
v Hradecké ulici. Tímto bych chtěl všechny 
ujistit,  že  jakmile  to  situace dovolí,  plánu-
jeme zorganizovat „dny otevřených dveří“.
Neustávají ani práce na obnově rybníka Na-
dymák. Rekonstrukce břehů a opěrných zdí 
se brzy přesune na druhou polovinu rybníka. 
Práce by měly být ukončeny v květnu.

Zdárně pokračují  i  práce v mateřské  škole 
Komenského, kde se buduje nová třída včet-
ně provozního zázemí. Dokončení vnitřních 
stavebních prací je plánováno na květen, tří-
da by měla být vybavena veškerým nábyt-
kem a zařízením do konce srpna, aby mohla 
v září přivítat nové školkáčky.
Velikou  radost  mi  dělá  i  obnova  stezky 
„Punčoška“. Víte, kde ji v Telči hledat? Je to 
stezka propojující cyklostezku Lipky kolem 
rybníků  „Punčoška“,  „Holubářský“,  přes 
hráz Kryštovského rybníka k objektu Muzea 
techniky. Veškeré práce by měly být hotové 
nejpozději v červenci. Podrobné informace 
o Fondu projektů 2021 naleznete na www.
telc.eu/fondprojektu
Stavební parcely v lokalitě „Dačická“
V  současné  době  pracujeme  v  zastupitel-
stvu  na  vytvoření  podmínek  prodeje  sta-
vebních  parcel  v  lokalitě  „Dačická“. Na-
ším  cílem  je  dohodnout  se  na  absolutně 
jasných  a  transparentních  podmínkách 
prodeje, o nichž by se hlasovalo na dubno-
vém zasedání zastupitelstva města. Město 
Telč  bude  v  první  etapě  prodávat  16  sta-
vebních parcel.

Vladimír Brtník
Pokračování na str. 4

časnosti nedostatek vakcín. Pevně věřím, že 
jakmile je budeme mít, život se vrátí do sta-
rých kolejí. Uvědomuji  si,  že mnozí  z  nás 
jsou z  tohoto dlouhodobého a neutěšeného 
stavu unavení, zoufalí či naštvaní, a jakým-
koliv  apelem  je  mohu  ještě  více  popudit, 
přesto  to  zkusím:  Moc  prosím,  dodržuj-
me  požadovaná  nařízení,  buďme  rozumní 
a ohleduplní k sobě navzájem.
Investiční akce pokračují
Dobrou zprávou je, že i v této nelehké do-
bě pokračují dle plánu všechny naplánova-
né  investiční  akce města.  Samozřejmě  ani 
stavebním  firmám  se  nevyhýbají  občas-
né absence zaměstnanců z důvodu korona-
viru,  ale  termíny  dokončení  prozatím  ne- 
jsou v ohrožení. Z pozice zástupce investo-
ra se každý týden účastním kontrolních dnů 
na  telčské radnici. Probíhají zde demoliční 
práce, vnitřní instalace vody, odpadů a elek-
třiny, vznikají nové příčky. Kdo někdy ně-
co rekonstruoval, umí si představit, v jakém 
stavu se celý objekt nachází a jakých „pře-
kvapení“  se při  rekonstrukci  starého domu 
můžeme  dočkat.  Velmi  oceňuji  spoluprá-
ci všech zúčastněných – stavební firmy, pa-
mátkářů, archeologů atd. Jsem si jist, že vý-
sledkem bude moderně vybavená historická 
budova, na kterou bude Telč náležitě pyšná.

Chtěl bych zde  rovněž uvést,  jak mne mr-
zí, že občané Telče neměli kvůli epidemio-
logickým opatřením možnost  navštívit  no-
vě zrekonstruovaný dům dětí a mládeže či 
zrekonstruovanou  budovu  základní  školy 
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Obnova Nadymáku

Lockdown
Je tomu přesně rok, kdy jsme si v Telčských 
listech  poprvé  přečetli  o  Covid-19.  Můj 
předchůdce  Roman  Fabeš  tehdy  v  dubno-
vém čísle TL napsal, že se nacházíme v nou-
zovém  stavu,  který  vyhlásila  vláda  České 
republiky. Také napsal, že těžko dokážeme 
posoudit  rozsah  a  dopad  tohoto  problému. 
V době, kdy píši tyto řádky, jsme v nouzo-
vém stavu opět, naše životy ovlivňuje mno-
ho omezení,  jsou  zavřené obchody  a  služ-
by, naše děti nemohou chodit do školy atd. 

Chtělo by se mi napsat, že věřím, že až bu-
dete číst tyto řádky, budou již omezení mi-
nulostí nebo budou přinejmenším mnohem 
mírnější. Bohužel je téměř jisté, že tomu tak 
nebude. Po  roce boje  s  koronavirem  jsme, 
co se týče počtu nakažených, jedni z nejhor-
ších na světě, nemocnice v naší zemi čelí ve-
likému náporu. Máme však velikou naději, 
a tou je očkování. Na tomto místě bych chtěl 
ze srdce poděkovat MUDr. Janu Řičánkovi, 
který dokázal na poliklinice v Telči vytvo-
řit  očkovací  centrum. Stejně  tak velmi dě-
kuji všem praktickým lékařům v Telči, kteří 
jsou připraveni očkovat  své pacienty. Veli-
kou podporu a pomoc cítím i z Kraje Vyso-
čina. Jedinou „brzdou“ v očkování je v sou-

Mateřská škola Komenského
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56. schůze – 10. února
 - Rada  města  (dále  RM)  schválila  odpisový 
plán příspěvkové organizace Základní škola 
Telč, Masarykova 141 na rok 2021.

 - RM  schválila  opatření  ke  zmírnění  dopadů 
nouzového stavu na podnikatele a obyvatele 
v Telči v roce 2021.

 - RM vzala na vědomí zápis z jednání komise 
pro regeneraci MPR a MPZ a správu památ-
ky UNESCO, stavebního a územního rozvo-
je konaného dne 9. 2. 2021.

 - RM  schválila  podání  žádosti  do  dotačního 
programu Národní sportovní agentury.

 - RM schválila podání žádosti na obnovu kul-
turních  památek  v  rámci  Fondu  Vysočiny 
a v rámci programu Podpora obnovy kultur-
ních památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností.

 - RM  schválila  vyhlášení  veřejné  zakázky 
na akci „II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“. RM 
schválila  složení  hodnotící  komise  veřejné 
zakázky II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba“.

 - RM schválila Plán rozvoje sportu města Telč.
 - RM schválila uzavření příkazní smlouvy mezi 
Krajem Vysočina a městem Telč, jejímž před-
mětem je zajištění realizace programu Fondu 
Vysočiny „Obnovy venkova Vysočiny“.

 - RM  schválila  příspěvek  ve  výši  5  500 Kč 
ústavu STŘED, z. ú., Třebíč na provoz sociál-
ní služby (telefonická krizová pomoc) „Linka 
důvěry STŘED“.

57. schůze – 24. února
 - RM schválila Základní umělecké škole Telč, 
příspěvkové organizaci, záměr podání žádosti 
o dotaci v rámci programu z fondu Vysočiny 
„Učební pomůcky 2021“ na pořízení akorde-
onu Pigini s konvertorem v celkové hodnotě 
113 000 Kč s 50% spoluúčastí. 

 - RM pověřila k provádění občanských sňateč-
ných obřadů Mgr. Romana Fabeše. RM sta-
novila, že Mgr. Roman Fabeš je oprávněn při 
významných příležitostech a občanských ob-
řadech užívat závěsný odznak.

 - RM schválila zastupování města ve svazcích 
obcí,  zájmových  sdruženích  a  obecně  pro-
spěšných společnostech.

 - RM  schválila  uzavření  smlouvy  o  smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene č. JI-
001040020047/001-ZMES,  se  společnos-
tí EG.D, a. s., v souvislosti se stavbou „Telč, 
Komenského, vsazení SRS“.

 - RM schválila  uzavření  smlouvy o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a. s., v souvislosti se stavbou 
„Telč, Dačická, I. Etapa RD, VN, TS, NN“.

 - RM schválila podání žádosti „Stavební úpra-
vy a modernizace MŠ Komenského“ do do-
tačního  programu  Podpora  obcí  s  3.001–
10.000  obyvateli,  dotační  titul:  117D8220E 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Ex-

Z jednání rady města pozice přírodního a kulturního dědictví (část 
stavba)“.  RM  schválila  složení  komise  pro 
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve-
řejné zakázky „Expozice přírodního a kultur-
ního dědictví (část stavba)“.

58. schůze – 10. března
 - RM schválila vypořádání výsledků hospoda-
ření za rok 2020 za jednotlivé příspěvkové or-
ganizace s převedením do příslušných fondů.

 - RM schválila účetní závěrky příspěvkových 
organizací za rok 2020.

 - RM schválila zveřejnění záměru města uza-
vřít dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu ne-
bytových prostorů uzavřené dne 28. 7. 2006 
s  nájemcem  společností  Poliklinika  Telč, 
spol. s r. o., na prodloužení doby nájmu do 30. 
6. 2026.

 - RM schválila užití veřejného prostranství pro 
zřízení předzahrádek určených k poskytování 
hostinských služeb pro letní turistickou sezo-
nu v roce 2021.

 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 2/2021.

 - RM  schválila  uzavření  smlouvy  o  budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene s bu-
doucím oprávněným společností EG.D, a. s., 
zatěžujícího  pozemky  města  parc.  č.  118, 
7482/10, 91/1, 92, 93 v obci a k. ú. Telč v sou-
vislosti se stavbou Telč, II/406 Dvorce-Telč, 
přeložka NN“.

 - RM na základě doporučení komise pro ote-
vírání a hodnocení nabídek rozhodla, že zho-
tovitelem akce „III/40618 Telč, ul. Radkov-
ská,  PD“,  bude  společnost  DOPRAPLAN, 
s. r. o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9, 
IČ: 05411572.

 - RM schválila uzavření smlouvy o dílo s tou-
to společností.

 - RM  schválila  vyhlášení  veřejné  zakázky 
„Rekonstrukce  a  dostavba  komunikace  pro 
pěší v ulici Slavíčkova v Telči“. RM schvá-
lila složení komise pro otevírání, posouzení 
a  hodnocení  nabídek  veřejné  zakázky  „Re-
konstrukce a dostavba komunikace pro pěší 
v ulici Slavíčkova v Telči“.

