
na hřbitově U Svaté Anny na ulici Svatoanenská. Pachatel tam poškodil dvacet
hrobů, u kterých poničil lucerny, květináče, a také několik náhrobků. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání
trestného činu poškození cizí věci, po pachateli pátrají. Uvítali by případná svědectví od občanů, kteří si v prostoru hřbitova
a jeho okolí všimli ve čtvrtek 19. listopadu
nebo v průběhu noci na pátek podezřelých
osob a mohli by poskytnout informace
směřující k objasnění případu a žádají, aby
se obrátili na linku tísňového volání 158.
Řidiči podezřelí z přestupku
V neděli 3. ledna jel po třetí hodině odpoledne v Telči po ulici Křížova řidič vozidla Ford. Policisté automobil zastavili
a provedli kontrolu. U řidiče provedli test
na zjištění ovlivnění návykovou látkou,
který byl pozitivní na amfetamin. V další
jízdě již řidič nesměl pokračovat, je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku.
V pondělí 4. ledna odhalili policisté dalšího řidiče, u kterého ukázal provedený test
přítomnost drog. Před jedenáctou hodinou
dopoledne jel muž v Telči po ulici Myslibořská, kde vozidlo VW Golf zastavili policisté. Dechová zkouška byla u jednadvacetiletého řidiče negativní, test na zjištění
ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test
u něho ukázal přítomnost amfetaminu.
Muž se podrobil lékařskému vyšetření, při
kterém mu byl odebrán biologický materiál. Další jízda mu byla zakázána. Muž je
podezřelý ze spáchání přestupku na úseku
dopravy, který policisté šetří.
Žena distribuovala pervitin
Kriminalisté dopadli ženu, která distribuovala pervitin. Policejní komisař zahájil

trestní stíhání třicetileté ženy z Třebíčska,
obviněna byla ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pervitin distribuovala v loňském roce
dalším lidem na různých místech v Telči
a Třešti. Zájemci si od ní drogu kupovali,
pervitin jim poskytla v několika desítkách
případů. Kriminalisté na základě operativního šetření ženu vypátrali a zahájili její
trestní stíhání, případ vyšetřují. Za spáchanou drogovou trestnou činnost lze uložit
trest odnětí svobody až na pět let.
Krádež dopravního značení
Policisté pátrají po pachateli, který u obce Svojkovice odcizil dopravní značení.
Ke spáchání činu došlo v polovině prosince a způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Pachatel
odcizil deset dopravních značek umístěných na silnici číslo 38 v místech mezi křižovatkou kasárna a obcí Želetava. Policisté provedli šetření, úkony trestního řízení
jsou zahájeny pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže. Po pachateli a odcizených značkách policisté pátrají.
Pátrání po dvojici, která se ztratila při
procházce
V pátek 1. ledna přijali policisté před čtvrtou
hodinou ráno oznámení, že se někde na louce v lokalitě obce Klátovec pohybují dva
mladí lidé, kteří se ztratili. Neznali cestu
zpět do objektu, kde předtím pobývali a slavili konec roku, navíc byli pod vlivem alkoholu. Dále uvedli, že se pohybují zřejmě
kolem Javořice. Vzhledem k chladnému počasí bylo nutné dvojici nalézt co nejdříve.
To se do hodiny podařilo. Muž i žena byli
podchlazení, ale v pořádku. Ženu převezla
zdravotnická záchranná služba do nemocnice na vyšetření.
Podle zprávy npor. Mgr. Radomíra Špringera,
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč
Celou policejní informaci najdete
v Listárně TL

Policie ČR

Obvodní oddělení Telč
Luční 625

telefon: 567 243 633, 974 266 721
krpkvy.oop.telc@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

HZS Kraje Vysočina Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Hasičské zprávy na str. 11
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Děti ze školky pomáhaly při výsadbě aleje

V minulém roce byla realizována cyklostezka propojující ulice Hradecká a Slavatovská. Podél stezky byla v říjnu vysázena
nová alej 24 stromů (kombinace třešeň a višeň). Při výsadbě pomáhaly i děti z naší mateřské školy.
Text + foto: Vladimír Švec, vedoucí odboru
rozvoje a územního plánování

Poděkování
Obrovské díky všem lékařkám a sestřičkám
z hospicové a domácí péče Sdílení, o. p. s.,
za jejich vzornou, citlivou a ohleduplnou
každodenní péči o moji maminku, paní
Ludmilu Hlouchovou, jste skvělé! Zároveň děkuji paní MUDr. G. Langhammerové
za její ochotu, laskavost a vstřícnost při ošetřování mé maminky.
Dcera s rodinou

Telčské listy
se zúčastní výstavy
Region Press Foto
Sedmnáct redakcí představuje snímky na výstavě Region Press Foto 2020.
V lednu už je to tradice, že Syndikát novinářů
Vysočina pořádá výstavu Region Press Foto.
Letošní rok není navzdory velmi složité době
výjimkou. Od 5. do 29. ledna jsou v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě vystaveny fotografie z novin, časopisů
i dalších tiskovin či internetových serverů
z Vysočiny.
„Letos se účastní sedmnáct médií včetně Telčských listů. Je to přibližně podobný počet
jako v minulém roce,“ upřesňuje člen rady
Syndikátu novinářů Vysočina a šéfredaktor
Jihlavských listů Petr Klukan. Snímky jsou
k vidění hned vedle kongresového sálu a také ve třetím patře budovy B krajského úřadu.
Téměř 50 fotografií profesionálních i amatérských fotografů je pestrou směsicí dokumentárních, reportážních i výtvarných děl. Vedle
profesionálních snímků tu lze nalézt i ty, které
dokumentují každodenní život ve společnosTL 1-2/2021

ti, krajinu nebo obec. Ač nemusí být výtvarně
dokonalé, byly pořízeny s láskou a úmyslem
co nejlépe zachytit událost v daném místě. „Snímky jsou dokumentem doby, která je
vždy jedinečná. Jejich význam je proto jednoznačný,“ dodává Petr Klukan.
Jde již o osmý ročník výstavy. Její termín připadl na dobu poznamenanou koronavirem.
„Věříme, že se na aktuální Region Press Foto přijdou podívat nejen krajští politici a zaměstnanci krajského úřadu, ale že si snímky
prohlédnou třeba i lidé, kteří zrovna budou
mít v sídle kraje v úředních hodinách nějaké
vyřizování,“ zmiňuje předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík.
V posledních letech je výstava koncipována
jako putovní. O letních prázdninách by měla být k vidění v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Doufejme, že to už pandemie Covid-19 poleví, a tak na výstavu budeme moci pozvat širší veřejnost a přijde mnoho příznivců kvalitní
reportážní fotografie.
Dle TZ – redakčně upraveno

Vzpomínáme
na 20. století

Zima je obdobím nabízejícím spoustu rozličných radovánek, mezi něž patří i bruslení.
V prvních desetiletích druhé poloviny minulého století měl tento sport v Telči jinou atmosféru. Nebyl tu ještě zimní stadion, počasí
však naštěstí bylo pro tento zájem příznivější – mrazivější, takže vytvářelo na rybnících
i velmi silnou vrstvu ledu. Na Ulickém rybníku, v místech, kde je nyní lávka překlenující vodní hladinu z jednoho břehu na druhý,
bylo zřízeno kluziště, v podstatě přírodní stadion, ohraničený mantinely, se zavedeným
elektrickým osvětlením, pečlivě udržovaný.
Zde se odehrávala veškerá mistrovská a přátelská hokejová utkání. Z této doby pochází
i snímek z mého soukromého archivu – divákům se představují hokejoví hráči tehdejšího
Sportovního klubu Telč.
Kluziště však nesloužilo pouze k hokeji. Bylo využíváno i pro bruslařský výcvik místních škol a veřejné bruslení. Toto však mělo konkurenci – bylo zastíněno individuálním
bruslením v jiných částech Ulického rybníka,
ale i na Štěpnickém, Nadymáku a Staroměstském rybníku. Také bruslařská výstroj bývala

jiná. Málokdo měl tehdy špičkové vybavení,
které představovaly brusle „kanady“. Hodně
se bruslilo na tzv. vintokličkách upevňovaných na boty pomocí kliček, v zimních kabátech. Ať již bylo cokoliv, bruslilo se s radostí a s elánem, jak ukazuje i další dobová
fotografie z mého soukromého archivu pořízená r. 1955 na Staroměstském rybníku. Tento snímek přináší ještě navíc další historický
aspekt. Ukazuje, že tehdy rybník více zasahoval do blízkosti silnice, kde se stýkají ulice Tobiáškova a Na Korábě. Později byla tato část dané vodní plochy zavezena a dnes je
na tomto prostranství dětské hřiště s pěkným
okrasným parčíkem.
Text + foto: Jiří Ptáček

Jak pomáhalo Sdílení
v roce 2020
Sdílení, o. p. s., poskytuje sociální a zdravotní služby. A to jak v Kraji Vysočina, tak v Jihočeském kraji. Rok 2020 přinesl do naší organizace spoustu nového. Opět jsme rozšířili
své služby, díky městu Telč i stávající prostory, přijali nové zaměstnance a pečovali jsme
o mnohem více klientů než v roce předešlém.
Také jsme se rychle přizpůsobili nastalé situaci a již na jaře začali pečovat o pacienty s onemocněním Covid-19. Vážíme si důvěry rodin, které se na nás obracejí, a z celého srdce
děkujeme všem, kteří nás podporují. Ať už se
jedná o podporu finanční, věcnou, slova díků nebo dobrovolnickou výpomoc. Bez Vás
všech bychom to sami nezvládli. Děkujeme!
Jak tedy Sdílení pomáhalo v loňském roce?
Mobilní hospicová péče pomohla 92 rodinám, které se chtěly postarat o svého blízkého umírajícího v jeho domácím prostředí. Tuto péči poskytujeme v Kraji Vysočina a také
na Dačicku a Slavonicku.
Terénní odlehčovací služba pomohla 71 rodinám při zvládání každodenní péče o své blízké. Službu nabízíme pouze v Kraji Vysočina,
a to v Telči a okolí do 20 km.
Domácí ošetřovatelskou péči využilo 408 lidí, kterým ji předepsal lékař. Je plně hrazena
z veřejného zdravotního pojištění a poskytujeme ji v okrese Jihlava.
Do naší bezplatné poradny pro veřejnost si
přišlo pro radu 1 729 klientů a dalších 360
poradenství bylo poskytnuto terénní formou
v domácnostech klientů.
V půjčovně bylo zapůjčeno 427 zdravotních
a kompenzačních pomůcek. Půjčovna je určena široké veřejnosti a je zpoplatněna dle ceníku.
Neváhejte se na nás obrátit, pokud pečujete
o svého blízkého a nevíte si rady. Jsme tu pro
Vás.
Vaše Sdílení
Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o. p. s.
str. 7

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 1-2/2021										

List MAS Telčsko (113)

Lidé mikroregionu

Na jaře jsme chodili domů i ve tři hodiny ráno, říká student medicíny
Matyáš Fejfar je telčský rodák a také absolvent zdejšího víceletého gymnázia.
Svá středoškolská léta ale nestrávil pouze
v Telči, rok studoval ve Spojených státech
amerických na střední škole Magna Vista
High School ve Virginii, kde se jako dobrovolník u záchranné služby ujistil, že jeho budoucnost je v medicíně. Po maturitě
zamířil na Lékařskou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně, kde úspěšně složil přijímací zkoušky na všeobecné lékařství. Jako
student třetího ročníku, a především člen
Akademického senátu, se zapojil do organizování dobrovolníků v první vlně koronavirové pandemie.