Očkovací centrum II. ty-
pu Poliklinika Telč s. r. o.
V prosinci minulého roku vzniklo na polikli-
nice  v  Telči  vakcinační  centrum  proti  Co-
vid-19. Spíše se chce říci, že jsme se doslova 
protrpěli k otevření očkovacího místa. Je zcela 
nepředstavitelné, že zřízení něčeho tak nicot-
ného, jako je vakcinační stoleček s malinkou 
ampulkou a ještě menší stříkačkou, může stát 
tak ohromné úsilí. Stát, který byl kdysi vakci-
nační velmocí a který byl dáván za vzor po ce-
lém světě, najednou zapomněl na vakcinační 
know how generací zdravotníků a rozhodl se 
„vše  vylepšit“  IT  technologií  a  všemožnými 

registry, pochopitelně vzájemně nepropojený-
mi. Myslím, že vakcinační tažení proti Covi-
du-19 je v mnoha ohledech něco mezi romány 
Franze Kafky a Osudy dobrého vojáka Švejka.
Na svou první vakcínu jsme čekali do 5. 3. 
a obdrželi jsme 300 dávek vakcíny Astra Ze-
neca, které byly okamžitě proočkovány. Ne-
měli  jsme  jedinou  reakci  a  personál  očko-
vacího  místa  pracoval  horečně  i  v  sobotu 
a v neděli. V době, kdy je článek psán, nemá-
me jedinou dávku vakcíny, a tak celé vakci-
nační telčské centrum je spíše Potěmkinovou 
vesnicí.  To  však  ničemu  „nevadí“,  protože 
stát,  za  hlasitého  naříkání  zdravotníků,  ko-
nečně zprovoznil své polofunkční či zcela ne-
funkční registry, po jejichž smyslu se kdekdo 
ptá. Člověk mdlého rozumu jako já však ta-
kové věci nechápe a neumí docenit roli státu 
v úspěšném rozšíření infekční nemoci, proti 
které bojuje v podstatě skrytou a možná i ří-
zenou formou promoření. 
Náš IT odborník, bez něhož nemůže správ-
ný lékař jít ani na záchod, mi sdělil v přípa-
dě našeho vakcinačního úsilí: „Pane doktore, 
pokud existuje IT peklo, pak jste do něj prá-
vě vstoupil.“ Přeji čtenářům Telčských listů, 
aby do žádného pekla nevstupovali, aby byli 
k sobě milí a ohleduplní jako našich prvních 
300  proočkovaných,  kteří  byli  skvělí. Kon-
takt  s nimi byl pro nás  radostí  a potěšením 
a po dlouhé době jsme měli pocit, že snad na-
še práce dává nějaký smysl.
Najdete  nás  v  prvním  patře  polikliniky 
v místnosti ORL ambulance a logopedie. Oč-
kovat budeme, pokud bude čím, každý den 
včetně sobot a nedělí.
Těšíme se na vás a držme se, jedeme z kopce.

Jan Řičánek

Za všechno dobré nakonec musíme zapla-
tit zármutkem. Dne 22. března by oslavil 
80. narozeniny pan Jaroslav Vlček. 
Vzpomeňte s námi. 

Manželka a dcera s rodinami

Prosíme o tichou 
vzpomínku  na  naši 
kamarádku a dlouho-
letou  členku  soubo-
ru MUDr. Kristýnu 
Krejčířovou.
Odešla neočekávaně, tragicky. 
Nikdy nezapomeneme! 

Podjavořičan
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Jak to vidíme my 
Říká se, že když sleze sníh, je třeba uklidit. Už 
dnes může každý sám ulevit přírodě od od-
padků, ať již na vycházkách v rámci našeho 
katastru a okresu, tak snad brzy i kdekoli bez 
omezení. Pokud vše dobře půjde, potkáme se 
17. dubna na tradiční společné akci „Ukliďme 
Česko 2021“. Pro aktuální info sledujte face-
bookové stránky a www.spolecneprotelc.cz.
Ženy Vysočiny
Znáte  originální malířku Mílu Doleželovou, 
jejíž život byl spjat s Telčí? Víte, že nejslav-
nější portrét W. A. Mozarta, který potkáte kaž-
dý den v obchodě např. na mozartových kou-
lích,  namalovala  jihlavská  rodačka  Barbara 
Krafftová? Že první žena prezidenta Husáka 
Magda  pocházela  z  Pacova,  s Gustávem  se 
rozvedla v roce 1960 a stala se z ní slavná slo-
venská herečka a režisérka? 
Tyto a další  zajímavé životní příběhy  se mi 
podařilo objevit díky projektu Ženy Vysoči-
ny. K němu mě zhruba před rokem přivedla 
diskuse s kolegy o zastoupení jmen význam-
ných žen ve veřejném prostoru, kdy jsme zjis-
tili,  že  ulic,  náměstí  či  nábřeží  pojmenova-
ných po ženách  je v naší  zemi velmi málo. 
A já jsem se rozhodla, že to zkusím změnit. 
Vytvořila  jsem projekt,  jehož cílem je sesta-
vit kolekci medailonků zajímavých žen z Vy-
sočiny, která by mohla být inspirací pro poli-
tiky a političky na všech úrovních samospráv 
nejen v okamžicích, kdy rozhodují o pojme-
novávání veřejného prostoru. 
Společně  s brněnskou  spisovatelkou Alenou 
Kastnerovou  se  nám  podařilo  vytvořit  sou-
bor (zatím) dvanácti medailonků, který již má 
svůj obsah a čeká na formu. Tou by měla být 
jak webová prezentace, tak i tištěné materiá-
ly – kalendář a velkoformátový plakát. Pro-
střednictvím  této  kolekce  chceme  seznámit 
nejenom naše politické představitele, ale i ši-
rokou veřejnost se zajímavými a mnohdy ne-
známými životními příběhy významných žen 
Kraje Vysočina. Kromě výše zmíněných žen 
se tak můžete těšit na osudy Vlasty Javořic-
ké, Suzanne Renaud, Anny Pammrové,  loni 
zesnulé Kamily Moučkové, Zdenky Vorlové 
Vlčkové a dalších. 
Chcete-li se i vy o projektu dozvědět více ne-
bo  si  „předplatit“  některý  ze  zamýšlených 
tiskových  výstupů,  podívejte  se  na  stránky 
https://dary.pirati.cz/, kde po scrolování dolů 
projekt Ženy Vysočiny najdete. 

Hana Hajnová
Kolem katastru
Každý známe město a svoje oblíbená místa 
v okolí, ale co o kus dále? Když byly v břez-
nu omezeny vycházky na katastrální  území 
obce, vzal  jsem to jako výzvu k průzkumu. 
Když na mapách Seznam.cz zadáte „katastr 

Telč“, hned se vám hranice červeně vykres-
lí. Proč tedy nevyrazit právě po jeho obvodu? 
Je  jasné,  že  o  dobrodružné  zážitky  nebude 
nouze, neboť zcela jistě zde nebudou vyšla-
pané pěšinky. Historické cesty jsou rozorané, 
z mezí často zbyl  jen úzký proužek a často 
velké lány přesahují území sousedních kata-
strů. Ale když se chce, všechno jde, po lou-
ce přejdete, pole obejdete a mlázím ještě před 
rozpukem jara projdete  i bez mačety. A po-
kud se vám pro tuto expediční výpravu po-
daří získat i děti, můžete jim dát rychlokurz 
praktické topografie. Jak číst mapu a jak číst 
krajinu – linie stromů a křovin, potoky, říč-
ku, kopce... A dopředu hádat, kudy asi v dál-
ce odbočí hranice a kudy by mohla vést nej-
schůdnější cesta.
Katastrální  území  Telče  není  malé,  vždyť 
na nejvzdálenější  jižní okraj nad Radkovem 
jsou  to  z  náměstí  4  kilometry.  Pokud  byste 
ho chtěli obejít celé (dle mapy cca 30 km, ale 
ve skutečnosti nachodíte mnohem více), počí-
tejte s více dny a dalším bonusovým na Stud-
nice. Nejvíce mě nadchla východojižní hrani-
ce od Dolních Dvorců až k Radkovu, kterou 
tvoří  meandrující Moravská  Dyje.  Zejména 
ostrůvky „divočiny“ s pokroucenými sehnu-
tými kmeny starých vrb jsou úchvatné, učině-
ná Amazonie.  Proto zde ani moc nepřekva-
pí nález ohryzu bobra.
Putování  je  však  zajímavé  po  celém  obvo-
du. Asi 2 km nad Radkovem se do „Mordy-
je“ vlévá Telčský potok od Kopřivova mlýna. 
Od  rybníka Macák  u  radkovského  družstva 
dojdete  severozápadně  k  rybníkům  u Měst-
ské cihelny. Za dačickou silnicí zamíří polní 
cesta k meteorologické stanici na kopci Bu-
zový, kterou hranice katastru protíná. Pak po-
kračuje na sever, kolem Klínku až ke Kostelu 
sv. Jana Nepomuckého (ten je však již v ka-
tastru Krahulčí).  Odtud  na Hostětice,  odbo-
číte kolem Luhu zezadu do Lipek a obejdete 
nový singletrailový areál až ke Kapli sv. Kar-
la  Boromejského.  Zajímavé  je,  že  nedaleké 
sousoší Kalvárie již patří do katastru Vanova. 
Za Lauerovou cihelnou směrem na Vanůvek 
se budete vracet údolím telčského potoka až 
k jeho vyústění do rybníka Roštejn. Pak vy-
běhnete  do  strání  až  k  jihlavské  silnici,  kde 
před odbočkou na Volevčice zamíříte jihový-
chodně kolem rybníků Skalák a Pahorek až 
ke křížku u silnice na Mysliboř.
Po  návratu  domů  doporučuji  šálek  dobré-
ho čaje a zhodnocení expedice, nejlépe opět 
u map na Seznamu. Můžete si projít detaily 
a zajímavosti z cesty jak v přehledné, tak le-
tecké mapě, a dokonce zobrazíte i staré ma-
py z 19. století! Srovnávejte, jak moc se kra-
jina změnila a co se zachovalo dodnes. Kudy 
a proč asi vedly staré polní i zahloubené úvo-
zové cesty, jejichž torza (často i se zachovalý-
mi stromy) jste viděli v terénu?

Jiří Pykal

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

Za čistou Vysočinu
V loňském roce se  na půdu poslanecké sně-
movny dostal balíček nové odpadové legisla-
tivy. A s počátkem roku 2021 začal nový zá-
kon o odpadech platit. Ten přinesl obcím nové 
povinnosti, jako jsou stanovení obecního sys-
tému odpadového hospodářství, nové cíle pro 
třídění komunálních odpadů a od roku 2030 
zákaz skládkování komunálního odpadu, kte-
rý lze dále využít. Kroky, které činíme v té-
to  problematice,  začínají  sklízet  své  ovoce. 
Vážím si toho, že naše město a firmu OHR 
navštívil  náměstek  hejtmana  Kraje  Vysoči-
na pro oblast lesního a vodního hospodářství, 
zemědělství  a  životního  prostředí,  Ing.  Lu-
káš  Vlček.  Společného  jednání  se  účastnil 
také Ing. Jiří Kadlec, který zastupoval hlav-
ně firmu OHR. Diskutovali jsme o odpadech 
v celé jejich problematice. Nebavili jsme se 
pouze o odpadech v Telči, ale o koncepčním 
řešení na úrovni Kraje Vysočina ve spoluprá-
ci  se Sdružením obcí Vysočina, kde  je Telč 
členem. Na jednání vyvstaly jednotlivé body 
a náměstek hejtmana přislíbil, že se jimi bude 
zabývat. Jde hlavně o možnosti pro materiá-
lové využití vybraných složek komunálního 
odpadu, stav infrastruktury odpadového hos-
podářství v obcích, technické vybavení obcí 
a připravenost obcí na nový zákon. 
Spolu s novým zákonem začal totiž platit také 
nový poplatek za skládkování odpadů, který 
výrazně navýší cenu skládkování. To bylo do-
posud nejlevnější formou nakládání s komu-
nálním odpadem. Trend v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem je tedy minimalizo-
vat množství ukládaného odpadu a komunál-
ní odpad třídit, popřípadě spalovat. Velmi da-
leko jsou v této otázce v Dánsku, v hlavním 
městě  Kodani  otevřeli  novou  spalovnu  od-
padu, která dokazuje,  jak v této zemi berou 
odpad vážně a že je součástí naší civilizace. 
Spalovna stojí 1 km od místní Královské ope-
ry a 1,5 km od centra Kodaně. Dokazují, že 
spalovna je stavbou, za kterou se město ne-
má  stydět,  a  proto  ji  zpřístupnili  veřejnosti. 
Svažitá střecha slouží zároveň jako lyžařská 
sjezdovka  s  celoročním  provozem  a  velmi 
žádané jsou také svatební obřady na vrchol-
ku spalovny. Nakládání s odpady v Dánsku 
je obdivuhodné. Dánsko dnes skládkuje pou-
ze 6 % svého odpadu, ČR 51 %. U  tříděné-
ho  a  recyklovaného  odpadu  je  poměr  90 % 
vs.  29 %.  Pokud  výrazné  omezení  skládko-
vání znamená přiblížit se Dánsku, vyplatí se 
touto cestou jít. A sama návštěva pana Vlčka 
v Telči to dokazuje. Veškerý komunální od-
pad z Telče je již nyní vožen do spalovny SA-
KO Brno, namísto toho, aby byl skládkován.