Matyáš Fejfar studuje medicínu v Brně

Foto: archiv Matyáše Fejfara

Jak bys zpětně zhodnotil svůj studijní pobyt v americké Virginii? Co považuješ
za největší přínos?
Do Spojených států jsem odletěl ve druhém
ročníku vyššího gymnázia. Rok strávený
na tamní střední škole mi dal opravdu mnoho, je těžké vyzdvihnout konkrétní přínos.
Samozřejmě jsem se ale velmi zlepšil v angličtině a osamostatnil se. Na řadu věcí jsem
také získal trochu jiný pohled. Po absolvování záchranářského kurzu jsem se jako
dobrovolník přidal k tamní záchranné službě
Ridgeway District Volunteer Rescue Squad.
Kromě velké motivace pro budoucí studium
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jsem se také poprvé setkal s velmi ošklivými zraněními a ujistil se, že mi nevadí vidět
krev a studium medicíny je opravdu to, co
chci dělat. Další velkou zkušeností bylo hraní amerického fotbalu za náš středoškolský
tým, kdy se nám podařilo vyhrát státní titul.
Kdyby sis mohl vybrat, studoval bys raději na českých nebo amerických školách?
Co se týče střední školy, jsem rád, že jsem
studoval na našem gymnáziu. Objem znalostí, který se učí u nás, je totiž daleko širší.
Kdybych si ale mohl vybrat, kde bych chtěl
studovat medicínu, rozhodně bych volil
Spojené státy. Doufám, že se mi tam ve vyšších ročnících podaří vycestovat a účastnit
se různých stáží.
Kdy ses rozhodl, že se chceš stát lékařem?
Tuto otázku jsem slyšel mnohokrát a popravdě, přesně už si nevzpomínám. Mohlo
to být asi v páté třídě na základní škole. Celé
osmileté gymnázium jsem studoval s tím, že
se chci stát lékařem.
Na co by ses chtěl v budoucnu specializovat?
Dlouho jsem snil o neurochirurgii, ale čím
déle studuji a poznávám různé obory, myšlenky na specializaci se mění. Jsem ale pevně přesvědčený o tom, že to bude chirurgický obor. Už teď se ve volném čase chodím
dívat na operační sály, někdy i asistuji a vím,
že je to směr, kterým se chci vydat. Obor se
bude asi pohybovat někde mezi neurochirurgií a chirurgií oka, ale je dost pravděpodobné, že se to ještě změní.
Jaká je tvá funkce ve Studentské komoře
Akademického senátu?
Do Studentské komory jsem byl zvolen už
v prvním ročníku studia. Působím jako člen
Ekonomické komise, Volební a mandátové
komise a rovněž jsem tajemníkem Rady studentů Lékařské fakulty. V senátu prosazuji
větší propojení českých a zahraničních studijních programů, snažím se o optimalizaci
studia všeobecného lékařství a také se snažím hájit zájmy všech studentů.
Co má Akademický senát a jeho členové
za úkol?
Jde o nejvyšší správní
orgán každé univerzity a jejích fakult. Senát Lékařské fakul-

ty se skládá z 11 studentů a 22 akademiků,
zejména členů ústavů, ale i lékařů z jiných
fakultních nemocnic. Senát společně schvaluje veškeré záležitosti týkající se chodu fakulty, studia, rozpočtu a mnoha dalšího. Momentálně se zabývá schvalováním kritérií
přijímacího řízení na naši lékařskou fakultu.
Jak se Studentská komora zapojila
do dobrovolnictví při první vlně koronavirové pandemie?
Na jaře jsme si vzali na starost kompletní
organizaci studentů lékařské fakulty, které
jsme nasazovali do těch nemocnic, kde jich
bylo potřeba nejvíce. Úzce jsme spolupracovali s vedením fakulty, fakultních nemocnic a Jihomoravským krajem. Snažili jsme
se o co možná nejlepší přerozdělení studentů dle jejich preferencí a řešení různých problémů týkajících se pracovních povinností. Dalším velkým úkolem byl dohled nad
distanční výukou, její náplní a hladkým průběhem. Společně s kolegy jsme byli v kanceláři každý den doslova od rána do večera
ve snaze vše zorganizovat. Vyskytly se i takové dny, kdy jsme odcházeli domů ve tři
hodiny ráno, bylo to opravdu náročné.
Byl jsi jako student nasazený v „první linii“?
Při první vlně jsem se plně účastnil organizování pomoci jako senátor, což byla práce
na plný úvazek, při které nezbýval čas jít například do nemocnice. Teď na podzim se vyučuje klasickou formou, kdy do nemocnice
docházíme na výuku a máme různá cvičení. Pomoci se účastní především studenti ze
čtvrtých a pátých ročníků, kteří jsou povoláni krajským vedením.
Jak v současnosti vypadá výuka?
Ministerstvo zdravotnictví naštěstí lékařským fakultám udělilo výjimku z distanční
výuky, protože medicína se doma z gauče
naučit nedá. Pacienta je třeba vidět a různé
další dovednosti natrénovat a osvojit pod
dohledem lékaře. Přednášky jsou online, ale
veškerá praktická výuka probíhá standardním způsobem.
Marie Majdičová
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Vánoce 2020 v Telči –
byly jiné, ale příjemné
(…)V minulém čísle jsme se také zabývali vánočním stromkem a ostatními výzdobami. Vánoční kabátek na sobě tentokrát měla
Telč o něco déle než obvykle. „I když chyběla ta pravá bílá vánoční atmosféra, vánoční výzdoba nám umocnila sváteční atmosféru, klid a pohodu, kterou přidaly i téměř dvě
desítky krásně nazdobených stromečků dětí
telčských škol, dětského domova, domu dětí a mateřinek. Všichni se s nadšením a radostí pustili do výzdoby toho svého stromku
a každý byl naprosto jiný, ať už slaměný, papírový, korálkový a další. Však také kolem
stromků chodili nejen rodiče s dětmi a obdivovali, co všechno děti dokážou vyrobit.
A tak, když jsme nemohli zpívat, mohli jsme
tvořit. Všem dětem i paním učitelkám děkuji.
Sami můžete posoudit ve fotoreportáži,“ popisuje Věra Peichlová.
Stromky i ostatní výzdoby se vyhnuly útokům vandalů i jiným poškozením. Zásluhy
na jejich instalaci a udržování měly jako obvykle Služby Telč, za což jim paní Peichlová vyjadřuje vděk: „Dovolte mi poděkovat
i Službám Telč za spolupráci a ještě jednou
panu Mikeškovi z Rozseče za dodání vánočního stromu. A představte si, že už mám nabídku vánočního stromu na tento rok.“
Příští Vánoce už snad budou zase takové, jaké je známe z dřívějších let, a přivítáme Mikuláše, Podjavořičan, účastníky adventních
koncertů i vánočních trhů a výstav.
„Závěrem mi dovolte popřát v novém roce
2021 hodně zdraví, vše dobré a věřím, že se
opět budeme na náměstí s radostí a s úsměvem setkávat,“ dodává Věra Peichlová.
Ivana Holcová

Ještě ne pořádně
otevřené Gamoneum
TL představují NEJEN... GAMONEUM
(Galerie moderního i nemoderního umění). V Telči dobře známá budova bývalé synagogy neskrývá pouze galerii, ale i kavárnu a ateliér.
Co se již podařilo a co se chystá, nám řekl
Jakub Myslín, autor a provozovatel tohoto
zajímavého nápadu.
Jak Vás napadlo otevřít Gamoneum a jak
probíhala rekonstrukce budovy?
V Telči žiju sedmým rokem a už dlouho
předtím jsem chtěl takový „otevřený dům“
TL 1-2/2021

otevřít. Celý život jsem prolézal různé opuštěné domy, pořádal v nich výstavy a měl
jsem touhu toto vždy udělat. Budova bývalé synagogy je pro tyto účely vlastně ideální. Svojí dispozicí, terasou a vynikající
polohou. Budova byla zatížena necitlivou
rekonstrukcí z doby, kdy se přestavovala
na mateřskou školu (po druhé světové válce, ještě před usídlením policejní služebny),
kdy vzniklo celé první patro včetně příček.
Dále zanikl hlavní vchod do budovy (vstupní brána) a celý ráz budovy byl úplně proměněný. Ale pro naši potřebu byly tyto prostory naprosto ideální. Budova je rozčleněna
tak, že bylo velice rychle jasné, kde co bude.
Kavárna, ateliér a galerie ve 2. patře. Nemuselo tudíž dojít k žádným stavebním úpravám. Vše jsem vlastně „jen“ oloupal, očistil
a znovu namaloval. Převážně jsem používal
materiál, který jsem buď našel, a nebo dostal. Příčky ve 2. patře byly už vlastně ideálně postaveny pro výstavní potřeby. Světlé
místnosti pro pořádání 1–3 výstav... Takovou perličkou je například to, že bývalá CPZ
(cela předběžného zařízení) je nyní využívána jako úklidová místnost.
Co se zatím povedlo a co chystáte do budoucna?

Na co asi nejraději vzpomínám je židovská svatba, která se u nás loni konala. Bylo to úžasné. Prostě židovská svatba se vším
všudy! Dále se nám povedlo uspořádat několik koncertů nového uskupení CcellosS
(violoncellisté Ctibor Příhoda a Simona Příhodová), které bylo pro návštěvníky vždy
zážitkem. Do budoucna bych chtěl pořádat
více koncertů.
Dále jsme dělali doprovodný program
v průběhu Prázdnin v Telči (např. Budoár
staré dámy, Predrag Duronjić a několik dalších koncertů z různých žánrů, např. DJ KAWROS).
Důležité jsou pro nás i vánoční trhy, které
probíhaly za současné situace v omezené
podobě. I tak byl minulý rok velice úspěšný.
Nicméně z vánočních i velikonočních trhů
bychom chtěli udělat tradici.
Pořádali jsme i lekce anglického jazyka, keramické dílny a workshop „Dřeváci“ – práce se dřevem pro různé věkové skupiny.
V těchto aktivitách chceme i nadále pokračovat.

Máte-li zájem pořádat své kurzy v našem
ateliéru, zastavte se na kafíčko.
Mým velkým snem je dostat se do parkanu
(samozřejmě po jednání s majiteli). A s Ondřejem Semotánem, zahradním architektem,
prostor zkultivovat a zajistit tak příjemnější pohled shora. A také zde pořádat občasné
kulturní akce, koncerty pod klenbou mostu
nebo výstavy pod širým nebem.
Dále se zabývám pojmenováním můstku
k dnešní galerii na „Mmost Ivana Martina
Jirouse“ (M jako Magorův) a navrácením
původní brány na ústí mostu.
Připravuji také akci „Stánek na starý lednici“, kterou plánuji na dobu adventu. Jednalo by se o takové zastavení v adventní době, kde by si mohli návštěvníci dát svařák,
klobásy a popovídat si. Výstavy, které měly
vernisáž na jaře, budou k vidění i tento rok.
Jedná se o výstavy:
• Společná výstava aktů – Akt I
• Jiří Kaman a Marie Hlávková – výstava
expresivní a konceptuální malby s názvem „Je to“
• Jakub Myslín – Výstava koláží, asambláží a objektů s názvem „Pokojot“
Výstavy se neustále upravují a obnovují.
Proto, kdo je viděl minulý rok, může klidně znovu přijít.
Ještě bych chtěl zmínit kavárnu, kde chceme do budoucna podávat i drobná jídla a zákusky. Chceme zde nabízet lokální
produkty.

Budova je pronajatá od Pražské židovské
obce. Jak se vám to podařilo?
Ano, s kamarádem Miroslavem Grünwaldem jsme tam vyrazili a zeptali se, zda
by nám budovu nepronajali… A dohodli se. Rád bych jim touto cestou poděkoval.
Od začátku nabídli vstřícné podmínky. Zafinancovali celkovou opravu fasády, úpravu
dlažby ve vstupním prostoru, opravu střechy atd. A nadále mě v této době podporují. Za zmíněný darovaný materiál bych rád
poděkoval Pavlu Trojanovi a za finanční
podporu firmě Agrodast Roberta Čermáka
a Lukáši Hauzarovi.
Velice se těším na dobu, kdy Gamoneum
bude v chodu a bude pravidelně nabízet kulturní i jiné zážitky
Text + foto: pm
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Nové knihy
městské knihovny

válka: 1914–1918: 1. Welkrieg; Petr Čornej: Jan Žižka Renáta Fučíková: Hrdinky
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky
z knihovny NPÚ

Beletrie

Vydání knihy
„Živá minulost kraje
pod Hradiskem“

Altrichter: Krátké dějiny křesťanské spirituality; Coreth: Pietas Austriaca: fenomén rakouské barokní zbožnosti; Bečvář: Rodina
Hohenlohe-Langenburg na Červeném hrádku; Navrátil: Obraz a architektura: zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu; Tacke: Die Gemälde des 17. Jahrhunderts im
Germanischen Nationalmuseum; Poláček:
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis
10. Jahrhunderts in Mitteleuropa
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Gibney: Stará tajemství; Ryder: Bývalá
manželka; Kealey: Osvobození; Campbell:
Žena, která věděla příliš mnoho; Parrett:
A v srdci láska; Wintage: Kniha ztracených
přátel; Iosivoni: Strmý pád; Bomann: Paní ze Severu. Mathildino tajemství; Auci:
Sicilští lvi; Marsons: Mrtvé vzpomínky;
Slaughter: Mlčící žena; Skelton: Sága rodu Hardacrů; Horáková: Korálky z klokočí; Dán: Klubko zmijí; Donoghue: Volání
hvězd; Prokšová: Jejich příběh; Jenkins:
Děti ohně; Kasten: Cítit znovu; Smith:
Temný kvítek

Naučná

Přikrylová: Moderní marketingová komunikace

Dětská

Butler: Strašidelná knihovna – Poplach
u hasičů; Peroutková: Ukradené housle;
Black: Strážkyně krystalů: Poslední drak;
Brezina: Hřbitov dinosaurů; Hunter: Kočičí válečníci: Půlnoc; Townsend: Divomor;
Kinney: Deník malého poseroutky – Samá
voda; Chapman: Kouzelný jednorožec: Silnější než kouzlo
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Zdeněk Ležák: Sametová revoluce: pád železné opony v komiksu; M. Scott Peck: Lidé, lži: psychologie lidského zla; Brad Stone: Uber a airbnb mění svět; Jan Votýpka:
O parazitech a lidech; Michael Žantovský:
Kančí na daňčím: kuchařka Václava Havla; Sigmund Freud: Totem a tabu; Jana
Petrásková: Základy malování akvarelem;
Benedict Walker: Německo; Thomas Gavin: Srí Lanka; Waren Farrel: Krize chlapectví; Roman Kodet: Příběh samurajů;
Jiří Anděl: Makroregiony světa; Josef Podzimek: O životě, 1. a 2. díl; Marta Kučíková: Z mého severoitalského deníku; Veronika Buláková: Umění číst mezi řádky; Petr
Pokovba: Česká Kanada vypravuje; Kateřina Bobková: Katalog jezuitské knihovny
v Telči; Václav Šmifrkal: Sousedé: česko –
rakouské dějiny; Frank Hecker: Stopy zvířat v životní velikosti; Hubert Wolf: Případ
Sanť Amborgio: utajený skandál římských
řeholnic; Kristen R. Ghodseeová: Proč
mají ženy za socialismu lepší sex; Petr Žantovský: Jak ve světě nezabloudit; Johana
Fundová: Devadesátky! Roky nespoutané
svobody; Vít Machálek: Prezident lidskosti. Životní příběh Emila Háchy; 1. světová
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Spolek přátel Muzea české reformace
ve Velké Lhotě vydal knihu „Živá minulost
kraje pod Hradiskem“. Jejími autory jsou
Lenka Brychtová, Milada Čermáková a kol.
Publikace byla vydána v rozsahu 173 stran
v nákladu 500 ks. Cena knihy je 270 Kč.
Pro svůj obsah je kniha jedinečná svého druhu. První část je věnována historii jednotlivých vesnic sdružených v administrativním
celku Volfířov (Volfířov, Šach, Radlice, Řečice, Velká Lhota, Brandlín a osady Poldovka, Lipová a Nové Dvory). Dále však pojednává o historických souvislostech života
českých protestantů v daném kraji. Bohatá historie tajných evangelíků – jejich pronásledování, ukrývání knih, odhalení shromáždění v kostelíku sv. Ducha u Šachu
a následné tresty – je podrobně popsána dle
dostupných materiálů.
Složitý vývoj po vydání tolerančního patentu vyústil ve Velké Lhotě ve zbudování dvou
evangelických kostelů a dvou far. Tento unikátní soubor staveb v malé vesnici, navíc
velmi zdařilý i po stránce estetické, nemá
obdoby nejen v České republice, ale ani jinde v Evropě. Proto byl v roce 1992 právem
prohlášen za nemovitou kulturní památku
jako Evangelický toleranční areál.
V jednom ze zmíněných kostelů našlo místo Muzeum české reformace. Kniha nabízí
čtenářům množství informací zveřejněných
právě v muzejní expozici. Mimořádně cenné jsou zvláště seznamy lidí, kteří se po vydání tolerančního patentu v r. 1781 přihlásili k evangelické víře. Tento materiál totiž
jinde běžně dostupný není. Soupis přihlášených se týká vesnic ze širokého okolí a může pomoci mnoha lidem, kteří hledají své rodinné kořeny.
V případě zájmu kontaktujte:
Lenka Brychtová 728 229 046, lenka.brychtova@email.cz
Milada Čermáková 721 228 290, emcermak@centrum.cz
Dle TZ

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Pavel Dorotka píše
knihu!
Kniha, kterou píši, nese název Pavel Dorotka – lev z Vysočiny.
Čtenář se tak dozví velké množství příběhů,
co jsem prožil. Ať už jde o momenty z natáčení, milostná dobrodružství, dramatické
situace atd.
Oproti seriálu Pavel Dorotka historky ze života bude kniha mnohem podrobnější a bude v ní spousta věcí, co o mně lidé doposud
nevěděli.
Na čtenáře čeká v knize zhruba 300 povídek. Od dětství až po současnost.
Knihu chci vydat po celé republice, a i když
je podle skutečných událostí, tak jsem hledal
inspiraci, jak ji napsat, aby zaujala co nejvíce lidí.
Přečetl jsem tedy spoustu životopisných
knih. Velkou inspirací mi bylo dílo, které
sepsal italský dobrodruh Casanova na konci svého života, kdy popsal svá dobrodružství, co prožil.
Menší inspirací mi ale byly i knižní příběhy
Sherlocka Holmese, i když se jedná jen
o fiktivní postavu.
Myslím si, že kniha by mohla zaujmout více
lidí i z důvodu, že je v ní víc žánrů, proto si
každý čtenář najde svoje.
Kniha by měla vyjít už letos na podzim.
Pavel Dorotka

Poděkování
Děkujeme příbuzným, přátelům a známým
za účast na pohřbu pana Karla Křížka. Děkujeme Vám, kdo jste kvůli složité situaci
nemohli přiít, ale byli jste s námi v modlitbě, v myšlenkách, ve vzpomínkách... Všem
děkujeme za vyjádření účasti na ztrátě manžela a tatínka, za slova útěchy, za modlitbu.
Manželka Anežka, děti Karel a Eva
TL 1-2/2021

Hasičské zprávy
Od 12. listopadu do 16. prosince zasahovala jednotka HZS (Hasičského záchranného sboru) Kraje Vysočina ze stanice Telč při
dvaadvaceti událostech. Zejména se jednalo
o technické pomoci, kterých bylo celkem šestnáct. Mezi tyto typy zásahů řadíme například
otevírání uzavřených prostor při nebezpečí
z prodlení nebo na žádost Policie ČR. Dalším
z technických zásahů, při kterých zasahovala
naše jednotka, je odstraňování následků úniku
oleje z nákladního automobilu v Telči, záchrana psa uvízlého v bahně vypuštěného rybníka v Telči nebo odstraňování padlých stromů
na komunikaci vlivem silného větru od soboty 5. do pondělí 7. prosince. Zimní počasí mělo také za následek tři dopravní nehody při prvním sněhu, ke kterým byla vyslána
naše jednotka ve čtvrtek 3. a v pátek 4. prosince. Ke dvěma dopravním nehodám došlo
na silnici č. 23 u obce Markvartice a u obce
Hory. Na silnici ze Staré Říše do Vápovic došlo k nárazu osobního automobilu do stromu.
Ve výše zmíněném období byla naše jednotka
vyslána i ke třem požárům. V prvním případě se jednalo o planý poplach hlášený čidlem
požární signalizace v Telči. V sobotu 14. lisTL 1-2/2021

topadu se jednalo o požár dílny na dvoře rodinného domu ve Staré Říši. U této události
zasahovala naše jednotka společně s jednotkami dobrovolných hasičů ze Staré i Nové
Říše. V úterý 1. prosince byly na požár sazí
v komíně v Telči vyslány také jednotky dobrovolných hasičů z Telče a Mrákotína, které
byly po průzkumu odeslány zpět na základny. Naši hasiči se ovšem na místě zdrželi až
do brzkých ranních hodin a prováděli zde opakované pročištění komína.
Od 17. prosince 2020 do 15. ledna 2021 zasahovala jednotka HZS Kraje Vysočina ze
stanice Telč při jednadvaceti událostech.
Z dvanácti technických pomocí, které hasiči v daném období prováděli, mělo největší podíl odstraňování padlých stromů na komunikaci vlivem silného větru nebo zatížení
sněhem. Hasiči však řešili i řadu jiných technických zásahů, jako čerpání vody, elektrický zkrat v rodinném domě v Krahulčí, únik
plynu ve Strachoňovicích, vyprošťování kamionů a první den nového roku také hledání
pohřešovaných osob u obce Klatovec. Při dopravní nehodě před obcí Vanov došlo k převrácení osobního vozidla na střechu a zranění
řidičky. Jednotka ze stanice Telč byla vyslána
i k šesti požárům. V Telči při požáru v garáži
zasahovala společně s jednotkami

sboru dobrovolných hasičů z Telče a Mrákotína. Poslední den roku 2020 pak naše jednotka likvidovala požár dutiny stromu na hrázi
Staroměstského rybníka. V novém roce byla
vyslána na požár trafostanice, kde ale došlo
pouze k poškození izolátoru a jednotka zde
nezasahovala. V Nové Říši však již společně
s místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů a s jednotkou ze Staré Říše zasahovala při
požáru sazí v komíně rodinného domu. U posledních dvou událostí se nahlášený požár
po příjezdu jednotky na místo překlasifikoval na planý poplach, neboť v prvním případě
se jednalo o nenahlášené pálení u obce Dyjice a ve druhém případě byl požár hlášen čidlem požární signalizace vlivem chybné detekce kouře.
Z důvodu množících se požárů spalinových
cest v okrese Jihlava bych si dovolil upozornit čtenáře na nutnost pravidelného čištění
spalinových cest a provádění pravidelných
kontrol dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně a dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Kolektiv hasičů ze stanice v Telči přeje všem
čtenářům do následujícího roku mnoho
energie a především pevné zdraví.
npor. Mgr. Jiří Fišara
velitel stanice Telč
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Ohlédnutí
za vánočním
časem…
Pojďte se spolu s námi podívat, kolik dětí ozdobilo vánoční stromečky a odměnou
jim byly drobné dárky.
Dětský domov

MŠ Berušky

MŠ Broučci

MŠ Koťátka

MŠ Medvídci

MŠ Motýlci

MŠ Sluníčka – Komenského

str. 12

Foto: Ilona Jeníčková
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného
nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
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• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných motivů.
Koupím i jiné obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, portréty,
akty, svaté, lovecké) a jiné zajímavé motivy. Mohou být i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.
• Pronajmu hezký byt 1+kk, 37 m² v Telči. Tel. 603 419 076
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Ohlédnutí za vánočním časem…

MŠ Sluníčka – Nerudova

MŠ Sovičky

MŠ Školáci

MŠ Žížalky

Na Větvi

ZŠ Hradecká

DDM Telč
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ZŠ Masarykova
Foto: Ilona Jeníčková a Pavla Doležalová (ZUŠ)