Pavel Komín
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výzvu Švecových na podporu Sdílení z mi-
nulého  roku,  ví,  že  to  není  nepřekonatelná 
vzdálenost. Na jejich loňský výkon v sedle, 
kdy ujeli 555 kilometrů za 24 hodin, se roz-
hodli letos navázat. Běhat ale nebudou sami, 
přidat se a podpořit telčský hospic může kdo-
koliv. „Po loňském kole bychom letos rádi 
zapojili všechny, kteří mají chuť pomáhat ak-
tivně. Běh naší krásnou Telčí bude skvělý zá-
žitek,“ uvedl organizátor Martin Švec. Sou-
částí charitativního půlmaratonu a maratonu 
bude další výzva, ve které se Martin pokusí 
uběhnout sto kilometrů za jediný den. 
„Na letošní výzvu jsem zůstal sám, ale klu-
ci se určitě zapojí jak organizačně, tak i při 
půlmaratonu,“ objasnil Martin letošní sesta-
vu. Sto kilometrů plánuje uběhnout přibližně 
za dvanáct hodin, s podobnou vzdáleností ale 
zatím nemá zkušenosti. „Mám za sebou pou-
ze jeden maraton, to během triatlonového zá-
vodu Ironman,“ doplnil  s  tím, že uběhnuté 
kilometry začal sbírat už v listopadu. Od no-
vého  roku pak začal  se  systematickým  tré-
ninkem. „Aktuálně naběhám kolem 200 až 
250 kilometrů za měsíc, nejčastěji v půlma-
ratonové délce,“ přiblížil svůj běžecký plán. 
Ačkoliv by  se mohlo zdát,  že překonat  tak 
velkou  vzdálenost  „po  vlastních“ musí  být 
náročnější  než  na  kole,  Martin  to  vnímá 
opačně. „Z kola jsem měl větší respekt, bě-
hem cesty se totiž mohou přihodit různé de-
fekty. Na běhu je fajn, že jediným defektem, 
který může nastat, jsou přetržené tkaničky 
a s tím si dokážu poradit,“ dodal s úsměvem. 
Charitativní  půlmaraton  a maraton na pod-
poru  hospice  Sdílení  se  uskuteční  10.  čer-
vence 2021 v Lipkách. Na závodníky čeká 

čtyřkilometrový okruh přírodou, mohou vy-
užít betonovou cyklostezku, ale i měkký po-
vrch vedoucí vedle. Cestou se běžci budou 
moci zastavit u občerstvovacích stanic. Or-
ganizátoři myslí také na děti, pro které chys-

Pokračování ze str. 1

Starostovo okénko
Mobilní rozhlas
Možná někteří z vás ani neví, že město Telč 
používá ke komunikaci  s vámi – občany – 
internetový  portál Mobilní  Rozhlas.  Pokud 
se  do  tohoto  portálu  zaregistrujete,  budete 
dostávat  informace přímo na Váš e-mail či 
mobilní  telefon. Velmi  doporučuji  stáhnout 
si aplikaci Mobilní Rozhlas přímo do vašeho 
mobilního telefonu. Aplikace nabízí mnoho 
možností  využití  včetně upozornění  na  no-
vé  zprávy.  Internetovou  stránku Mobilního 
Rozhlasu Telče naleznete zde: www.telc.mo-
bilnirozhlas.cz. Aplikace je ke stažení níže.

Můj první měsíc
Na  závěr  si  dovolím  být  trochu  osobní. 
Dnes,  když  píši  tyto  řádky,  je  tomu  právě 
měsíc, co jsem byl zvolen starostou města. 
Z mého pohledu tento měsíc utekl jako vo-
da. Stihl jsem se seznámit se všemi zaměst-
nanci městského úřadu, telefonicky jsem se 
spojil s většinou okolních starostů, navštívil 
jsem všechny probíhající městské  stavební 
projekty, pročetl  jsem desítky pro mne no-
vých  dokumentů,  absolvoval  jsem  mnoho 
on-line  jednání,  řídil  jsem  dvě  jednání  ra-
dy města, vedl pracovní seminář zastupite-
lů, komunikoval s Finanční správou ohledně 
jejich pracoviště v Telči atd. Rád bych po-
děkoval kolegům a kolegyním z městského 
úřadu  za  vřelé  přijetí  a  veškerou  podporu, 
které se mi od nich dostalo a dostává. Stej-
ně tak děkuji za všechna milá slova od vás – 
spoluobčanů a opravdu velmi se těším na to, 
až se budeme moci setkávat i osobně. 
Milé čtenářky / milí čtenáři, dovolte mi po-
přát vám požehnané Velikonoce – byť zřej-
mě pouze v rodinném kruhu. V příštím roce 
si velikonoční veselí určitě vynahradíme. 

Vladimír Brtník
váš starosta

starosta@telc.eu; tel. č. 731 955 738

Čarovná zima

Počátkem  nového  roku  byla  zahájena  vý-
stava  s  názvem  Čarovná  zima,  která  zdo-
bila po  celé dva měsíce vstupní halu ZUŠ 
Telč. Dílka vytvořily děti s pedagogy ze za-
pojených mateřských škol z Telče, Krahul-
čí, Mrákotína, Nevcehle, Nové Říše, Staré 
Říše, Sedlejova, Radkova a také děti z les-
ního klubu Na Větvi. Aby bylo možné pro-
hlédnout si tuto výstavu i z pohodlí domova, 
byla pořízena virtuální prohlídka. Video by-
lo  zveřejněno na  facebookových  stránkách 
projektu Místní akční plán rozvoje Telčska – 
MAP  https://www.facebook.com/maptelcs-
ka  a  na  webových  stránkách  https://mas-
telcsko.cz/map/,  kde  tuto  virtuální  výstavu 
zhlédlo online několik desítek lidí. 
Akce je realizována v rámci projektu Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, 
jehož nositelem je Místní akční skupina Mi-
kroregionu Telčsko.
Za realizační tým MAP Michaela Vychytilová

Foto: Archiv Mikroregionu Telč

Charitativní (půl)maraton 
pro Sdílení: Místo cyklistů 
letos budou pomáhat běžci

Sto kilometrů. Nikoliv autem, ani na kole, ale 
uběhnout. A to za jediný den. Zní to trochu 
jako bláznovství, ale kdo si pamatuje cyklo-

tají závody od nejmladší věkové kategorie až 
do patnácti let. Zájemci se mohou zaregistro-
vat  na webových  stránkách www.behypro-
hospice.cz.
„Už teď jsou přihlášeny desítky běžců na půl-
maraton a věřím, že se objeví i spousta nad-
šenců pro celý maratonský běh,“ doufá Mar-
tin. Pokud by se někdo z čtenářů rád zapojil, 
ale cítí, že půlmaraton by byl nad jeho síly, 
může uběhnout či ujít třeba jen jeden okruh, 
tedy  přibližně  čtyři  kilometry.  Začínajícím 
běžcům  Martin  radí  zpočátku  volit  kratší 
vzdálenosti, poklidné tempo a postupné při-
dávání kilometrů. „A také běhat s úsměvem, 
s tím se běhá nejlépe,“ doplnil. 

Registrace na www.behyprohospice.cz

Marie Majdičová

Martin Švec trénuje na další výzvu   
Foto: Archiv Martina Švece
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Policie ČR Telč informuje
Havárie nákladního vozidla
V pondělí 22. února havarovalo před sedmou 
hodinou večer v katastru obce Vanůvek ná-
kladní vozidlo. Řidič jedoucí s jízdní soupra-
vou složenou z automobilu Volvo a návěsu 
ve směru od Řídelova vlivem nepřiměřené 
rychlosti  v  zatáčce  vyjel  na  krajnici,  která 
se s ním utrhla, a následně havaroval mimo 
komunikaci. Jízdní souprava byla naložena 
kládami a po havárii skončila na boku s čás-
tečně  vysypaným  nákladem.  Při  dopravní 
nehodě se řidič zranil a byl převezen do jih-
lavské  nemocnice  na  ošetření.  Dechovou 
zkouškou  u  něho  policisté  požití  alkoholu 
vyloučili. Místo nehody ohledali a zadoku-
mentovali. Řidič se dopustil přestupkového 
jednání na úseku dopravy.
Fyzické napadení
Policejní komisař zahájil trestní stíhání mu-
že z Jihlavska, který napadl svoji přítelkyni. 
Muž  byl  obviněn  ze  spáchání  tří  trestných 
činů,  a  to  ublížení  na  zdraví,  nebezpečné-
ho  vyhrožování  a  neoprávněného  přístupu 
k počítačovému systému a nosiči informací. 
Dvojice bydlela v domě na Telčsku, kde muž 
v bytě ženu fyzicky napadal. Opakovaně  ji 
udeřil pěstí do oblasti hlavy a kopal ji. Muž 
také ženě vyhrožoval likvidací a na podpo-
ru svých výhružek přitom držel v ruce nůž. 
Napadená žena tak měla obavu o život. Při 
napadení  utrpěla  zranění,  která  si  vyžádala 
lékařské ošetření, několikadenní hospitaliza-
ci v nemocnici a následné další léčení. Dále 
měl muž v bytě přístup k mobilnímu telefo-
nu ženy a bez jejího souhlasu procházel ko-
munikace v telefonu a pořizoval si jejich ko-
pii. Případ policisté prověřovali a na základě 
shromážděných důkazů zahájili trestní stíhá-
ní čtyřiapadesátiletého muže. 
O své peníze muži přišli
Policisté  prošetřují  dva  případy  podvede-
ných mužů z Telčska. Jeden z nich zareago-
val na inzerát nabízející na internetu k pro-
deji mobilní telefon. Muž se s prodávajícím 
dohodl a zaslal na jeho účet sedm tisíc ko-
run.  Po  zaplacení  částky  s  ním  ale  přestal 
prodávající komunikovat a telefon muž ne-
obdržel. Druhý podvedený  si  na  interneto-
vém portálu s bazarovým zbožím chtěl kou-
pit playstation za necelé čtyři  tisíce korun. 
Po  zaplacení  zálohy  s  ním  přestal  prodá-
vající  komunikovat,  zboží  podvedený muž 
přes  opakované  výzvy  neobdržel  a  nebyly 
mu  vráceny  ani  již  zaplacené  peníze.  Po-
licisté oba případy šetří a opětovně apelují 
na občany, aby byli při nakupování na inter-
netu obezřetnější, obzvláště pokud se jedná 
o placení předem.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý tři-
atřicetiletý muž, který  řídil vozidlo,  i když 

to má zakázáno. V úterý 2. března jel muž 
po deváté hodině dopoledne s automobilem 
VW Crafter po silnici ve směru od Želeta-
vy na Jihlavu. Automobil policisté zastavili 
u obce Svojkovice a provedli kontrolu. Zjis-
tili, že řidičem je muž, který má soudem ulo-
žený trest zákazu činnosti spočívající v zá-
kazu řízení všech motorových vozidel, který 
mu měl skončit až v květnu. Policisté muži 
sdělili podezření ze spáchání přečinu maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí, případ řešili 
ve zkráceném přípravném řízení.  
Řidič je podezřelý z přestupku
Ze  spáchání  dopravního  přestupku  je  po-
dezřelý  řidič,  kterého  policisté  zastavili 
ve středu 24. února před čtvrtou hodinou od-
poledne v obci Rozseč. Devatenáctiletý muž 
jel s vozidlem Seat. Test na zjištění ovlivně-
ní návykovou látkou u něho ukázal pozitivní 
hodnotu na marihuanu. Policisté řidiči další 
jízdu zakázali. Muž je podezřelý ze spáchání 
přestupku na úseku dopravy.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy

Od 11. února do 12. března zasahovala jed-
notka Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina ze stanice Telč u dvaceti událostí. 
Ve čtrnácti případech se  jednalo o  technic-
ké pomoci, mezi které řadíme otevření uza-
vřených prostor na žádost Policie ČR nebo 
při  nebezpečí  z  prodlení,  odstranění  vět-
ví a stromů padlých na komunikaci ve Va-
nůvku a v Myslůvce, čerpání vody ze skle-
pa v Telči  nebo měření  koncentrace  oxidu 
uhelnatého  v Krahulčí.  Čtyřikrát  naše  jed-
notka  spolupracovala  se  zdravotnickou  zá-
chrannou  službou  při  transportu  pacienta 
v Nové Říši, Panských Dubenkách a v Telči. 
Ve výše uvedeném období došlo ke čtyřem 
dopravním  nehodám.  Při  dopravní  neho-
dě  plně  naloženého  nákladního  automobi-
lu dřevem v obci Kaliště odstraňovali naši 
hasiči,  společně  s  jednotkou  dobrovolných 

hasičů z Počátek, únik provozních kapalin. 
Podobně to vypadalo i u obce Vanůvek, kde 
došlo opět k převrácení kamionu se dřevem. 
K další dopravní nehodě, tentokrát osobního 
automobilu, došlo u obce Dyjice a při sráž-
ce osobního automobilu s dodávkou u Ne-
vcehle,  hasiči  vyprošťovali  řidiče  dodáv-
ky. Požár naše jednotka v uplynulém měsíci 
likvidovala  pouze  jeden,  a  to  v  obci  Roz-
síčka,  kde  hořel  kontejner  na  směsný  od-
pad. V posledním únorovém týdnu provedli 
telčští hasiči dvě prověřovací cvičení. V are-
álu stanice provedli vyproštění osoby z ha-
varovaného vozidla, při kterém využili hyd-
raulické vyprošťovací nástroje. Při druhém 
cvičení  provedli  záchranu  osoby  v  bezvě-
domí z telčského podzemí za použití dýcha-
cích přístrojů. Toto cvičení je velice fyzicky 
náročné, zejména z důvodu snížených profi-
lů, složité orientace v podzemních chodbách 
a komplikovaného přesunu osoby v bezvě-
domí.  Z  obou  cvičení  připojuji  fotografie, 
které můžete vidět na str. 10. 

Text + foto: npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč 

Omluva
V minulém  čísle  TL  se  nám  popletla  čís-
la a nesprávně jsme uvedli, že v Tříkrálové 
sbírce  se  v Mikroregionu  Telčsko  vybralo 
154 419 Kč. Skutečnost je ale mnohem po-
zitivnější. Vybralo  se  238  145 Kč.  Za  tuto 
početní chybu se omlouváme a ještě jednou 
děkujeme všem, kteří přispěli!

Redakce TL

Nezaměstnanost v únoru
ČR
únor 4,3 %, leden 4,3 %
(prosinec 4,0 %, listopad 3,8 %, říjen 3,7 %)
Kraj Vysočina
únor 3,5 %, leden 3,6 %
(prosinec 3,3 %, listopad 2,9 %, říjen 2,9 %)
Správní obvod Telče
únor 5,4 %, leden 5,6 %
(prosinec 5,1 %, listopad 3,4 %, říjen 3,2 %)
Telč
únor 4,9 %, leden 5,0 %
(prosinec 4,8 %, listopad 3,5 %, říjen 3,5 %)
Obce  správního  obvodu ORP Telč  s  neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na  konci února: Bohuslavice  (5,3), Černíč 
(6,7), Krahulčí (5,8), Lhotka (12,3), Mráko-
tín  (11,1), Mysletice  (5,9), Mysliboř  (5,4), 
Nová Říše  (5,5), Olší  (6,3), Ořechov  (6,7), 
Rozseč  (6,6),  Řásná  (5,9),  Řídelov  (12,5), 
Sedlatice (11,1), Urbanov (6,7), Vanov (5,3), 
Vápovice (15,4), Vystrčenovice (5,8), Zadní 
Vydří (10,0)

Zdroj: Statistiky ÚP
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Distanční výuka už se 
týká i dětí ve školkách
Mateřské školy napříč celou Českou re-
publikou jsou z důvodu nařízení vlády od 
1. 3. 2021 pro většinu svých žáčků uzavře-
né. Zároveň ale platí povinnost vzdělávání 
dětí předškolního věku, jimž byla zavedena 
distanční výuka. Na podrobnosti dění v MŠ 
Telč jsme se zeptali její ředitelky Bc. Jarmi-
ly Horníkové. A své dojmy nám prozradili 
i telčští předškoláci a jejich rodiče.
MŠ Telč v současné době navštěvuje pouze 14 
dětí, potomků zaměstnanců z krizových složek 
státu, jimž je poskytování péče umožněno. Pro 
tyto děti je zajištěn pedagogický dozor, vzdě-
lávací aktivity i stravování stejně jako za běž-
ného provozu. Dochází do budovy v Komen-
ského ulici. Ostatní děti jsou od začátku března 
doma. „Uzavření školky nám nečinilo velké 
problémy, rodiče byli o všem informováni na-
ším interním informačním systémem a vše tedy 
proběhlo bez komplikací. Nejvíce dotazů jsem 
zodpovídala na téma ošetřování na děti, ale to 
se také podařilo vykomunikovat,“ vzpomíná 
paní Horníková na samotné uzavření MŠ.
Pro předškoláky, tedy děti, které v příštím ro-
ce nastoupí do ZŠ, platí povinnost distanční-
ho  vzdělávání.  Zapojit  se  do  něj  ale mohou 
i ostatní – mladší – děti, a to dobrovolně. Rodi-
ny takové příležitosti rády využívají, díky výu-
ce na dálku děti neztrácí kontakt se zařízením. 
Jak  taková výuka vypadá v praxi? Komuni-
kaci mezi dětmi a jejich rodiči se školkou za-
jišťují učitelky v jednotlivých třídách. S rodiči 
se spojují pomocí e-mailu a aplikací Messen-
ger a Whatsapp. Dětem jsou posílány pracovní 
listy na různá témata, motivační videa na roz-
voj  pohybových  aktivit,  básničky,  písničky, 
pohádky, jednoduchá tvoření z běžně dostup-
ných materiálů, logopedická cvičení na rozvoj 
mluvidel, pracovní úkoly, jako je například setí 
různých semínek rostlin a následná péče o ně. 
Myslí se i na rodiny, které nemají možnost vy-
užívat zmíněné technologie. Mohou si vyzve-
dávat  potřebné materiály  ve  schránkách  tříd 
umístěných v prostorách MŠ.
Školka od rodičů vyžaduje pravidelnou zpět-
nou  vazbu,  alespoň  1x  týdně,  aby  si  mohla 
vytvořit  představu  o  fungování  distančního 
vzdělávání. Ředitelka MŠ je z reakcí nadšená: 
„Máme skvělé rodiče! Zasílají zpět vyplněné 
úkoly svých dětí, posílají videonahrávky, ob-
rázky z tvoření a zároveň nás motivují k další 
práci a dávají podněty k tomu, co děti nejví-
ce baví.“
A  co  na  nový  způsob  výuky  říkají  samotné 
děti?  Zbyněček Kubeš,  který  navštěvuje  tří-
du Školáci umístěnou v ZŠ Masarykově, nám 
prozradil následující: „Nejvíce mi chybí kama-
rád Váša. Paní učitelky posílají různé básnič-
ky, vyrábění, například jarní květiny nebo sliz. 

Ten mě bavil ze všeho nejvíce.“ Plnění úkolů 
baví i Martínka Koláře, jenž navštěvuje třídu 
Broučci v Nerudově ulici: „Úkoly, které posí-
lají paní učitelky, se mi líbí a baví mě je dělat. 
Akorát se mi po všech stýská.“ S formou vý-
uky jsou spokojení i Martínkovi rodiče: „Ko-
munikace se školkou je velmi dobrá, oceňuje-
me založení skupiny na Messengeru, která vše 
urychlila, a děti prostřednictvím videí a fotek 
zůstaly alespoň trochu spolu.“ Kladné hodno-
cení získává distanční výuka i od rodičů Zby-
něčka: „Komunikace probíhá prostřednictvím 
e-mailu. Paní učitelky posílají úkoly a my pak 
na konci týdne zašleme fotografie výrobků 
a výkresů. Zbynďu docela motivuje, když ví, že 
to vyfotíme a pak pošleme paní učitelce.“
I přes oboustrannou spokojenost je pro všech-
ny  nejlepší,  když  výuka  probíhá  klasickým 
způsobem. A tak se na návrat k běžnému reži-
mu těší nejen děti, ale i školky, jak dodává paní 
Horníková: „Jsme velmi spokojené se spolu-
prací rodin a školky, ale věříme, že se co nej-
dříve budeme moci potkat v běžném provozu 
a plynule tak navázat na vzdělávání.“

Ivana Holcová

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Dáňová a kol.:  Očím  na  odiv:  výzdobné 
techniky v malířství a sochařství 14.–16. sto-
letí; Feyfrlíková Černá: Móda  a  odívání 
v  husitské  době;  Michalička:  Pilnikářství: 
příběh  řemesla, které na Vysočině přetrvalo 
do poloviny 20. století; Bureš – Pavlíková: 
Tatíčku,  vrať  se  k  nám!  (2,  Pomníky velké 
války na Chomutovsku, Mostecku a Teplic-
ku); Vrabelová a kol.: Architektura 60. a 70. 
let 20. století v České republice

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Bernášková: Jak přežít svého muže; Rimo-
vá: Chodba hrůzy; Cimický: Paroháč; Mac-
millan:  Po  pravdě; Keleová-Vasilková:  Ju-
linčina pekárna; Dutka: Černá a purpurová; 
Freeman: Sama proti všem; Stabenow: Čer-
né zlato; Lundberg: Otazník je polovina srd-
ce; Červenák: Anděl v podsvětí; Konečná: 
Houpačky; Ritter: Žena v polární noci; Švej-
nohová: Mrcha jemně uzená; Sepetys: V še-
dých tónech; Vondruška: Spiknutí oběšenců; 
Bannalec: Bretaňský odkaz; Minier: Údolí 
Naučná
Kocourek: Příběhy míst naší země; Kotová: 
Knížka pro začínající učitelky mateřských škol
Dětská
Brezina:  Klub  tygrů.  Prastará  hladomorna; 
Cobb:  Ema  a  její  kouzelná  ZOO.  Snaživý 
medvídek; Belšán: Hladový vydrýsek; Rior-
dan: Apollónův pád – Neronova pevnost

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Tomáš Šebek: Nebe  nad  Jemenem;  Ian 
Kershaw:  Na  horské  dráze:  Evropa  v  le-
tech 1950–2017; Martin Jemelka: Továr-
ní města  Baťova  koncernu; Jake Tapper: 
Základna:  Jedna  z  nejtěžších  chvil Ameri-
čanů v Afghánistánu; Radkin Honzák: Čas 
psychopatů,  Zoopisník  Miroslava  Bobka; 
Martin Jelínek:  Vnitřní  svět  vítězů; Ale-
na Lochnmannová: Tělo za katrem; Pavel 
Zatloukal: Lednicko-valtický areál; Zdeň-
ka Michalová: Měšťané, umělci, řemeslní-
ci; Rüdiger Vaas: Prostě Hawking!; Rüdi-
ger Vaas: Prostě Einstein!