ZUŠ
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Trojnásobná mistryně
v boxu obsadila v Srbsku
na turnaji druhé místo
Před rokem jste si na stranách TL mohli
přečíst rozhovor s dvojnásobnou Mistryní
České republiky v ženském boxu, s Vendulou Sedláčkovou. Rok se s rokem sešel
a mistryně ve váze 64 kilogramů je nyní
str. 16

trojnásobná. Po vydařeném lednovém víkendu v Srbsku se navíc může pyšnit stříbrem z turnaje. Před nedávnem byla také
poprvé nominována v anketě Sportovec
Jihlavska v kategorii jednotlivců. Jak obtížné je v současné situaci trénovat a může
si vůbec sportovkyně užít vánoční svátky
stejně jako ostatní?
Obhajoba titulu znamená mnohdy větší zodpovědnost a nervozitu než čisté konto, navíc
v nejisté sezóně poznamenané koronaviro-

vou pandemií. „Mistrovství bylo zcela odlišné od těch předchozích. Nejvíce asi v tom, že
nebylo jisté, zda se vůbec uskuteční. Poprvé
bylo přesunuto na jiný termín, ale i tak jsme
do posledního momentu netušili, co nás čeká.
Samozřejmě chyběli diváci,“ přiblížila průběh „covidových“ závodů boxerka.
Jednou z překážek v přípravě na klíčový zápas bylo mimo jiné zrušení všech předchozích. Vendula stála v ringu naposledy v lednu
2020 a vrátila se do něj až o jedenáct měsíců
později. „Epidemiologická situace je v přípravě amatérských sportovců velký problém.
Není kde trénovat a kvůli zákazu shromažďování ani s kým. Snažili jsme se přizpůsobit daným možnostem, jak se jen dalo, ale ideální
podmínky na přípravu to rozhodně nebyly,“
popsala překážky Sedláčková s tím, že po téměř roční pauze byla nervozita veliká. Přestože vyhrála už potřetí, radost z prvního místa
má prý pořád, i když prvotní obrovské překvapení v následujících dvou letech vystřídala spíše zodpovědnost a nutnost svůj post
obhájit.
I přes všechny komplikace se ale boxerce podařilo zahájit rok 2021 velkým úspěchem.
„Právě mám za sebou letošní první turnaj,
kde se mi velice dařilo. V prvním zápase jsem
porazila soupeřku z Kazachstánu, následující
vítězný zápas se slovenskou reprezentantkou
mě poslal do finále, kde čekala velice zkušená
protivnice z Ruska. Ve finálovém zápase se mi
bohužel zvítězit nepodařilo, ale to nevadí. Ze
Srbska si odvážím dvě výhry a stříbrnou medaili,“ řekla spokojeně Vendula a dodala, že
se jedná o její zatím největší úspěch a krásný
vstup do nového roku.
Příprava na srbský turnaj ovlivnila také způsob, jakým trojnásobná mistryně tráví vánoční svátky, které pro většinu lidí znamenají
především klid, pohodu a dobré jídlo. „Odpočinek potřebuje každý, ale o posledních
dvou Vánocích na to nebyl čas, hned na začátku ledna se totiž konaly turnaje, takže bylo třeba v tréninku zabrat,“ dodala Vendula.
Pro boxerku z Hodic mohou čtenáři hlasovat
v anketě Sportovec Jihlavska 2020 v kategorii jednotlivců. „Nominace mě překvapila,
ale samozřejmě mě to potěšilo,“ doplnila závěrem Sedláčková.
Marie Majdičová
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Základní škola Urbanov
vydává nejlepší školní
časopis roku 2020
Školní bublině budou v dubnu 3 roky.
Na jaře roku 2018 ji založila Marta Veselá
Jirousová a od té doby na ní pracuje spolu
s kolegy z místní školy a hlavně s partou
šikovných redaktorů složenou převážně ze
žáků 4. a 5. ročníku. Časopis vychází téměř každý měsíc kromě letních prázdnin
a těší se velké oblibě, jak potvrzuje ředitel ZŠ Urbanov Hynek Vohoska: „Bublina se čte i mimo rodiny našich současných
žáků. Pro zajímavost bych uvedl, že v současné době tiskneme od každého čísla asi
50 výtisků.“

Redakce Bubliny

Foto: Hynek Vohoska

Měsíčník se začátkem letošního roku dočkal obrovského úspěchu – v celostátní soutěži získal titul Školní časopis roku
2020 díky svému pestrému a zajímavému
obsahu. „Do soutěže Školní časopis roku
jsem přihlásila Bublinu loni i letos já. Loni jsme byli v celostátním kole čtvrtí. Velmi
mě těší letošní první místo za obsah. Z toho
mám opravdu radost,“ komentuje vítězství
Marta Veselá Jirousová. Prvenství v soutěži je výjimečné i proto, že se dle slov paní Veselé Jirousové redakci povedl nelehký
úkol – naplnit jednotlivá čísla i v době, kdy
je omezena většina školních akcí: „V naší škole se pořád něco děje. Pokud to není zapovězeno, jezdíme na výlety a exkurze,
pořádáme besedy s autory nebo jinými zajímavými osobnostmi. Teď je myslím těžká
doba pro všechny školní časopisy. Nikam se
nejezdí, nic moc se neděje. Témata se hledají hůř. Daří se nám ale vydávat časopis
i v době distanční výuky a na to jsme hrdí. Loňské číslo z karantény se nám opravdu moc povedlo.“
Jednou z nejdůležitějších podmínek pro
úspěšné fungování školního časopisu jsou
bezpochyby žáci s chutí se na něm podílet.
„Děti píší a tvoří samy, snažíme se mít časopis pestrý a také vtipný. Máme stálé rubriky, ale i aktuální články. Možná to byla
radost, která nám první místo vyhrála. Časopis děláme s radostí a v atmosféře tvůrčí
svobody. Nikoho do ničeho nenutíme. DěTL 1-2/2021

ti píší to, co je zajímá, k čemu mají blízko.
Je za tím ale i spousta práce a systematické
činnosti. Máme schůzku redakce, nahodíme
nápady, stanovíme si úkoly a také deadline.
Pak popoháníme, motivujeme, upomínáme.
Snažíme se pracovat efektivně a spolupracovat. Novinařina musí být rychlá a akční.
V distanční výuce pomáhají často i rodiče.
Těm patří velký dík. Dřív jsme si předávali články různými kanály, teď vše vkládáme
na teams, tam si to převezme naše grafička Jana Bártová, která má na starosti konečnou podobu Bubliny. Po vydání Bubliny
si v redakci uděláme reflexi čísla. Říkáme
si, co se povedlo, ale snažíme se také poučit z toho, v čem jsme třeba udělali chybu,“ popisuje Marta Veselá Jirousová práci
redaktorů.
Jak je vidět, redaktoři se chtějí i přes své vítězství nadále zlepšovat. Plánují si vzít ponaučení i z hodnocení, které získali v samotné soutěži, jak dále říká paní učitelka:
„Snažíme se zlepšovat a posouvat dál. Loni
jsme si na krajské soutěži mohli přečíst hodnocení jednotlivých porotců, to pro nás bylo
nejcennější. Opravdu cíleně jsme se snažili
zlepšit to, v čem porotci viděli naše slabiny.
Letošní krajské kolo bylo zrušeno, proběhlo
jen celostátní kolo, a to ještě distančně. Dosud nemáme ani diplomy, ani žádné vyjádření poroty, budeme se ale snažit ta hodnocení získat a opět se z nich poučit.“
A co pro tvůrce soutěž znamenala? „Dětem přinesla nefalšovanou radost z vítězství
a snad i motivaci do další práce. Zatím nemáme ještě ani diplomy. Zajímavé ale je, že
když jsme se umístili v minulém ročníku, dostali jsme pozvánku do Aktuálně.cz od šéfredaktora Josefa Pazderky,“ uzavírá Hynek
Vohoska.
Ivana Holcová

zimních a adventních akcí uspořádat, ale
za dané situace se přímo nabízela příležitost přijít za našimi podporovateli a širokou veřejností s akcí zcela novou, která by
jim umožnila aktivně a prospěšně se zapojit a do slova a do písmene nám vytrhnout
trn z paty! Od nápadu vyhlásit a zveřejnit
na facebooku výzvu „Staň se dobrovolným
pošťákem Sdílení“ uběhlo sotva pár hodin
a já jsem již musela zájemce o pomoc s roznosem letáků odmítat. Byla to neskutečná
lavina telefonátů, zpráv a komentářů na facebooku, při níž můj telefonní přístroj zakoušel dosud nepoznané pracovní tempo,
a já jsem se zase rosila při myšlence, že si
něco pořádně nezapíšu, že na někoho zapomenu nebo že někde proběhne roznos dvakrát a jinde vůbec. Jen si to představte – přihlásila se téměř stovka dobrovolníků z Telče
a okolí a bylo potřeba zajistit roznos téměř
čtyř a půl tisíce letáků v osmdesáti ulicích
v Telči a více než padesáti přilehlých obcích! S ohledem na nešťastnou situaci, kdy
se můj notebook nacházel v opravně a naše
tři děti se aktivně účastnily on-line výuky,
jsem se musela spokojit s obyčejným papírem a tužkou. Nechci se moc chválit, ale nakonec to všechno perfektně klaplo.

M. Kopečná a její synové jako pošťáci Sdílení
Foto: Archiv M. Kopečné

Výzva „Staň se dobrovolným pošťákem
Sdílení“ oslovila
na stovku zájemců!
Celý rok 2020 byl ve všech směrech tak
trochu „jiný“. Tato nechtěná „onakost“ se
dotkla i mobilního hospice Sdílení Telč, o.
p. s, kterému telčská pobočka České pošty
nemohla z kapacitních důvodů zajistit roznos tradičních předvánočních letáků v Telči
a přilehlých vesnicích. Tak co s tím?
Již několik let pracuji pro telčské Sdílení
jako dobrovolnice, pomáhám především
s fundraisingem a organizací akcí pro veřejnost a pozůstalé. Doba covidová nám bohužel neumožnila žádnou z tradičních pod-

A co příští rok? Naší snahou bude rozšířit „pošťáckou výzvu“ i na město Třešť
a okolí! Několik netrpělivých doručovatelů z Třeště se přihlásilo již letos, prozatím
jsme je však museli s díky odmítnout. Každopádně příští advent bude jejich pomocná
ruka velmi vítána.
Na závěr bych ráda shrnula, jaké poznatky
a ponaučení si z této pošťácké výzvy odnášíme. Minimálně v Telči a blízkém okolí
je mnoho lidí ochotných a schopných podat pomocnou ruku a ještě k tomu poděkovat, že mohli alespoň takto Sdílení podpořit a v mnohých případech i pomoc oplatit.
Sdílení tak mohlo za peníze ušetřené za roznos pořídit mobilní koupací vanu! A to rozhodně není málo. A za to všem upřímně
a srdečně děkujeme!
Milena Kopečná, Telč
(dobrovolnice Sdílení)
str. 17

Střípky z GOB
a SOŠ Telč
V tomto čísle Vám představíme bývalou žákyni našeho gymnázia. Viktorie Váňová se jako první zúčastnila ve školním roce
2016/2017 programu Rok ve Francii (un an
en Champagne Ardenne).

Foto: Archiv Viktorie Váňové

Ahoj Viktorie, mohla bys nám o sobě něco říct?
Ahoj/Dobrý den, řekla bych asi to, že jsem
dobrodružná duše, ráda cestuji a poznávám
nové lidi, kultury, baví mě to vzájemné obohacování. Nevím, jestli to není trochu klišé,
ale často si díky tomu uvědomuji, že se u nás
v Česku máme fakt hezky. Každopádně to budou dva roky, co jsem odmaturovala na telčském gymnáziu, které mě přivedlo k francouzštině, tehdy to pro mě byla jasná volba.
Co tě vedlo k tomu, abys odjela studovat
do Francie?
Já jsem si hned na vyšším gymplu začala uvědomovat, že je toho ve světě tolik k poznávání, tolik míst, kde se inspirovat a vyvinout se,
ať už osobnostně, nebo studijně. Jsem taková
milovnice změn, a tak když mě nějaká taková
změna volá, vyrážím jí vstříc. Ve chvíli, kdy
jsem byla přesvědčená, že na další školní rok
odjedu do zahraničí, jsem si sjednala schůzku
na potvrzení úrovně jazyka a dalších formalit, jen pár dní před touto schůzkou se ke mně
dostala skrz naši paní učitelku na francouzštinu právě nabídka studia ve Francii, všechno to
do sebe zapadlo tak krásně, že krátce nato už
jsem měla pobyt ve Francii schválený a žádná
další schůzka se samozřejmě nekonala. Když
jsme si vybírali druhý jazyk, málokdo rozuměl mému výběru francouzštiny, ale mně se
ten jazyk odjakživa líbil (a moje láska k němu
se později jenom prohloubila). Tím chci říct,
že na první pohled ne všechna rozhodnutí musí být stoprocentně logická, ale věřím tomu,
že pokud člověk následuje to, kam ho srdce
táhne, život mu do cesty přihraje přesně to, co
potřebuje.
Kde a co jsi přesně studovala?
Studovala jsem v malém městečku Joinville
na severovýchodě Francie. Nastoupila jsem
do ročníku premiere, což je sice náš druhák,
ale oni už ve třeťáku skládají maturitu. Prástr. 18

vě v tomto druhém ročníku si studenti vybírají
zaměření, já jsem si zvolila ekonomii a sociální vědy. Tehdy jsem ještě nevěděla, že se mi to
v budoucnu bude hodit.
Jak vypadal tvůj běžný den?
Během školního týdne jsem pobývala na internátu a ty dny byly hodně stereotypní, i když
díky intenzivnímu studiu francouzštiny jsem
to tak nevnímala, a spousta věcí byla od začátku výzva. Na rozdíl od Česka je škola
ve Francii téměř každý den (s výjimkou středy) od 8 do 17 hodin, a tak na nic jiného než
na jídlo a učení během dne vlastně není čas.
Nutno ale podotknout, že jsem celý den byla
obklopená svou úžasnou třídou, která na celém mém pobytu ve Francii byla jednoznačné
plus, a doteď za ni pociťuji velkou vděčnost.
A čím se zabýváš teď?
Vítr mě nakonec zavál do severské Kodaně,
kde momentálně studuji Marketing Management. Tehdy ve Francii jsem si uvědomila, že
je spousta způsobů a možností, jak studovat
a cestovat, a že něco, co se zdá jako nemožné,
nakonec může být docela dobře možné. Vlastně bych řekla, že tehdejší roční pobyt mi otevřel nejen oči, ale i dveře do světa.
Odjela bys znovu?
Vždycky! A tím nemyslím, že to bylo jenom
pohádkové, ale každá zkušenost je cenná a já
dlouhou dobu právě rok ve Francii považovala za největší životní zkušenost. Čímž bych
chtěla povzbudit všechny, kteří někde v nitru
cítí, že je jim to tady malé a potřebují jít a objevovat. Kdo hledá způsoby, tak je také nachází. Netvrdím, že to bude jednoduché, zcela jistě to bude o něco komplikovanější než doma,
ale rozhodně vás ta nová cesta obohatí na každém kroku.
Markéta Fabešová

Za všechno může
francouzština!
Toto na první pohled spíše záporné slovní
spojení, kterým se běžně poukazuje na viníka či původ nějakého
problému, má v mém
osobním životě ryze pozitivní význam.
Fakt, že jsem po základní škole poslechla (byť v té době nerada) svou moudrou
a praktickou maminku a místo volejbalového gymnázia šla
studovat gymnázium
francouzské, mi zásadně ovlivnil a změnil život. A to pouze
a jedině v tom nej-

lepším slova smyslu! Francouzština je možná o něco málo těžší než jiné cizí jazyky, ale
když se do ní zakousnete, zamilujete si nejen
ji, ale i celou tak trochu bláznivou a svébytnou francouzskou kulturu a Francouze samotné. Alespoň mně a vlastně i všem mým
spolužákům z francouzského lycea se to tak
(téměř) na první pohled stalo. Společně s celoživotní vášní pro tento románský jazyk a jeho kulturu jsme v porovnání s našimi vrstevníky získali i jednu zásadní výhodu – uměli
jsme jazyk, po kterém byla a stále je v případě určitých pracovních míst a postů velká poptávka! A tak jsem konkrétně já získala „jen“
díky francouzštině místo překladatelky a korektorky na Úřadě vlády v Praze, „jen“ díky
francouzštině jsem byla přijata na pracovní
stáž do Evropského parlamentu a „jen“ díky
francouzštině jsem poté mohla pracovat i jako překladatelka v Evropské komisi v Lucemburku. Když pominu fakt dobrého pracovního
místa, byla největší přidanou hodnotou zkušenost s dlouhodobým pobytem a životem v zahraničí (více než třináct let). Zároveň je jisté,
že kdybych se na přijímacím pohovoru prezentovala „pouze“ znalostí anglického a/či německého jazyka, možná bych ani vybrána nebyla. To samé zřejmě platilo i u mých dalších
spolužáků z francouzského gymnázia, s nimiž
jsem se následně v zahraničí až překvapivě
často setkávala.
Takže vám všem, kteří přemýšlíte, do kterého
cizího jazyka se pustit, bych ráda popřála kuráž (francouzsky courage) zvolit si právě jazyk galského kohouta – francouzštinu! Francouzská slovíčka jako Madame, Monsieur,
Merci, Bonjour, Je t’aime, Mon chéri, Haute-couture, Au-pair, Faux-pas atd. jste už určitě
slyšeli a možná dokonce i sami aktivně použili. A to je určitě slušný základ.  Když k tomu
ještě připočteme dvě skvělé francouzštinářky
na GOB a SOŠ Telč plus možnost odjet na rok
studovat do Francie (viz rozhovor výše), tak
to by bylo, abyste za pár let rovněž neprohlásili: „Za všechno může francouzština!“ 
Milena Kopečná, frankofilka (teď už celoživotní) a příležitostná učitelka francouzštiny
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Vzpomínka
2. prosince 2020 zemřel pan Jiří Kryštof
Podstatzky Lichtenstein, nejstarší syn posledního majitele telčského panství Leopolda (IV.) Podstatzky Lichtensteina (1903–
1979). Bylo mu 89 roků. Smuteční obřad
se konal v úzkém rodinném kruhu v rakouském Eferdingu.
O rodu Podstatských Lichtenstein, který se
významně zapsal do dějin Telče a širokého
regionu v 19. a první polovině 20. století,
psaly Telčské listy v obsáhlém příspěvku
Málo známí Podstatští v TL 5/2008:

Málo známí Podstatští

Zatímco o starších majitelích telčského panství, pánech z Hradce a hraběcí rodině Slavatů, máme v Telči poměrně slušné povědomí,
o posledních majitelích, Podstatských z Prusinovic, toho mnoho nevíme. Přesvědčily nás
o tom i reakce na článek Otevřela se hrobka
Podstatských ve Velkém Újezdu. Řadu čtenářů překvapilo, že Podstatští mají rodinnou
hrobku v dalekém Velkém Újezdu, několikrát
byl zaměněn se stejnojmennou obcí na Třebíčsku, pro mnohé nebyla jasná ani existence panství Veselíčko apod. Mohli bychom
sebekriticky poznamenat, že jsme zahleděni do telčské historie… Důvodů, proč tomu
tak je, je jistě více. I renomovaní historici Telče v 19. a první polovině 20. století věnovali starším majitelům Telče větší pozornost než
Podstatským. Nakonec pány z Hradce si každodenně připomínáme v názvech ulic a náměstí. Není jich zrovna málo: Zachariášova
ulice, náměstí Zachariáše z Hradce, Oldřichovo (z Hradce) náměstí a částečně i Hradecká
ulice. Podobně máme i Slavatovskou ulici.
Zřejmě hlavním důvodem, proč telčská historiografie Podstatské opomíjí, je to, že zdejší
panství získali až na samém konci 18. století (1796). Jejich správa města tak trvala pouhých 50 roků, protože po roce 1848 vrchnost
ztratila na chod měst prakticky vliv. Podstatští navíc nikdy nezapomněli na svůj severomoravský původ a svoji přízeň, resp. zájmy,
dělili mezi Telčí a jejich rodovým panstvím
TL 1-2/2021

s centrem ve Veselíčku u Velkého Újezda poblíž Lipníka nad Bečvou. „Podstatští byli především olomoucká šlechta, kde měli své paláce a zastávali řadu významných úřadů. Vždyť
zde žili již od 14. století. Venkovská panství
jim sloužila jako hospodářská zázemí pro jejich služby u císařského dvora nebo ve zmíněné Olomouci,“ říká Josef Richter, který se
dlouhodobě rodovou historií Podstatských
zabývá. Přitom Podstatští skutečně patří mezi nejstarší šlechtické rody na Moravě. Jejich
společným praotcem je Sezema z Prusinovic,
který ve 13. století vlastnil stejnojmenné panství. Když pak v roce 1408 Tas z Prusinovic
zakoupil na severní Moravě městečko Potšát,
začali se jeho potomci psát Podstatští z Prusinovic. Ještě než přišli Podstatští do Telče, vyšla z jejich rodu řada významných osobností veřejného a církevního života. Josef Richter
nejvýše hodnotí Leopolda Antonína P., který
byl v polovině 18. století generálním vikářem
olomoucké diecéze a také rektorem tamní
univerzity. Na jihozápadní Moravu přišli Podstatští vlastně náhodou. Na základě dědického
odkazu bezdětného Františka Antonína Lichtensteina z Kastelkornu získal rozsáhlé telčské
panství Alois Podstatský z Prusinovic, mimochodem jeden čas blízký přítel císaře Josefa II.
S dědictvím převzali jeho potomci také jméno vymřelé větve Lichtensteinů. Telčského
panství se ujal v roce 1796 jeho syn Leopold,
který tak započal 150letou éru působení Podstatských v Telči. I telčská historie zaznamenává významné potomky dávného Sezemy,
který pro Podstatské znamená totéž, co Vítek
z Prčic pro všechny větve Rožmberků. Hned
první Podstatský v Telči, Leopold, se zapsal
do dějin města jak sociálním cítěním k poddaným, tak především podporou školství. Vedle
pokračovací školy pro své úředníky a zaměstnance prosadil zřízení „nedělní školy pro dospělé občany a sedláky“. V duchu rodových
tradic jeho předek Karel Maxmilián P. například zřídil ve Velkém Újezdu na svou dobu
moderní špitál, založil také nadaci pro dospělé dívky. Kulturní aktivity jeho syna Leopolda
II. v oblasti hudby a divadla by vydaly na samostatný obsáhlý příspěvek. Po roce 1848 se
stali Podstatští především největšími zaměstnavateli v regionu a do správy města nezasahovali. I tak stojí za připomenutí, že třeba
darovali pozemek na stavbu sokolovny nebo
díky podpoře bydlení svých zaměstnanců se
ve 30. letech rozrostla Telč o dnešní Havlíčkovu a Beringerovu ulici. Stále živou je pak
podpora sportu, především hokeje, hraběnkou
Markétou Podstatskou ve 40. letech minulého
století. Ve 20. století Podstatští své zastoupení
na jihozápadní Moravě ještě rozšířili. Stalo se
to poté, kdy bratr posledního majitele telčského panství Leopolda (IV.) Alois sňatkem s Josefou Harachovou založil velkomeziříčskou
větev Podstatských. Díky rozdílným, byť

na straně telčských Podstatských zřejmě jen
formálním, postojům v období II. světové války pak obě větve potkal zcela jiný historický
osud. Zatímco ve Velkém Meziříčí se po roce
1990 ujali rodového majetku, včetně tamního
zámku, historie Podstatských v Telči končí rokem 1945. V Rakousku, kde žijí občanským
životem, si stále zachovávají vztah k rodovým
dominiím na severní i jihozápadní Moravě.
Důkazem toho je mj. také jejich zájem na obnovení hrobky ve Velkém Újezdě. Ač to dnes
již není pravidlem, i vnuci posledního majitele panství Leopolda (IV.) si našli své životní partnery ve šlechtických kruzích. Vnučka
Valerie Podstatská, která v regionu Vitorazsko
vede mezinárodní mateřskou školu v přírodě,
se dokonce provdala za Andrease Salvatora
Habsburka, pravnuka císaře Františka Josefa I. Jejich tři děti, synové Tadeáš a Kazimír
a dcerka Alicie, by tak mohly důvěrně, jako
dědečka, oslovovat jak telčského Leopolda
(IV.) Podstatského, tak také císaře Františka
Josefa. Více o Podstatských jsme se mohli dozvědět v expozici „Příběh zámku Veselíčko“,
která byla před časem instalována v Zámecké
galerii. Historii Podstatských je také věnována podstatná část publikace Kulturní památky Velkého Újezda II, která je ve fondu Městské knihovny. Mezi řadou dalších dokumentů
zaujmou stanovy provozu špitálu, které vydal
Franišek Karel Podstatský v roce 1749. Autor
práce, historik Josef Richter z Velkého Újezdu,
je potomkem rodu Jana Lupače, šafáře telčského panství z počátku 19. století.
Z

Nezaměstnanost
v prosinci
ČR
prosinec 4,0 %, listopad 3,8 %
(říjen 3,7 %, září 3,8 %, srpen 3,8 %)
Kraj Vysočina
prosinec 3,3 %, listopad 2,9 %
(říjen 2,9 %, září 3,0 %, srpen 3,1 %)
Správní obvod Telče
prosinec 5,1 %, listopad 3,4 %
(říjen 3,2 %, září 3,3 %, srpen 3,4 %)
Telč
prosinec 4,8 %, listopad 3,5 %
(říjen 3,5 %, září 3,5 %, srpen 3,6 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí na konci prosince: Bohuslavice (5,3), Borovná (6,0), Klatovec (7,3), Kostelní Myslová (7,0), Lhotka
(9,2), Mrákotín (10,2), Mysletice (7,1),
Mysliboř (6,2), Olší (6,3), Ořechov (6,7),
Radkov (5,4), Řásná (5,9), Řídelov (10,7),
Sedlatice (5,6), Urbanov (6,7), Vanov (5,3),
Vápovice (19,2), Volevčice (7,3), Vystrčenovice (5,8), Zadní Vydří (6,7), Žatec (6,3)
Zdroj: Statistiky ÚP
str. 19