Pro TL připravuje Ilona Martinů



str. 7TL 4/2021

S radostmi a starostmi pana Romana Fa-
beše jsme se na stránkách Telčských listů 
setkávali po dlouhá léta. Od tohoto čísla TL 
je vystřídá Starostovo okénko Vladimíra 
Brtníka. My jsme se proto rozhodli za tra-
dičním sloupkem udělat tečku ve formě 
rozhovoru, v rámci něhož pan Fabeš za-
vzpomínal na léta strávená ve funkci sta-
rosty Telče a prozradil nám i podrobnosti 
své nové pozice – člena Rady Kraje Vyso-
čina pro oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Pane Fabeši, v čele Telče jste stál dlou-
hých 18 let. Zkuste prosím shrnout tuto 
dobu několika větami. 
Chtěl  bych  především  poděkovat  obyva-
telům  Telče  a  Studnic,  že  mi  opakovaně 
umožnili  řídit  naše  krásné  město.  Snažil 
jsem se této práci dát maximum, někdy bo-
hužel i na úkor své rodiny či zdraví. Ale sta-
rostování mě naplňovalo  a  snad  jsme  spo-
lečně posunuli Telč o kus dopředu.
Co z této práce Vám přinášelo největší 
radost? 
Asi každý z nás má radost, pokud je za je-
ho prací vidět nějaký výsledek. Snad mohu 
do  těch  výsledků  započítat  třeba  opravené 
ulice,  zmodernizované  školy,  nový  zimák 
či domov seniorů anebo slibně se rozvíjející 
Panský dvůr. Velkou radost mám ze spolu-
práce s místními spolky a organizacemi. Ur-
čitě i z řady setkání s významnými a zajíma-
vými  lidmi. Ale nejvíc z  toho, že v našem 
městě držíme pohromadě a jsme schopni si 
vzájemně pomoci.  
Co pro Vás bylo naopak nejhorší, nejtěžší? 
Nejdříve  si  zvyknout  na  ztrátu  soukromí 
a to, že vám může třeba o půlnoci někdo za-
volat  se  svým  problémem.  Pak málo  času 
na rodinu a nyní na vnoučata. A pak obec-
ně „prudiči“,  kterým nemáte  šanci  cokoliv 
vysvětlit… Ale naštěstí to pozitivní vysoce 
převažovalo. 
Za těch uplynulých 18 let se v Telči událo 
mnoho změn. Na kterou z nich jste nejví-
ce hrdý? 
Z pohledu současné situace je to jednoznač-
ně  nové  Senior  centrum. Když  si  předsta-

Radosti a starosti...
vím,  že  bychom  současnou  pandemii měli 
řešit v prostorách starého domova, jímá mě 
hrůza…
Odehrálo se i něco, co byste s odstupem 
času udělal jinak? 
Hned  mě  napadl  projekt  podnikatelského 
inkubátoru  na Třebíčské  ulici.  Snažil  jsem 
se ten projekt hodně tlačit pod vidinou roz-
voje příležitostí pro podnikání. Nakonec to 
nedopadlo, ale když vidím podobný projekt 
v Jihlavě, jsem za to rád.
Telči  se  podařilo  v  posledních  letech  zís-
kat mnoho různých dotací. V čem tkví tento 
úspěch a jak se čerpání dotací změnilo v prů-
běhu  posledních  dvou  desetiletí?  Prvním 
předpokladem bylo dát dohromady kvalitní 
projektový  tým. A  tady musí  zaznít  jméno 
Vládi Švece, jeho kolegů z úřadu a také řa-
dy externích spolupracovníků. A pak jedno-
značně shoda všech zastupitelstev při tvorbě 
Fondu projektů, který je základem pro pří-
pravu a realizaci akcí. Jinak bohužel obecně 
platí, že každé období má složitější pravidla, 
než to předchozí!!!
Mohl byste porovnat fungování samo-
správy Telče v době, kdy jste se stal sta-
rostou, s její současnou podobou? 
To zcela vystihuje poslední věta z mé před-
chozí odpovědi. Stručně řečeno, víc a víc se 
dolů tlačí vysoká politika a snaha omezovat 
kompetence samospráv. Třeba komplikova-
ný zákon o zadávání veřejných zakázek ne-
bo nové kompetence některých kontrolních 
orgánů státu. Proč má úředník z Prahy posu-
zovat, zda jste udělali chodník na té správ-
né straně ulice??? To mají přece rozhodnout 
občané a jimi zvolení zastupitelé!!!
V minulém vydání Telčských listů jsme se 
od Vás mohli dozvědět, že vnímáte staros-
tu Telče jako váženou osobu. V čem přes-
ně jste pociťoval toto postavení? 
To  si  uvědomíte  třeba  ve  Španělském  sá-
le Pražského hradu, kam vás pozval po ná-
vštěvě  Telče  pan  prezident.  A  mně  se  to 
poštěstilo hned dvakrát… Měl jsem tu čest 
u  nás  přivítat  i  řadu  velvyslanců,  minist-
rů  či  významných  kulturních  osobností. 
A ti všichni měli pro Telč jen slova chvály. 
Po právu jsem byl na naše město hrdý.
V Telči budete i nadále působit jako člen 
Rady města. Máte nějaké konkrétní plá-
ny, které byste chtěl realizovat v nejbliž-
ší době? 
Skončit  uprostřed  volebního  období  není 
jednoduché  jak  pro  od  odcházejícího,  tak 
pro nového starostu. A ze dne na den si ne-
stihnete předat všechny informace, plány či 
rozpracované záměry. A to nejenom ve měs-
tě, ale i v rámci řady svazků. Proto jsem rád 
za pozici radního a zastupování v Mikrore-
gionu Telčsko. A třeba společný přeshranič-

ní projekt rašelinišť, kde máme cyklostezku 
do Řásné nebo muzejní  expozici  a  zázemí 
pro spolky v bývalém domově pro seniory, 
by bylo těžké, hlavně kvůli kontaktům v Ra-
kousku, se vším všudy předat…
Stal jste se členem Rady Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové péče, ces-
tovního ruchu a mezinárodních vztahů. 
Co vše bude Vaše nová práce obnášet? 
Pokud to mám stručně vyjádřit,  tak v pod-
statě to samé v těchto oblastech, co v Telči, 
jen o patro výše. Chod a financování kraj-
ských muzeí a galerií, spolupráci se spolky, 
kulturními  institucemi,  podnikateli  v  ces-
tovním ruchu, vlastníky památek a dalšími 
subjekty na území kraje. A samozřejmě pře-
shraniční  spolupráce,  kromě  jiného  s Dol-
ním Rakouskem, Nitranským krajem, fran-
couzským  Grand  Est  nebo  Podkarpatskou 
Ukrajinou.
Byla pro Vás nová pozice jasnou volbou, 
nebo jste změnu dlouho zvažoval? 
To už  bych  se  opakoval. Nebylo  to  vůbec 
jednoduché a radil jsem se o tom s řadou li-
dí. Rozhodující bylo, že jsem našel toho po-
myslného „převozníka“.
Na co se nejvíce těšíte a čeho se naopak 
obáváte?
Součástí mé funkce je i živá kultura. A ta ny-
ní v covidové době dostává nejvíc na frak. 
Takže  se  těším  na  to,  až  bude možné  na-
vštívit  spoustu  krásných  a  zajímavých  ak-
cí ve městech a obcích Kraje Vysočina. Ale 
obávám se, že to tak rychle nebude…
Vašeho nástupce, Mgr. Vladimíra Brtní-
ka, jste sám navrhl. Proč jste vybral prá-
vě jeho? 
To nebyla jen moje volba. Probíral jsem to 
s kolegy zastupiteli a  jsem rád, že  jsme se 
na  tom většinově shodli.  Jsem přesvědčen, 
že s jeho dosavadními osobními i profesní-
mi zkušenostmi je to správná volba. Ale chci 
na tomto místě poděkovat i Jirkovi Pykalovi 
za jeho kandidaturu. A hlavně jsem rád, že si 
oba po jednání podali ruce na pokračování 
spolupráce pro Telč.
Co byste novému starostovi města vzká-
zal? 
Že starostovat v Telči  je krásná práce, kte-
rá vás zcela pohltí. Ale že je také nutné ne-
zapomínat na rodinu a hlavně si taky občas 
pořádně odpočinout. Třeba u varhan v Klu-
bu důchodců…
A kdybyste mohl mít přání pro Telč a její 
obyvatele, co by to bylo? 
Abychom všichni ve zdraví a bez ekonomic-
ké újmy přežili toto složité období a v létě 
se zase mohli potkat na náměstí při Prázd-
ninách v Telči.

Ivana Holcová

Foto: Ilona Jeníčková
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Zprávičky ze školky
Ve  středu,  dne  24.  února  2021,  proběhl 
v Mateřské škole v Telči žlutý den, další ba-
revný den, který vychází z koncepce škol-
ního  vzdělávacího  programu  pod  názvem 
DUHOVÁ ŠKOLKA. Tentokrát se jednalo 
o den vitamínový. 
Všechny třídy měly za úkol si společně vy-
robit  z  dostupných  zdrojů  vílu  Vitamínku 
a skřítka Bacila. Každá třída si jinak uděla-
la svůj žlutý vitamínový den a jeho program 
po  svém. Počínaje  středečním  ránem se  to 
ve školce rázem rozsvítilo žlutými barvami, 
protože děti, paní učitelky i paní uklízečky 
se oblékly do žlutého oblečení. Navíc si dě-
ti donesly z domova žluté hračky a plyšáky, 
aby  byl  celkový  dojem  co možná  nejlepší 
a dokonalý. 
Povídali jsme si s dětmi o zdraví, o zdravém 
životním stylu, o  zdravé  a každodenní vy-
vážené stravě a pochopitelně nejvíce o vita-
mínech a jejich účincích a nepostradatelnos-
ti. V  některých  třídách  se malovala  zářivá 
sluníčka, jinde zase žluté květiny, které pak 
krásně vyzdobily prostředí třídy a šaten, aby 
se děti mohly pochlubit i rodičům. Některé 
třídy nápaditě  spojily  žlutý den  s karneva-
lem a všichni se převlékli za různé pohádko-
vé bytosti nebo roztomilá kuřátka a slepič-
ky. Děti s obrovským nadšením vymýšlely 
a  tvořily vílu Vitamínku, a protože  ji chtě-
ly mít co nejkrásnější a k obrazu svému, ne-
ustále ji zdobily, vylepšovaly a zkrášlovaly, 
hlavně holčičky. Kluci se zase pořádně vy-
řádili  na  skřítkovi Bacilovi,  toho  se  snaži-
li udělat co nejošklivějším a dodatečně mu 
přidávali chlupy, bradavice a sliz. 
V neposlední  řadě se k nám přidaly  i paní 
kuchařky a připravily pro všechny děti zdra-
vé mísy s ovocem a zeleninou, navíc k obě-
du děti dostaly i žluté jídlo (hrachovou kaši) 
a žluté pití (džus), což všichni náležitě uvíta-
li a patřičně ocenili. 
Děkujeme  všem  rodičům,  kteří  naše  úsilí 
podpořili a svým dětem zajistili patřičné ob-
lečení  pro  tento den,  který  jsme  si  všichni 
společně náramně užili. 
(Fotogalerie na str. 22)