Lidem se nápad zamlouval, říká o obnovení hasičské
závodní tradice v Urbanově Lukáš Trkola
V novém roce pokračujeme v hasičském seriálu, tentokrát s SDH Urbanov. Mladý tým závodící v požárním útoku tam funguje teprve
pár let a snaží se navázat na úspěchy svých
předchůdců. Přestože loňská sezóna ovlivněná pandemií nebyla ideální, motivaci hoši neztratili a už teď se těší na jarní tréninky.
Jedním z jejich cílů je zaběhnout útok v čase 17 sekund. „Chceme především zkvalitnit
přípravu, přidat na trénincích a zlepšit celkovou souhru,“ nastínil plány Lukáš Trkola,
který za tým odpovídal. Dalšími členy jsou
Jakub Novák, Ondřej Jelínek, Vojtěch Vítů,
Eliáš Quisbert, Daniel Fortelný, Josef Bláha
a Daniel Knos.
V roce 2019 se v Urbanově dal po sedmi letech dohromady nový hasičský tým, kde se
vzala myšlenka na jeho obnovení?
Hlavní motivací pro založení týmu byla
fajn parta kluků a společná hasičská záliba.
Tým jsme neobnovovali od nuly, většina našich členů začínala už v Nevcehli, v mládežnických kategoriích. První rok po přechodu
do mužské skupiny jsme přemýšleli, jak pokračovat dále, protože v tu dobu už byl v Nevcehli stálý mužský tým a zakládal se i nový
ženský. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli obnovit tým v Urbanově, kde byla nevyužívaná
technika a zázemí pro hasiče.
Jak náročné bylo po takové době sestavit
tým?
S hledáním členů a budováním týmu nebyly problémy. Většina kluků žije v Urbanově
či v jeho blízkosti a výhodou bylo i to, že se
známe už od útlého věku. To nám velmi ulehčuje domlouvání tréninků a přináší pohodu
v týmu. Jak jsme již zmiňovali, zázemí zde
bylo připraveno, pouze se na něm podepsal
zub času. Od sboru a obce jsme tak dostali
dárek v podobě nových odlehčených hadic,
za to jim patří obrovské poděkování. Na nás
zbyla jen stavba nové základny a malou estetickou přeměnou prošla i káď a terče. Jediným problémem, se kterým jsme zpočátku
bojovali, bylo najít ideální post pro každého
člena. To se ale po několika trénincích a domluvách vyřešilo a mohli jsme se plně soustředit na slaďování výkonů.
Jaká je historie urbanovských hasičů?
Historie je velice bohatá a sahá až do roku
1899, kdy byl v Urbanově založen hasičský sbor, který má tedy dlouholetou tradici.
Náš mladý tým má rozhodně na co navazostr. 20

vat, protože předchůdci získali spoustu úspěchů. Mezi největší rozhodně patří první místo
na Memoriálu V. I. Lenina z roku 2009, dále
se také stali mistry Jihlavské open ligy v roce
2008 a vícemistry rok poté.
Když jste přišli s nápadem, že chcete tým
obnovit, věřili vám ostatní, nebo byli spíše
skeptičtí?
Myšlenka vznikla na okrskové soutěži v roce
2018. Lidem v Urbanově se tento nápad zamlouval, protože to po dlouhé době znamenalo obnovení závodní tradice. O rok později
jsme myšlenku začali realizovat a od té doby
aktivně závodíme.
Necháte si poradit od zkušenějších hasičů?
Poradit si určitě necháme a velice to oceňujeme. Ze začátku byly cenné rady hlavně
od kluků z nevcehelského týmu, se kterými
máme podobný styl přípravy základny. Dále
samozřejmě také od bývalých členů urbanovského závodního týmu. Jejich postřehy nám
také moc pomohly.

SDH Urbanov startuje požární útok

Foto: Archiv SDH Urbanov

Máte nějaké vzory?
Konkrétní vzory v hasičském sportu nemáme. Často se však zkušenými a úspěšnými
týmy necháváme inspirovat.
Jaké jsou doposud vaše největší úspěchy?
V uplynulém roce pro nás bylo největším
úspěchem sladění techniky, vyřešení organizačních nedostatků a také udržení skvělého
kolektivu. Zaběhnuté časy v minulé sezóně
nebyly ideální, a proto chceme v letošní zvýšit
počty tréninků a zkvalitnit celkovou přípravu.
Náš tým je poměrně mladý s věkovým průměrem 19 let, sbírání zkušeností a zlepšování
souhry v požárním útoku je pro nás prioritou
a nutností i v dalších letech. Před loňskou sezónou jsme si stanovili cíl zaběhnout pod 19
sekund na 3B, a to se nám i povedlo na posledním závodě třebíčské ligy s časem 18,19.
Neměli jste v začátcích chuť to „zabalit“?
Největší překážkou bylo najít správný post
pro každého z nás. Zkoušeli jsme různé varianty, dokud jsme nenašli tu nejideálnější. Než
jsme si všichni zvykli na své místo, chvíli to
trvalo a chtělo to trpělivost, ale nikdo z nás
vyloženě skončit nechtěl. Atmosféra na trénincích a motivace zlepšovat se to vždy převážila.
V jakých ligách závodíte?
Primárně se snažíme soustředit na Jihlav-

skou open ligu, v minulém roce ale byla kvůli covidové situaci zrušena, zavítali jsme proto k sousedům do Třebíčské okresní ligy.
Kromě jednoho závodu jsme objeli všechny
a musím říct, že třebíčskou ligu jsme si velice
oblíbili, a do budoucna se jí hodláme účastnit.
Získali jsme tam mnoho cenných zkušeností
a super zážitků.
Jaká panuje na závodech atmosféra? Je
ve vzduchu cítit konkurence?
Na hasičských závodech převládá pohodová atmosféra. Hodně týmů si tam přijíždí užít
společný okamžik s přáteli, zhlédnout podařené útoky a v neposlední řadě zabojovat
o vítězství svého týmu. S pořadateli a s ostatními družstvy udržujeme přátelské vztahy
a často se s některými navzájem podporujeme. Na startu na nás občas dopadne síla okamžiku a začneme být nervózní, to však k závodění patří.
Jaký je váš sportovní cíl?
Do budoucna bychom chtěli dosáhnout
na pódiová umístění v jihlavské a třebíčské
lize. Sportovním cílem našeho týmu je i pravidelná účast v seriálu extraligy v požárním
útoku.
Jaké plány máte na letošní rok?
V letošním roce, pokud to covidová situace
dovolí, bychom chtěli objet co nejvíce závodů jihlavské a třebíčské ligy. Rádi bychom
zavítali také na některé noční závody a samozřejmě bychom chtěli zapracovat na souhře
v týmu, která by nám pomohla k lepším a vyrovnanějším výkonům. Pro tento rok máme
cíl dosáhnout sedmnáctkového času.
Snažíte se trénovat i za současných ztížených podmínek, například jednotlivě, nebo čekáte, až se nařízení rozvolní?
V současné době cvičíme individuálně doma,
čekáme na jaro na příchod teplejšího počasí
a zlepšení situace. Na podzim, kdy opatření nebyla na takové úrovni, jsme měli plnohodnotné tréninky a trénovali jsme společně
na dráze. S přicházející zimou a nařízeními
tomu všemu odzvonilo a přešli jsme na individuální tréninky. Za všechny můžu říct, že se
těšíme na jaro, až se konečně sejdeme a zahájíme sezónu.
Podílíte se i na jiných akcích, které má pod
taktovkou hasičský sbor, nebo se soustředíte výhradně na požádní útok?
Náš hasičský sbor pořádá v průběhu roku
hned několik akcí, mezi ně patří například
pouťová zábava, masopust, hasičské plesy či členské schůze. Velkou tradicí v obci
je i výlov rybníka Nadymák. Ve spolupráci
s obecním úřadem se sbor podílí i na pracích
při zvelebování obce. V případě poplachu se
účastní výjezdu. V minulých letech jsme s týmem pomáhali se stavbou střechy místní školy, účastnili jsme se sázení stromků a pořádání urbanovského výlovu.
Marie Majdičová
TL 1-2/2021

Virus koncerty nezastavil, ani ten benefiční
Koledy, sborový zpěv a setkávání na koncertech. Neodmyslitelná součást vánočního času pro řadu obyvatel města i okolí, na konci
koronavirovou pandemií poznamenaného roku bohužel něco nepředstavitelného. I přesto
ale bylo možné trochu kultury nasát alespoň
skrze obrazovky počítačů či televizí. Na webu
města byly dostupné přenosy z loňských let.
Diváci si tak atmosféru vánočních koncertů v podání Základní umělecké školy Telč
a Triodamu či sboru Santini mohli přenést
do svých domovů, k vidění byl také oblíbený
živý betlém v podání Podjavořičanu.
Svou online premiéru si odbyl i dětský pěvecký sbor Srdíčko, který skrze vystoupení už posedmé podpořil dobrou věc. „Rozhodly jsme
se najít nějakou cestu, jak akci uspořádat.
V současné situaci byl online koncert jediným
řešením,“ popsaly organizátorky Martina Janková a Ludmila Krejčová zrod myšlenky přenosu vystoupení po internetu.
Za normálních okolností by sbor měl možnost
vystoupení natrénovat týdny dopředu, s neustálými změnami ve vládních nařízeních a při
zhoršování epidemiologické situace ale zkoušení nepřipadalo v úvahu. „Do poslední chvíle jsme nevěděly, v jaké formě se koncert bude moct uskutečnit. Nejprve jsme doufaly, že
se potkáme se všemi dětmi, pak to vypadalo,
že dětí bude jen deset, ale nakonec se mohlo
zpívat jen v pěti,“ poukázaly na počáteční peripetie organizátorky. Jedinou možností bylo
písně natočit předem.
„S dětmi a hudebníky jsme se setkali v malých
skupinkách, abychom dodrželi setkání pěti lidí, a koledy nahráli takto. Původním záměrem
bylo oslovit Anežku Tichou společně s několika dalšími členy sboru Santini a dětské koledy proložit živými vstupy. Jelikož ani tuto variantu nakonec nebylo možné uskutečnit, rovněž
jsme nahrávali předem. V sále základní umělecké školy jsme nakonec zbyly samy dvě,“
doplnily Janková a Krejčová s tím, že celé vysílání by se neuskutečnilo bez zvukařů a techniků – Františka Švarce a Víti Štancla.
Natáčení pro soubor znamenalo mimo jiné
zjištění, že jsou členové tak sehraní, že téměř
nepotřebují předem zkoušet. „Vždy před natočením písničky jsme dětem řekly, kdo bude
mít jaké sólo, společně jsme píseň dvakrát zazpívali a na další pokus už byla kamera zapnutá. V tomto směru jsme obdivovaly zejména starší dívky, které byly schopné zazpívat
z listu třeba i druhé hlasy, které předtím nikdy
neslyšely,“ přiblížily vedoucí souboru detaily
natáčení. Podle nich bylo zajímavé také to, že
děti, které běžně zpívají především ve sboru,
rázem musely vystupovat jako sólisté.
Dětský sbor se nyní může pochlubit zkušeTL 1-2/2021

ností z natáčení, které bylo podle organizátorek skvělé, a všichni si ho užili, přestože bylo někdy náročné. „Se Srdíčkem jsme nikdy
nic podobného nepodnikli. Jediné, co se tomu
trochu podobalo, bylo společné natáčení písně Tvůj Pán při jarní karanténě v období Velikonoc,“ dodaly dívky. Podle nich bylo velmi zvláštní zpívat, hrát či mluvit do prázdné
místnosti a přitom se stále usmívat do kamery. Shodly se na tom, že publikum je pro sbor
prostě nenahraditelné.
Diváci si ale vystoupení v trochu jiné podobě
užili stejně tak, jako účinkující. Svědčí o tom
nejen počet zhlédnutí na YouTube, který v polovině ledna překročil čtyři stovky, ale i výše
výtěžku, která se vyšplhala až na rekordních
23 752 korun. „Je to úžasné, takový zájem
jsme vůbec nečekaly,“ radovaly se organizátorky. Přesto ale další podobný počin neplánují. „Věříme tomu, že příště se budeme moct
všichni setkat naživo,“ doufají.
„Rády bychom poděkovaly všem dětem ze Srdíčka, zpěvákům ze Santini a našim hudebníkům i zvukařům. Za propůjčení prostor vděčíme farnosti Telč a základní umělecké škole.
Velký dík patří také všem dárcům, kteří podpořili sirotčinec v africkém Loumbile,“ dodaly
na závěr Martina Janková a Ludmila Krejčová.
Marie Majdičová