Olga Zdeňková Pešová

Nový starosta Telče 
navštívil ZASTÁVku 
a pokřtil první číslo 
časopisu
16. března v rámci jedné z prvních oficiál-
ních návštěv zavítal Vladimír Brtník, nový 
starosta města Telče, do místního nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež ZASTÁV-
ky. Prohlédl si zdejší příjemný a zdařilý in-
teriér,  zahrál  na  bicí  i  klavír  a  společně 
s Hanou Fexovou, ředitelkou Oblastní cha-
rity Jihlava, a zaměstnanci ZASTÁVky ře-
šil například možnou spolupráci, fungování 
nízkoprahového zařízení v době lockdownu 
i současné problémy klientů a jejich chování 
v rámci distanční výuky.
„Pan starosta nás mile překvapil jeho pře-
hledem a zájmem o sociální sféru, děti 
a mládež a ukázal svoji iniciativu, když na-
stínil možnou pomoc,“  reagoval  s povdě-
kem  Martin  Lacina,  vedoucí  ZASTÁV-
ky  Telč.  Vladimír  Brtník  se  stal  zároveň 
i  kmotrem  nově  vycházejícího  časopisu 
„…Aneb co se děje v NZDM?“.  Při  přá-
telské  debatě  pan  starosta  ocenil  činnost 
pracovníků  a  propagaci  ZASTÁVky: 
„Je velmi dobře, že informujete veřejnost 
a obyvatele Telče o tom, co vlastně dělá-
te, a že se věnujete dětem a mládeži, kte-
rým pomáháte řešit jejich problémy. Sám 
si vaše příspěvky v Telčských listech čtu. 
A věřte, že vaši činnost občané Telče vní-
mají a sledují. Děkuji vám, že řešíte pro-
blémy jiných. Je to těžká práce a patří vám 
upřímné poděkování.“
Časopis  si  může  veřejnost  přečíst  jak 
v elektronické podobě na webových strán-
kách OCHJ,  tak  v  tištěné  verzi.  Ta  bude 
volně k rozebrání v Telči na úřadech, au-
tobusovém  a  vlakovém  nádraží  a  distri-
buce se bude postupně rozšiřovat. Martin 
Lacina dodal: „Časopis chceme šířit také 
v elektronické verzi – představitelům měs-
ta či spolupracujícím organizacím. Ty po-
žádáme o jeho další šíření a také o zpětnou 
vazbu na jeho podobu.“
(Fotogalerie na str. 10)

Dle TZ

Aktuální informace 
z radnice

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

Sdělení orgánů státní správy ● 
www.telc.eu/uredni_deska

Den senátora 
Miloše Vystrčila

● Tentokrát diskuze na dálku.
● Úterý 13. dubna od 18.00 hodin.

Zaregistrujte se na 603 17 56 56.
Neváhejte, zavolejte.

Obdivná slova o knize 
Marty Kučíkové
Před Vánocemi vyšla už čtvrtá knížka telčské 
rodačky Marty Kučíkové, která asi 16 let ži-
je s manželem a třemi dětmi v podhůří seve-
roitalských Dolomit, v malém městečku, kde 
provozuje  obchůdek  s  potravinami  a  vším 
možným  drobným  zbožím.  Něco  takového 
fungovalo za mého dětství i na našich vesni-

cích pod názvem Smíšené zboží. Už jsem pře-
četl  pár  jejích  „blogových“  knížeček  o  tom 
životě  na  italském  venkově. O  docela  vese-
lém životě  tam – kdesi pár stovek kilometrů 
od nás… O vlídných bezstarostných  rozver-
ných  italských spoluobčanech, o  jejich poži-
vačnosti, jídlech a tak…
Tentokrát to je méně veselé čtení, protože kníž-
ka Z mého severoitalského deníčku je o době 
necelý rok vzdálené. O tom, jak do všeho za-
sáhla prudce koronavirová pandemie. O prud-
kém šíření nemoci, strachu, hromadném umí-
rání  Italů  –  i  sousedů.  To  všechno  známe 
i od nás – ale mám pocit, že to je stále naštěstí 
jen odvar z této italské hrozné reality loňského 
jara. Čtu ovšem i o zodpovědnosti a obecném 
dodržování přísných vládních pokynů a příka-
zů, o přísných pokutách za jejich porušování. 
A přes ty silné obavy i o vzájemné laskavosti 
a vlídnosti, ba i humoru v těchto těžkých chví-
lích. 
A trochu jsem se při té četbě styděl za naši čes-
kou (i svou) lehkomyslnost. Rozšířené nedo-
držování ničeho, zlehčování, až pohrdání řeč-
mi  odborníků,  demonstrace  proti  očkování.  
Raději uvedu jeden citát z knihy: 
„Jedna starší babička, která pochází z jihu 
Itálie a v sedmnácti letech se provdala sem, 
na sever, tu žije již šedesát let… Její muž je 
slepý, nechodící, stará se o něj jen ona sama. 
Má ale zchromlé ruce a roky odkládá nutnou 
operaci. Nemá nikoho, kdo by pomáhal jejímu 
manželovi v době, kdy ona bude v nemocnici. 
Operaci proto odsouvá na dobu, AŽ… Nevy-
sloví to, ale obě to víme – až její muž nebude. 
Zchromlé ruce si zatím fixuje pevným lepicím 
obvazem, aby tolik nebolely. 
A tahle obyčejná i kouzelná babička miluje 
grepy a každý den si musí dát jeden – někdo je-
de na grepy, někdo na grapy. Říká mi, že ona se 
nemoci nebojí, že na tomto světě máme všichni 
svůj odměřený čas a měli bychom žít tak, aby-
chom nelitovali žádného ztraceného dne. Pro-
tože žádný okamžik našeho života není ztrace-
ný. Její slova jsou naprosto životodárná.“
Kniha je skvělá a dnes i povzbuzující. Marta 
Kučíková umí psát o těžkých dobách a neleh-
kých věcech s nadhledem i humorem, s pocho-
pením pro cítění obyčejných lidí. Knihu si stále 
můžete koupit i v telčském knihkupectví pana 
Šilhavého na našem náměstí.

Jan Kaleta
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Střípky z GOB a SOŠ Telč

Dan Svátek – úspěšný 
absolvent naší školy
Dana Svátka nejspíše znáte jako filmové-
ho režiséra, scénáristu a producenta. Sto-
jí například za snímkem Úsměvy smut-
ných mužů oceněným Cenou filmových 
fanoušků v rámci Českého lva 2018. Vě-
děli jste také to, že vyrůstal v Telči a že 
maturoval na zdejším gymnáziu? My 
jsme ho oslovili jako jednoho z úspěšných 
absolventů školy. Společně jsme zavzpo-
mínali na jeho studentská léta a na rod-
nou Telč. A zeptali jsme se i na podrob-
nosti práce u filmu.
Pane Svátku, co se Vám vybaví jako prv-
ní, když zmíníme GOB a SOŠ Telč?
„Svátku,  k  tabuli.“  Ne,  vážně.  Na  gym-
pl hrozně rád vzpomínám. Období prvních 
let nabyté svobody, možnosti cestovat, léta 
mládí a pocitu, že můžete dokázat cokoliv. 
Co Vám studium této školy dalo?
Hlavně čas a možnost rozmyslet si, co chci 
v  životě  dělat. A  samozřejmě  akademický 
základ  a  šanci  získat  všeobecný  přehled. 
V neposlední řadě mi studium přineslo za-
jímavá setkání s úžasnými lidmi. GOB má 
skvělou  pověst  a  studium na  něm má  vy-
sokou  úroveň,  to  můžu  s  odstupem  času 
a s možností srovnání potvrdit. 
Zažil jste na gymnáziu něco, na co i po le-
tech vzpomínáte? Nějaký takříkajíc ne-
zapomenutelný zážitek?
Ty čtyři roky byly pro mne smrští zážitků. 
V tom věku funguje mozek neuvěřitelným 
způsobem  a  většinu  událostí  si  zapamatu-
jete na dlouhá  léta. A moje zážitky nejsou 
samozřejmě  spojené  jen  se  studiem,  ale 
i s prvními láskami, různými vylomeninami 
s kamarády, s cestováním stopem po Evro-
pě, s prvními úspěchy i nezdary. Moje vzpo-
mínky  jsou  ale  jen  slabým odvarem  toho, 
co si pamatuje můj kamarád, spolužák Ivoš 
Návrat,  který mne  doteď  překvapuje  neu-
věřitelnými historkami, které během studia 
prožil nebo jsme prožili společně. 
Jste v kontaktu s některými spolužáky či 
vyučujícími?
Samozřejmě. S některými z nich velmi in-
tenzivně,  a  to  právě  třeba  s  akademickým 
malířem Ivo Návratem, který na našich fil-
mech spolupracuje  jako výtvarník a archi-
tekt, ale navíc jsme výborní přátelé a mám 
ho  rád  jako  jednoho  z  nejupřímnějších 
a nejvstřícnějších lidí, jaké jsem potkal. Na-
ši spolužáci a vyučující to vědí, ale klidně 
čtenářům  TL  prozradím,  že  my  dva  jsme 
na  gymplu  patřili mezi  ty  největší  lumpy. 
Takže pozor, šance na zlepšení pořád exis-
tuje. 

Učil Vás nějaký pedagog, který Vás ovliv-
nil více než všichni ostatní? Ať už v pro-
fesním, nebo v osobním životě.
Každý  člověk  vás  nějakým  způsobem  for-
muje,  v  tom  věku  obzvlášť.  Rád  vzpomí-
nám na Martu Horákovou, na Miloše Vystr-
čila, kterého jsem si už  tehdy vážil za  jeho 
upřímnost,  férovost  a  pracovitost,  na  Sta-
nislava Mácu, Josefa Macků, Jindřišku No-
votnou i na paní Danu Zažímalovou, kterou 
jsme měli na latinu a se kterou jsme, musím 
přiznat, dost válčili, ale s odstupem času mu-
sím uznat její obdivuhodné znalosti a kvality.

Kam směřovaly Vaše kroky po maturitní 
zkoušce? Bylo studium na GOB dobrým 
základem pro další vzdělání?
Po  gymnáziu,  kde  jsem  se  zaměřil  huma-
nitním směrem, jsem šel na filmovou školu 
ve Zlíně. Během ní jsem se na praxi setkal 
s profesionálním filmem, a to ne jen ledaja-
kým.  Šlo  o  velkofilm Mission:  Impossible 
s Tomem Cruisem, který se točil v Praze, a já 
měl možnost zjistit, jak výroba filmu funguje 
v ideálních podmínkách. Nutno podotknout, 
že nikdy potom jsem podobné u českého fil-
mu nezažil. My jsme spíš takoví improvizá-
toři a punkeři, což je samozřejmě ovlivněno 
malým trhem, a představa, že natočíme vel-
kofilm  v  našich  podmínkách,  je  prostě  ne-
reálná. Ale to  jsem odbočil. Dalším mezní-
kem v mém životě byla v letech 1997 a 1998 
cesta kolem světa, která zažehla moji touhu 
po cestování i natáčení cestopisů. 
Vyrůstal jste v Telči, jaký k ní máte vztah?
Telč  je moje srdeční záležitost, moje  láska. 
Říká  se,  že  vztahy  na  dálku  nefungují,  ale 
s Telčí je to naopak. Pokaždé se tam rád vra-
cím a čím jsem starší,  tím víc objevuju její 
krásy a těším se z nich. A ve srovnání s jiný-
mi městy a místy, které jsem ve světě navští-
vil, musím říct, že máme být na co hrdí. Krá-
sa  Telče  je  opravdu  jen  těžko  srovnatelná. 
Což člověk jen těžko pozná, pokud tu krásu 
má denně na očích. Proto mi, zatím, ten od-
stup a odloučení vyhovuje. 
Nyní žijete v Praze, zvažujete možnost bu-
doucího návratu do svého rodného měs-
ta?
Čím jsem starší, tím mě ta možnost napadá 
čím dál  tím  častěji. Myslím,  že  na  stáří  se 
do Telče vrátím. A moc rád. 

Teď k Vaší profesi. Jste úspěšným režisé-
rem, scénáristou a producentem. Můžete 
nám stručně popsat, co všechno tato prá-
ce obnáší? 
Mám rád příběhy. Film jako prostředek k je-
jich vyprávění mně osobně přijde nejvhod-
nější.  Nejen  proto,  že  oslovíte  široké  pub-
likum,  ale  hlavně  proto,  že  je  to  nesmírně 
pestrá práce. Baví mě střídat jednotlivá od-
větví té naší branže. Láká mě, a vždycky lá-
kalo,  psát.  Práce  filmového  režiséra  je  pak 
jen  další  prostředek  vyprávění  a  tuhle  část 
mám nejraději. A protože nejsložitější je, ja-
ko ve všem, získat na projekty finance, padá 
na mne i to producenství. Je to o komunika-
ci s televizemi, distributory, reklamními part-
nery, se zástupci různých institucí, se štábem, 
herci a tak dále. 
Co Vás na práci nejvíce baví a co byste 
nejraději úplně vynechal?
Nejspíš bych asi vynechal to producentství. 
To dělám spíš z nutnosti. Film Úsměvy smut-
ných mužů podle spisovatele Josefa Formán-
ka nám odmítli všichni producenti s tím, že 
na film o alkoholicích nebude nikdo chodit, 
takže  jsme  na  to museli  sehnat  finance  sa-
mi. Do této doby film viděly u nás v kinech 
a v různých televizích téměř dva miliony di-
váků  a  získal  Cenu  filmových  diváků  bě-
hem Českého lva 2018. Od té doby jsem pře-
svědčen, že pokud něčemu věříte, má smysl 
za  tím  jít,  ať  to  stojí,  co  to  stojí.  Je krásné 
někoho o něčem přesvědčit, ale stejně musí-
te vždycky zabojovat nejvíc za tu svou věc. 
Na který ze snímků z Vaší tvorby jste nej-
více hrdý? A proč?
Nejvíc hrdý jsem asi právě na Úsměvy, pro-
tože dokázaly ovlivnit  a  pomoct mnoha  li-
dem,  kteří  se  závislostí  na  alkoholu  bojují. 
Už se navíc na závislé nedívám jako na ně-
koho,  kdo  selhal  nebo  neměl  dostatek  vů-
le, ale jako na toho, kdo potřebuje pomoct. 
Závislost je nemoc a je třeba ji léčit. I proto 
teď připravujeme film podle knihy Michae-
ly Duffkové Zápisník alkoholičky, což je po-
hled na závislost z pozice žen. U nich je totiž 
naprosto odlišná. 
Ovlivnily Vaši práci všem známé potíže té-
to doby?
Ano, v této době jsme měli natáčet v Indonésii 
film podle další knihy Josefa Formánka s ná-
zvem  Dvě  slova  jako  klíč.  Má  se  natáčet 
i na jiných místech ve světě, v Japonsku, In-
dii, Polsku nebo třeba ve Spojených státech, 
a to teď logicky není možné. Ale věříme, že 
odsunutí má nějaký důvod a smysl a že pomů-
že udělat film ještě lepší. Máme alespoň více 
času na dokončovací práce dobrodružného fil-
mu pro teenagery s názvem Spící město, kde 
se děti a dospívající musí vyrovnat se situací, 
kdy všichni rodiče na světě usnuli a oni se mu-
sí postarat sami o sebe. 

Ivana Holcová

Foto: Archiv Dana Svátka
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Nový starosta Telče navštívil ZASTÁVku 
a pokřtil první číslo časopisu
(Více na str. 8)                    Foto: Archiv ZASTÁVky

Hasičské cvičení
(Více na str. 5)                             Foto: Jiří Fišara
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• Čalounictví  Votava-Václavek.  Opravy 
veškerého  čalouněného  nábytku  i  sta-
rožitného.  Zhotovení  krycích  plachet 
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. No-
vě  -  čištění  koberců,  sedacích  souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupím  obrazy  Míly  Doleželové  rom-
ských dětí a jiných motivů. Koupím i jiné 
obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, 

Malý oznamovatel

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

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.

• Postoupím užívací právo k hrobovému místu (dvojhrob) na hřbi-
tově  U  Svaté  Anny,  v  Telči  na  ulici  Svatoanenská.  Kontakt 
607 271 993.

• Přijmu prodavače,  prodavačku do prodejny železářství  v Telči. 
Více informací na tel. +420 777 300 514
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Jarní móda v ZUŠ
Přijďte se do „zušky“ inspirovat módními návrhy dětí z výtvarného oboru. Ošatíme vás od hlavy k patě.  Na výstavě najdete bláznivé po-
krývky hlavy, šaty z modrotisku i veselé ponožky… A připomenete si i originální, podomácku „šité“ roušky z loňského jara.

Lenka Bláhová

Okolí Telče před březnovou nadílkou sněhu 
Foto: Ivana Holcová

Z okolí Telče…

… a nekulturní část Moravské Dyje
Foto: Jiří Pykal

Kulturní...  Foto: Jiří Pykal
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Naše města a vesničky za poslední léta doslova rozkvetly
V minulém vydání TL  jsme  si povídali  s malí-
řem Jiřím Albrechtem  z Dačic,  který  zavzpo-
mínal na dětství zčásti strávené v podloubí telč-
ského náměstí. Řeč padla také na facebookovou 
skupinu s názvem Telč a okolí, která v součas-
nosti  žije  sdílenými  fotografiemi  a  vzpomínka-
mi na minulé století. Milovník železnice je mimo 
jiné autorem tří dílů Kreslířových tipů na výlety 
mapujících jihozápadní Moravu. Ve druhém po-
kračování rozhovoru prozradil kromě tipu na vý-
let také to, zda chystá další knihu. 
Skrze své knihy řadu let mapujete okolí Telče 
i další nedaleké oblasti, můžete tak pozorovat 
jejich postupnou proměnu. Jak ji hodnotíte? 
Na knížkách s podtitulem Kreslířovy tipy na vý-
lety  jsem  pracoval  velmi  dlouho,  první  knížka 
vyšla už v roce 2004 a třetí roku 2015. Ke změ-
nám dochází  neustále, musel  bych  znovu  objet 
celý  region, abych  je všechny zaznamenal. Ně-
které jsem sice popsal ve druhém a zejména tře-
tím dílu, ale svět se točí dál. Nikdo nemůže po-
přít, že naše města a vesničky za ta poslední léta 
doslova rozkvetly. Samotná Telč dále zkrásněla. 
Vzpomeňme  si,  jak  vypadaly  třeba  výklenko-
vé kapličky a kamenné kříže u cest a v polích. 
A dnes? Moc mě  také  potěšilo  dosazení  věžič-
ky na budovu bývalého ústavu korunního prin-
ce Rudolfa na vydlážděném náměstí v Nové Říši. 
Hrad  Roštejn  si  pamatuji  jako  zastřešenou  zří-
ceninu. Po další a zcela nedávné úpravě se stal 
hradním skvostem našeho  regionu. Staré Hobzí 
se může chlubit krásně opravenou zámeckou bu-
dovou. Výstavba nového mostu přes Moravskou 
Dyji pod Starým Hobzím by mohla být považo-
vána za dobrý počin, pokud by však nebyl nemi-
losrdně  zbourán  několika  obloukový  kamenný 
most z 19. století. Ale vraťme se do Telče. Za pří-
mo husarský kousek telčských radních považuji 
vybudování dopravního terminálu v areálu želez-
niční stanice a uvedení nádražní budovy do své-
ho  původního  vzhledu. Co mi  z  toho  vychází? 
Ano, většina změn byla k lepšímu. 
Je ve městě nějaký kout či stavba, u které vás 
změna mrzí, a raději byste zachoval původní 
podobu? 
Nechci  se  stavět  do  role  nekompromisního 
a „všeznalého“ kritika, ale otázka padla, odpovím 
tedy otevřeně. Začnu okolím nádraží, které vypa-
dá jako po bombardování. Vím, že se jedná o pře-
chodný stav, ale to, co tady člověk vidí, je přímo 
otřesné. Zbourání  secesní budovy bývalého ho-
telu Na Růžku považuji za fatální chybu. Pevně 
věřím, že prostor bude ve skutečně dohledné do-
bě zastavěn solidní architekturou, která bude kva-
litním sousedem pozdně funkcionalistické pošty, 
pozoruhodné  budovy  sokolovny  a  velmi  pěkně 
opravené budovy nádraží. Se sokolovnou souse-
dící budova bývalé Zemské vyšší reálky bude ža-
lovat již na věky, její novorenesanční fasáda by-