Jak probíhá distanční výuka v ZUŠ Telč

Výuka hudební nauky

Foto: Archiv ZUŠ Telč

Na tom, že je distanční výuka obtížná pro
všechny její účastníky – žáky, učitele a mnohdy i rodiče, se asi shodne většina alespoň trošku zaangažovaných osob. Online vyučování
v základní umělecké škole, především v jejím
hudebním oboru, se navíc musí potýkat i s neřešitelnými technickými problémy. O těchto
i jiných starostech a radostech během učení
na dálku jsme si promluvili s ředitelkou ZUŠ
Telč Evou Pavlíkovou a vyučujícím Lubomírem Zadinou.
Žáci školy se pravidelně spojují se svými vyučujícími prostřednictvím komunikačních
programů, především přes WhatsApp, Skype
a Teams. To jsou však platformy určené pro
přenos mluveného slova, nikoli hudby, zároveň ale neexistují žádné vhodnější možnosti. „Velmi často se stává, že pokud se hraná

melodie odchýlí od frekvence podobné lidské
řeči, například velmi vysoké či naopak hluboké tóny, program se seká nebo není nic slyšet.
Stejně tak v případě složitější, vícehlasé, hudby. Zcela nemožné je pak opravovat intonaci
u nástrojů, kde je výška ovlivněna pozicí ruky,
třeba u houslí, ale také u zpěvu. Nadlidským
úkolem pak je pro učitele opravit rytmus, řešit
barvu tónu apod.,“ popisuje Eva Pavlíková.
Dodává, že některé nástroje mají přece jen
jednodušší pozici, konkrétně ty, které mohou
hrát samy bez doprovodu, případně ty, u kterých je pevně daná výška tónu, například klavír a akordeon.
A jak vypadá výuka sólového zpěvu po Skype? Dle Evy Pavlíkové, která se právě sólovému zpěvu věnuje, se běžné výuce také
nemůže vyrovnat: „Vcelku dobře lze řešit rozezpívání pomocí hlasových cvičení – jsou to
krátké úseky, které žák může zpívat sám. Dále je již problematické dělat cokoliv. Doprovázet žáka při zpěvu na nástroj kvůli zpoždění přenosu není možné. Žák ale může zpívat
s předem nahraným zvukovým doprovodem,
pokud je schopen si ho na témže nebo jiném
zařízení sám spustit.“ Zmiňovaný způsob doprovázení lze praktikovat především s populární hudbou.
O poznání lépe lze vyřešit výuku hudební nauky, jak dále komentuje Eva Pavlíková: „Co se zpočátku jevilo jako neřešitelný
problém – výuka nauky – se podařilo skvěle
zvládnout panu učiteli Lubomíru Zadinovi.
Pro mě osobně veliké a příjemné překvapení!
S dětmi se alespoň přes obrazovku vidí každý týden a v průběhu online hodiny je zapojí
do různých činností – zpěvu, tance, poslechu
i opakování hudební teorie. Žáci tak mohou
být při online hodině aktivní stejně jako při
prezenční výuce.“
Podrobnosti o výuce hudební nauky nám sdělil i učitel Lubomír Zadina: „Největším problémem pro mě bylo ovládnout spolehlivě
techniku a věřit si při jejím používání. Překvapilo mě, jak se žáci chovají doma, když jsou
sami nebo se na pozadí pohybuje někdo z rodiny. Také spolupráce, srdečnost a vděčnost
některých rodičů či prarodičů. Komunikace
dobře funguje s těmi, kdo mají zájem.“ Dodává, že distanční výuka má i výhody – třeba to,
že v době zákazu zpěvu si mohou s dětmi prozpěvovat, a dokonce zapojit i rodinu. Některé části hodiny je navíc možné i zaznamenat
a znovu přehrát, například test nebo výklad.
Z uvedených informací jednoznačně vyplývá,
že je popisovaný způsob výuky velmi náročný a vysilující. Přes všechny komplikace se
ale učitelé snaží předat svým žákům to nejlepší, co je možné. „Tato fáze už trvá nepřiměřeně dlouho. Snažíme se fungovat co nejlépe,
ale všichni se těšíme na návrat do běžného režimu,“ doplňuje Eva Pavlíková.
Ivana Holcová
str. 21

Pavel Dvořák o záchranné stanici:
Chov zvířat je vždy starost a zodpovědnost,
ale zároveň člověku přináší radost
Záchranná stanice volně žijících zvířat
Telč je místem, u něhož se při procházkách
městem pravidelně zastavují děti i dospělí.
A hlavně zařízením, díky kterému dostali
šanci na život mnozí zranění živočichové.
Pavel Dvořák ji založil v 90. letech minulého století a spolu s manželkou se po celou dobu jejího fungování stará o umístěná
zvířata. Z finančních důvodů je nucen provoz stanice omezit. My jsme se ho zeptali
na podrobnosti k této situaci i na další informace související s jeho prací.
Co bylo podnětem vzniku záchranné stanice v Telči?
V roce 1992 mi přivezla známá 2 mladé poštolky na dokrmení. Mláďata dobře rostla,
a když začala létat, vypustil jsem je do volné
přírody. Tím to vlastně začalo. Začínáme 29.
rok naší činnosti.
Stál jste tedy za jejím zrodem sám?
Byl to ryze můj nápad, ale v té době jsem
ještě netušil, co všechno to bude obnášet.
Hlavně administrativu a podobně. S krmením zvířat mi pomáhá manželka, za což
jsem jí velice vděčný. Stavební úpravy provádím sám, dle možností.
Mohl byste porovnat fungování stanice,
její obyvatele a návštěvníky apod. v době,
kdy začínala, se současností?
V samém začátku jsme se starali pouze
o zvířata, postupem času se začaly přidávat další činnosti s tímto související –
údržba botanicky cenných území, různé
průzkumy výskytu živočichů na Telčsku
a Dačicku.
Dle Vašich slov byla v současnosti stanice
z finančních důvodů donucena částečně
omezit svůj provoz. Můžete nám tuto situaci přiblížit? Souvisí to se všeobecnými
problémy kolem covidu?
Naše stanice se starala o území Dačicka,
Slavonicka a část Jinřichohradecka, proto
nám byla nabídnuta finanční pomoc od Jihočeského kraje, kterou jsme rádi využili.
Tato finanční pomoc nám pokrývala částečně provoz. V roce 2020 byla naše stanice vyškrtnuta z jejich dotačního programu
v důsledku Covid-19. Částečně nám finančně pomáhá Město Telč, občas stanici podpoří drobní dárci, zbytek financí je z rozpočtu
naší rodiny.
A jak konkrétně se to dotkne provozu stanice a jejích obyvatel?
Zvířata v naší stanici mají nadále péči, kterou potřebují, jinak to ani nejde. Omezestr. 22

ní provozu spočívá v tom, že nepřijímáme
nová zvířata z volné přírody a pouze telefonicky domluvíme kontakt na spolupracující
stanice, které jsou podporovány příslušnými
krajskými úřady. Po celou dobu činnosti stanice jsem doufal ve větší podporu státních
orgánů, což se nestalo. To je důvodem tohoto omezení.
Existuje naděje na opětovné rozšíření
provozu a budete o něj v případě možnosti stát?
Rozšíření provozu je možné, ale vše záleží
na získání potřebných financí.

Foto: Archiv záchranné stanice

Kteří živočichové stanici momentálně
obývají?
K záchranné stanici je přidružen zoo koutek
(babiččin dvoreček). Zde jsou k vidění kozy,
slepice, holubi, muntžak malý. V části záchranné stanice jsou v ubikacích trvale hendikepovaní živočichové, poštolka obecná
6 ks, káně lesní 3 ks, káně rousná 1 ks, moták
pochop 2 ks, výr velký 1 ks, krkavec velký
1 ks, kuna skalní 2 ks.
Vrací se někteří z obyvatel po vyléčení
do přírody?
V předchozích letech jsme přijímali kolem
120 zvířat ročně a z toho víc jak polovina
byla vypuštěna zpět do volné přírody. To byla vždy ta nejlepší odměna za práci, kterou
jsme tomu věnovali.
Chov kterých zvířat pro Vás byl nebo je
nejnáročnější?
Všechna zvířata mají své specifické požadavky, kterým musí člověk vyhovět (ubikace, krmení). Těžko říct, u kterých to bylo
nejnáročnější.
Kdo z nich Vám naopak dělá největší radost?
Největší odměnou bylo vždy vidět spokojená, nakrmená zvířata.
A je pro Vás po tolika letech fungování
stanice spíš radostí, nebo starostí?
Chov zvířat je vždy starost a zodpovědnost,
ale zároveň člověku přináší radost.

Co Vás na Vaší práci nejvíce těší? Proč
jste si ji vlastně vybral? A co je Vaší původní profesí?
Od útlého mládí se zabývám ochranou přírody a vždy jsem chtěl udělat něco pro zlepšení životních podmínek volně žijících zvířat. Moje profese je truhlář.
Určitě jste se setkal i s nějakým způsobem
výjimečnými, nezapomenutelnými zvířaty. Mohl byste nám některá z nich představit?
Ze zvířat mám nejraději kopytníky a psy.
A oblíbil jste si některé zvíře natolik, že
byste si ho přivlastnil za domácího mazlíčka?
Ve stanici máme momentálně dva psy a doma jednoho. Ze zvířat z přírody bych si domů nepořídil asi žádné, protože v sobě mají
pořád divokost a plachost, takže se k domácímu chovu v žádném případě nehodí.
Stalo se během Vaší práce se zvířaty něco, co vás velmi zaskočilo, co Vám uvízlo
v paměti?
Po tolikaleté zkušenosti s chovem volně žijících zvířat stále obdivuji jejich houževnatost a vytrvalost, pokud jde mnohdy o velmi
závažná zranění.
Lze stanici nějak podpořit, například finančně, hmotným darem nebo přímou
pomocí ve stanici?
Finanční podporu lze zasílat na č. účtu
171214046/0600. Do stanice je možné přinést suché pečivo, případně přebytky ovoce
a zeleniny, čehož dárci hojně využívají a my
jim za to děkujeme. Samotná návštěva stanice je možná v době péče o zvířata, případně
po telefonické domluvě.
Co dělat, když nalezneme volně žijící zvíře, které nejspíš potřebuje pomoc?
Předem bych upozornil, že k odchytu a manipulaci s volně žijícími ptáky musí mít dotyčný člověk patřičná povolení. Pokud se
ale člověk rozhodne pomoci, musí vždy dostatečně zvážit, jestli zvíře pomoc potřebuje
(viditelná zranění apod.). Mnohdy se může
jednat pouze o to, že dotyčný živočich si potřebuje jen odpočinout. V případě, že někdo zraněného živočicha najde, je lepší kontaktovat naši stanici na tel. čísle 605 780 737
a na dalším postupu se domluvíme. Zvláště bych chtěl upozornit v jarním až letním
období na sběr mláďat. V mnoha případech
jsou rodiče poblíž a mládě krmí.
Ivana Holcová
TL 1-2/2021

Jedno výročí
Jednou ze zajímavostí hřbitova u kostela
Matky Boží na Starém Městě je i náhrobek
navržený slavným architektem Adoflem Loosem.

by je například kamenný kříž u Řetechova
na Zlínsku.
Adolf Loos se narodil v Brně v rodině kamenosochaře Adolfa Loose staršího a Marie,
rozené Hertlové. Oba jeho rodiče pocházeli
z Jihlavy.
Po gymnáziu absolvoval odborná studia
na průmyslové škole v Liberci a v Brně, kde
odbornou přípravu dokončil. Krátce studoval
i na drážďanské technické univerzitě.
Prohlídkou sochy anděla na náhrobku si může návštěvník hřbitova připomenout i významné výročí narození tohoto slavného muže. 10. prosince loňského roku uplynulo 150
let od okamžiku, kdy spatřil světlo světa.
Text + foto: JK
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos

Zachovej řád
a řád Tě zachová
Pokud navštívíte hřbitov na Starém Městě,
postůjte u zrušeného hrobu číslo 153 a prohlédněte si sochu anděla shlížejícího z náhrobku. Je jedinou sakrální památkou připomínající dílo slavného architekta v Telči.

Architekt Adofl Loos se proslavil stavbami
v Praze, Vídni a Paříži.
Slavné jsou jeho stavby i v Brně, Plzni či
v Náchodě.
Pro České země vytvořil Adolf Loos více než
třicet projektů.
Vedle velkých staveb navrhoval i malé sakrální stavby, jako je zmiňovaný náhrobek
nebo kamenné kříže připomínající padlé vojáky v I. světové válce. Ukázkou této tvorTL 1-2/2021

Dlouho dobu se zdálo, že doba hojnosti bude bez konce. Najednou je zde pandemie
a my jsme zděšeni z toho, že veškeré technologie nám nepomůžou a člověk je proti
viru v zásadě velmi bezmocný. Z podstaty lidského bytí je mnohokrát potvrzeno, že
nejhůře snášíme pocit nejistoty a ohrožení,
dlouhodobost tohoto stavu je pro naše zdraví naprosto devastující. Změny pociťujeme
především v psychické stránce, často napjaté mezilidské vztahy vedou k agresivnímu
chování. Nepíše se to hezky, ale pokud tato
těžká doba bude trvat dlouho, může výskyt
těchto jevů bohužel narůstat. Myslíme si,
že je dobře o tom negativním mluvit proto,
abychom nebyli později překvapeni.
Tato doba je na druhou stranu testem
nás všech v kvalitě mezilidských vztahů a schopnosti obětovat se pro druhého.
Ve vztahu k veřejnému životu je to ideální
doba poznat politiky na všech úrovních politické sféry, zda jsou schopni praktických
kroků a konkrétních včasných rozhodnutí
nebo zůstanou u prázdných frází a vyčkávají a vyčkávají a nepracují a nepracují. Samozřejmě, že ten, kdo je u kormidla, má velkou
možnost přes média ohýbat realitu a podstatné věci nahrazovat líbivými nic neříkajícími gesty a zamlžovat vlastní chyby. Jeden
příklad za všechny – pravidelné nedělní vymývání typu Čau lidi.
Na druhou stranu – nedostatek pozitivních
vzorů je využíván populisty, kteří v této těžké době snadno dosahují svých cílů. Tomu
samozřejmě nemůžeme úplně zabránit, procházíme velkým testem. Nicméně – často
stačí se nad řečí populisty zamyslet – o čem
že to mluví a co slibuje. Kvalita nás všech
jako občanské společnosti je mimo jiné

i v tom, zda dokážeme problém pojmenovat
a postavit se mu.
V osobní rovině může pomoci staré pravidlo, totiž snažit se i v nelehké době o dobro, respektovat se vzájemně, být k sobě jednoduše slušní. Nenechat si život jednoduše
otrávit, pokud zachováme tento řád jako
model, můžeme si být jisti, že řád nás v těžkých chvílích podrží a zase zachová. Držme
se tedy a dejme viru rok, maximálně dva!
za KDU-ČSL
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek

Doba covidová klade vysoké nároky
na všechny a zároveň
přináší i nové výzvy
Jednou z pozitivních výzev byl nápad
MUDr. Řičánka pomoci obyvatelům Telče
s rychlým antigenním testováním na Covid-19 přímo v Telči, a to na místní poliklinice. Rychlá realizace nápadu a šikovný personál odběrového místa společnosti AeskuLab
zajistili v první fázi bezplatného antigenního testování obyvatelstva na Covid-19 téměř
1.000 vyšetření. Za krátkou dobu byl zjištěn
důležitý fakt – vysoké procento pozitivních
nálezů (9% – což představuje dvojnásobek
celostátního průměru). Díky nápadu otevřít
testovací centrum v předvánoční době se pomohlo zabránit možné větší karanténě a dalšímu ohniskovému šíření v obci.

Zdroj: Pixbay.com

Laboratoř AeskuLab s podporou Polikliniky Telč díky pozitivní zkušenosti bude své
služby rozšiřovat v nových prostorách s tzv.
bezpečným odběrem „z okna“ v zadní části
polikliniky.
Testovat se bude i nadále plošně antigenním
způsobem a přibude i služba pro rizikové
pacienty odesílané lékařem nebo hygienou
na PCR test.
Nové místo bude otevřeno od 25. ledna 2021,
a to vždy v pondělí a ve středu od 12 do 16 h
a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 h.
Adresa: Masarykova 330, Poliklinika Telč
Více na www.aeskulab.cz.
Dle TZ
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Sport
Jaromír Pytlík
se v prvním utkání
na MS zranil!
Čtenáři sledují cestu hokejisty Jaromíra Pytlíka, který se pravidelně připravuje
na místním zimním stadionu na svůj sen
hrát nejlepší světovou hokejovou soutěž NHL. Mistrovství světa dvacetiletých
v Edmontonu bylo v jeho pomyslném kalendáři zapsáno tučným písmem. V přípravě na MS se mu dařilo a ve 4 utkáních
české reprezentace si připsal 8 kanadských bodů za 3 branky a 5 přihrávek, byl
v přípravě nejproduktivnějším hráčem výběru Karla Mlejnka a vše nasvědčovalo
tomu, že na MS bude jedním z lídrů českého týmu.
Vyšel mu i úvod zahajovacího utkání, kdy
hned při první přesilové hře našel nezištně
hůl Myšáka, a díky tomu jsme šli do vedení nad švédským týmem. Bohužel to bylo
krom jeho nejvyšší úspěšnosti na vhazování z českého týmu 56,2 % jediné pozitivum v tomto utkání.
V průběhu úvodního utkání měl nepříjemný střet se švédským obráncem Andrem,
nepříjemně se zranil a nedohrál. Lékař
i fyzioterapeut národního týmu se snažili

dát Jaromíra do pořádku, aby ještě mohl
zasáhnout do průběhu MS, a proto o jeho stavu tým moc neinformoval. Postupem času se ukázalo, že dané zranění bu-

kejista již absolvoval podrobná vyšetření
ve Fakultní nemocnici Olomouc. Ošetřujícím lékařem je MUDr. Petr Neoral, Ph.D.,
který operoval i nejlepšího českého zápas-

Foto: Archiv HTA

Foto: Archiv HTA

de na delší dobu. „Je to těžké, připravoval
jsem se na tuto akci zodpovědně poměrně
dlouhou dobu, cítil jsem se dobře, v druhé
polovině utkání se nám hra rozpadla, měli jsme hodně vyloučení, vinou zranění je
vše během chvilky pryč, mrzí mě to,“ uvedl smutně Jaromír ke zranění.
Jeho otec, který ho trénuje a připravuje,
doplnil: „V médiích se objevilo, že by se
ještě mohl vrátit do sestavy, ale moc jsem
tomu nevěřil, znám ho, kdyby to bylo něco banálního, hrál by s tím, v tomhle je
tvrďák. Je to nepříjemné, bolestivé zranění, bude nějaký čas trvat, než bude zpět.
Doufám, že ho to v budoucnu nebude nijak omezovat.“
Co čeká Jaromíra teď?
Agentura, která Jaromíra zastupuje, zajistila špičkové odborníky v oboru a ho-

níka Karlose Vémolu, sjezdaře Ondřeje
Banka či tenistku Lucii Šafářovou. Nyní
Jaromíra čeká zákrok, po kterém bude asi
měsíc rehabilitovat. Pokud by byl v Kanadě posunutý začátek soutěží, mohl by ho
stihnout, budeme držet palce.
Doufejme, že je v nejlepších rukách, přejeme brzké uzdravení a věříme, že brzy
bude v pořádku.
Dle TZ

Přehled počasí v Telči

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na Informačním centru,
nám. Zachariáše z Hradce 70.
info@telc.eu;
567 112 407, 567 112 408

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 11. 2020 do 18. 1. 2021.

Listopad v číslech

Průměrná teplota: 3,3 °C
Průměrný tlak:
1027,2 hPa
Srážky: 		
54,8 mm
Max. teplota:
17,3 °C, 3. 11. v 11.41 hod.
Min. teplota:
-5,5 °C, 22. 11. v 7.33 hod.
Max. rychlost větru:20,8 km/h, 20. 11.

Prosinec v číslech

Průměrná teplota: 0,8 °C
Průměrný tlak:
1013,5 hPa
Srážky: 		
25,2 mm
Max. teplota:
10,3 °C, 23. 12. ve 12.02 hod.
Min. teplota:
-7,2 °C, 27. 12. v 6.17 hod.
Max. rychlost větru:24 km/h, 24. 12.

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.

str. 24

TL 1-2/2021

Kulturní kalendář
Výstava a přednáška se bude konat pouze v případě uvolnění vládních nařízení
ohledně koronavirové situace.

Výstava

4.–26. 2.		
Galerie Hasičský dům
Původ a atributy památkových hodnot
historických měst ČR
Otevřeno úterý–pátek 10–12, 13–16 hod.
Vernisáž ve čtvrtek 4. 2. v 16 hod.

Přednáška

22. 2. 17.00 knihovna Univerz. centra
Archeologické výzkumy hradů na Telčsku
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Muzejní spolek a Univerzitní centrum zvou
na přednášku Davida Zimoly a Stanislava
Vohryzka.

Výměnné trhy jsou zrušeny

Výměnné trhy drobného zvířectva ZO
Českého svazu chovatelů v Telči jsou
do odvolání zrušeny – Covid-19.

Zimní stadion

Z důvodu nařízení vlády ČR ohledně epidemie Covid-19 je veřejné bruslení do odvolání zrušené.

Bohoslužby
Římskokatolické
sobota
17.00 hod.

Jména Ježíš

neděle
7.30 hod.
9.00 hod.
10.30 hod.

Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží

2. 2. Hromnice
8.00 hod.
18.00 hod.

Matka Boží
Jména Ježíš

17. 2. Popeleční středa
8.00 hod.
Matka Boží
18.00 hod.
Jména Ježíš
Dokud bude počet účastníků bohoslužby
omezen na 10 % kapacity, konají se všechny bohoslužby v kostele Matky Boží.

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 21
Sledujte prosím vývěsku s ohledem
na aktuální situaci.

Pro koho byl šťastný
Dotace na obnovu památek knižní miniveletrh?
I v roce 2021 mohou vlastníci žádat na obnovu památek. Aktuálně z programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (podání žádostí do 26.2.2021) a Fondu Vysočiny (podání žádostí do 15.2.2021).
Aktuální podmínky jsou k dispozici na int.
stránkách města (dokumenty odboru rozvoje
a územního plánování/památková péče).
Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování

Po uzávěrce

Telč druhá v anketě
Historické město roku 2020
Od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury
ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město
roku 2020 bude usilovat Havlíčkův Brod –
vítěz soutěže na Vysočině. Čtenáře TL určitě potěší druhé místo našeho krásného města.
Třetí místo získalo město Jemnice.
Více v dalším čísle TL
pm
TL 1-2/2021

Jak jsme informovali v prosincovém čísle
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu publikací o Telči některou knihu, měli
naději na pěkný dárek z Informačního centra MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech
prodejních paragonů vylosovány tři, jejichž majitelé si mohou vybrat jednu publikaci dle domluvy na informačním centru.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Mariana Lišková, Staré Město
Andrea Veverová, Podolí
Vendula Šmikmátorová, Štěpnice
Jiří Brychta, Staré Město
Štěpán Lebl, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
David Burian, České Budějovice
a Vendula Stočesová, Č. Budějovice
Arnošt Růžička, Brno
a Markéta Horáková, Brno

Opustili nás

Miloš Novák, Štěpnice
Božena Kučerová, Třešť
Ing. Karel Novák, Nová Říše
Bohumila Chromá
Josef Šalanda, Telč
Karel Křížek, Staré Město
Jaroslav Novák, Mrákotín
Marie Outratová, Rozseč
Ludmila Hlouchová, Staré Město
František Busta, Zvolenovice
Hana Stachová, Štěpnice
Milada Gruntorádová, Štěpnice
Jiří Mouryc, Podolí
Jiří Pantoflíček
Anna Horníková
Božena Volavková
Světluška Peroutková
Vlasta Dubová, Staré Město
Jana Čeloudová, Telč
Stanislav Dvořák, Štěpnice
František Outrata, Rozseč
Ludmila Benešová, Sedlejov
Jaroslav Chadim, Mrákotín
Marie Brožová, Staré Město
Zdenka Svěráková, Staré Město
Marie Petrů, Podolí
Drahomíra Chalupová,
Strachoňovice

71 let
92 let
78 let
91 let
79 let
83 let
85 let
68 let
93 let
67 let
88 let
88 let
68 let
77 let
89 let
95 let
87 let
92 let
81 let
83 let
71 let
94 let
83 let
85 let
78 let
86 let
74 let

Čísla šťastných paragonů:
20PH03787 z 3. 12. 2020
20PH03816 ze 7. 12. 2020
20PH03847 z 10. 12. 2020

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů,
u sňatku na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

O výhru je nutné se přihlásit nejpozději do 28.
února na Informačním centru městského úřadu, náměstí Zachariáše z Hradce 70.

Aktuální informace z radnice
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Dražební vyhlášky ● Oznámení o uložení písemností ● Ztráty a nálezy ● Záměry pronájmů a prodeje pozemků ●
Sdělení orgánů státní správy ●
www.telc.eu/uredni_deska

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. února
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Zimní Telč – momentky z našeho města

Pohled na klidné náměstí v Telči v průběhu Vánoc 2020

Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Ivana Holcová

Foto: Michaela Římáková

Foto: Ivana Holcová
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Začátek roku nám zpříjemnila sněhová nadílka. Mnoho lidí jí využilo pro běžkování
a procházky
Foto: Miroslav Holec
TL 1-2/2021