la zničena v šedesátých letech minulého století. 
Ani nedávná oprava její původní reprezentativní 
vzhled vrátit nemohla. O  jednoposchoďové bu-
dově polikliniky, pomníku  reálného  socialismu, 
raději  pomlčím.  Velice  mě  mrzí  současný  stav 
další  zajímavé  architektury,  kterou  je  katolický 
dům či orlovna. A potom je zde chumel bytovek 
typu „každý pes jiná ves“ při výpadovce na Da-
čice. Myslím si, že právě tohle si Telč nezaslou-
žila. Pevně věřím, že jsem tímto svým kritickým 
pohledem nikoho neurazil. Je to pouze můj názor 
a odpověď na konkrétní dotaz. 
V současnosti jsou procházky jednou z mála 
povolených venkovních aktivit. Jsou v okolí 
Telče opomíjená místa, která byste čtenářům 
jako autor třech dílů Kreslířových tipů na vý-
lety doporučil navštívit? 
Ve svých knížkách jsem takových výletů popsal 
desítky, ale speciálně pro čtenáře jsem připravil 
následující.  Za  nejhezčí  lokalitu  pro  nenároč-
né výlety považuji okolí Radkova, tedy přilehlá 
přírodní zákoutí kolem meandrů Moravské Dy-
je. Radkov sám je příjemně vyhlížející obcí s do-
minantou kostela sv. Bartoloměje. Z Telče to ne-
ní  daleko,  po  klidné  silnici  sem  dojdete  pěšky. 
Když se vydáte jen kousek nad ves po stoupají-
cích silničkách, které směřují na Strachoňovice, 
případně na Zvolenovice, otevře se vám západ-
ním  směrem daleký  výhled  do  krajiny  s  domi-
nantou Javořice. Vraťte se zpět do vsi, přejděte 
most přes Moravskou Dyji, posléze i železniční 
trať a vydejte se do nedaleké vesničky Slaviboř. 
Za obcí opět překročte dráhu, projděte kolem že-
lezniční zastávky a s výhledem na překrásný Čer-
níčský rybník protékaný Moravskou Dyjí pokra-
čujte do vesničky Černíč. Projděte návsí, z kopce 
sejděte k  trati,  tu opět překonejte a podél hráze 
rozlehlého rybníka se vydejte až k mlýnské tvrzi. 
Celou vodní plochu tak budete pozorovat z druhé 
strany. Ručím za to, že s tímto nenáročným výle-
tem budete velmi spokojeni. Pokud půjdou i dě-
ti, dopřejte jim cestu zpět do Telče vlakem ze za-
stávky Slaviboř. 
Bude mít série čtvrté pokračování? 
Knížky s podtitulem Kreslířovy tipy na výlety už 
další díl mít nebudou. Uvažuji však o publikaci, 
ve  které  by  byly  soustředěny  zajímavé  příběhy 
konkrétních lidí z jihozápadní Moravy. Tedy opět 
z oblasti Třešťska, Telčska, Dačicka, Slavonicka 
a Jemnicka. Něco by se v „šuplíku“ našlo už ny-
ní. Ale byly  i další nápady. Ve spolupráci s vy-
davatelstvím Jarmark  jsme měli v plánu vytvo-
řit velké reprezentativní omalovánky, které měly 
představovat architektonické zajímavosti našeho 
regionu v různých stavebních slozích. Už to by-
lo  na  spadnutí,  ale  po-
tom  jsem zjistil,  že nás 
někdo předběhl a velmi 
podobnou věc už vydal. 

V hlavě se mi honí také myšlenka na knížku pro 
kluky, možná i holky, s kreslenými obrázky par-
ních a motorových lokomotiv, které kdy jezdily 
na trati z Kostelce do Slavonic. Ale to už je znač-
ně vousatý nápad, který zatím nechám dál pole-
tovat. Musím však zmínit i otázku finanční. Kaž-
dé vydání nové knihy je závislé na úspěchu knihy 
předešlé. Na  regionální  literatuře  se  zbohatnout 
nedá. Úspěchem je, když se nemalá vložená fi-
nanční částka alespoň vrátí. 
Vaše knihy jsou velmi informačně bohaté s ci-
tacemi z kronik či dobových periodik. Jak ná-
ročné je připravit takovou publikaci? Strávil 
jste hodně času v archivu? 
Nikdy jsem se netvářil jako někdo, kdo provádí 
odborné sondy do historie rodného kraje. Na to 
jsou skuteční odborníci. Archiv jsem sice navště-
voval, ale poznatky o jednotlivých místech jsem 
sbíral přímo na místě. Mým záměrem  totiž by-
lo o našem kraji docela prostě vyprávět. A to se 
mi snad povedlo. Při  svém putování  jihozápad-
ní  Moravou  jsem  potkal  spoustu  lidí,  kteří  mi 
mnohdy  neplánovaně  pomohli,  jindy  jsem  byl 
na různá místa zván. Mým výrazným pomocní-
kem byl třeba pan Valeš z telčské Štěpnice, ne-
ocenitelnou podporu jsem měl u pana Marka ze 
Sedlejova, pana Babora – starosty Borovné, pana 
Morkuse z Třeště, skvělého pana Matěje Nováka 
z Nové Říše, pana Musila ze Želetavy, některých 
kolegů z dačického gymnázia a dalších. Všichni 
jsou  jmenovitě  uvedeni  v mých knížkách. Sám 
jsem dnes udiven, jak jsem to tehdy zvládl. Vše 
jsem dělal  při  svém  zaměstnání,  které  nás mu-
selo uživit. Kreslení obrázků a sbírání podkladů 
pro písemný obsah knih bylo však tou příjemněj-
ší částí. Když přišlo finále a kniha byla připravo-
vána k tisku, šlo už o práci méně příjemnou. O to 
byly krásnější chvíle, když jednotlivé knihy by-
ly za velké účasti sympatizantů křtěny. Přirovnal 
bych to k narození dítěte. 
Jakým způsobem vám pandemie koronaviru 
znepříjemnila život, především ten pracovní? 
Byl jste nucen zrušit nějakou výstavu? 
Mám velké štěstí, že jsem ve věku, kdy už mo-
hu  dělat  pouze  to,  co mě  těší. Mráz mi  přejíž-
dí po zádech, když si uvědomím, že  ta  součas-
ná katastrofa mohla přijít v době, kdy jsem jako 
výtvarník  na  volné  noze musel  dělat  vše,  tedy 
i naprosto nezáživné věci. A to jen proto, abych 
slušně  uživil  svou  pětičlennou  rodinu.  K  tomu 
jsem se ještě stále věnoval učitelství. S výstavami 
je to špatné. Mám sice nabídku na výstavu mých 
prací ve Starči u Třebíče, ale obávám se, že právě 
vinou pandemie z toho sejde.     Marie Majdičová
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Pro pejskaře: 
Kynologický klub Telč
Na tom, že by měl projít každý pes alespoň 
základním výcvikem, se shodne většina 
pejskařů. Jak samotný výcvik pojmout už 
ale záleží na každém z nich. Jednou z mož-
ností jsou návštěvy kynologického klubu. 
My se v dnešním díle seriálu Pro pejskaře 
zaměříme na Kynologický klub Telč. Při-
blížíme si jeho fungování, objasníme, kdo 
jej může navštěvovat, a vyvrátíme i některé 
mýty spjaté se psími „cvičáky“.
Kynologický klub Telč se může pyšnit dlouhou 
tradicí, která sahá do 60. nebo 70. let minulého 
století, kdy ve městě pracovaly sportovní klu-
by pod záštitou Svazarmu. Jeho fungování ale 
nebylo vždy lehké – pamatuje časy, kdy neměl 
vlastní zázemí, a dokonce i období, kdy se je-
ho členové ke společnému výcviku vůbec ne-
scházeli. Když klubovna sídlila na Dyjických 
mostech, došlo v ní k požáru, který zlikvidoval 
kroniku klubu a některé další materiály. Spous-
ta historických dat tak není dohledatelná.
Současný klub  je  součástí  sdružení Autoklub 
Tourservis Telč, tedy organizace, která nahra-
dila původní Svazarm. Jeho předsedou je Zby-
něk Holý, jako členové výboru působí Marie 
Burianová, Irena Králová, Martin Kos, Veroni-
ka Němečková a Miroslav Burian. Klub má 16 
členů, přičemž se psy chodí cvičit i další lidé 
bez členství. „V našem zájmu je, aby členství 
v klubu bylo záležitostí pro skutečné nadšen-
ce, kteří jsou ochotni pracovat pro celou skupi-
nu, pomáhat začátečníkům, organizovat akce, 
chodit na brigády. Kdo si chce jen občas s pej-
skem zacvičit ve skupině, popovídat si o psech 
apod., může po absolvování začátečnického 
kurzu navštěvovat cvičiště v neděli dopoledne 
za poplatek 50 Kč,“ komentuje výcvikářka Ire-
na Králová.
Za běžné situace se členové klubu scházejí jed-
nou  týdně  na  hromadném  nedělním  výcviku 
poslušnosti. Dále absolvují například tréninky 
obrany, přípravy na zkoušky nebo záchranář-
ský výcvik. Součástí jsou také různé akce, ja-
ko třeba zkoušky, závody, pochody, výlety, dny 
otevřených dveří nebo ukázky výcviku. Někte-
ré z akcí už jsou tradiční a pořádají se každo-
ročně,  třeba  vánoční  závod.  Pro  veřejnost  je 
pak otevírána psí škola a kurzy pro úplné začá-
tečníky ve výcviku. 
Lekce pro začátečníky – více práce je vždy 
s dvounohým členem týmu
Právě kurzem pro začátečníky projde každo-
ročně  nejvíce  pejskařů.  „Jsme otevřeni pro 
všechny, kdo se psem chtějí cvičit, pracovat, 
bavit jeho i sebe. Nejsme zařízení ani kompe-
tentní pro nápravu zkažených agresivních psů. 
Bojácnost psů většinou vyřešit umíme. Pro-
blémům se psem je potřeba předcházet, proto 
do našich kurzů lze nastoupit se štěnětem ihned 
po hotovém očkování a zájemci se mohou při-
jít podívat i poradit už před koupí psa,“ popi-

suje Irena Králová. Dodává, že je kurz vhodný 
pro pejsky jakéhokoli plemene i věku: „Více 
než na plemeni záleží na zájmu, zkušenostech 
a učenlivosti majitele psa. Lze vycvičit a dovést 
ke zkouškám psa téměř jakéhokoliv plemene, 
pokud jeho pán chce a je ochotný pro to něco 
obětovat. Máme složené zkoušky s jezevčíkem, 
francouzským buldočkem, akitou inu, čuva-
čem a dalšími plemeny, která jsou zdánlivě ob-
tížně cvičitelná. A naopak často přijde člověk 
s německým ovčákem, border kolií nebo jiným 
pracovním plemenem a nedokáže s ním nic. 
Instruktoři mají vždy víc práce s dvounohým 
členem týmu. Samozřejmě, kdo má za cíl psa 
cvičit k nějakým velkým sportovním výkonům, 
vybírá plemeno pro daný účel vhodné.“

Začátečníci mají k dispozici vyhrazené lekce, 
kde se schází maximálně 5  lidí se stálým in-
struktorem. Jedná se o celkem 8 pravidelných 
setkání. Tento výcvik se zaměřuje na základy 
soužití  se psem. Patří do něj správná sociali-
zace s lidmi a ostatními psy, posilování vazby 
na pána a podobně. Takových kurzů proběhne 
ročně 5–7, dohromady tedy projde výcvikem 
25–35 psích nováčků. 
Absolventi popisovaného výcviku mohou do-
cházet na nedělní dopolední výcviky s pokro-
čilými a se členy klubu. Tato setkání už jsou 
početnější, schází se na nich zhruba od 5 do 20 
lidí.  Díky  klubu  lze  také  cvičit  na  zkoušky 
poslušnosti  Kynologické  jednoty  Brno,  a  to 
na zkoušku ovladatelnosti psa a poté dál pokra-
čovat ve výcviku sportovním, záchranářském 
nebo pasteveckém.
Kde se klub nachází?
Cvičiště  klubu  si  možná  pamatujete  na  růz-
ných místech Telče, několikrát se totiž stěho-
valo. Nyní se nachází na konci Telče směrem 
na Radkov v bývalé kačárně. Prostor patří zmi-
ňovanému Autoklubu, a tak už je snad trvalým 
místem pro výcvik pejsků. Klub zde postupně 
buduje své zázemí, a to plochu pro výcvik po-
slušnosti, překážky a vnitřní halu pro výcvik 
v zimě či za tmy.
Stejně jako mnoho dalšího je i kynologie po-
znamenaná  současnými  omezeními,  jak  dále 
uvádí paní Králová: „Nejhorší je to pro majite-
le štěňat a mladých psů, kteří potřebují socia-
lizaci pro svého psa, kteří potřebují ve výcviku 
postupovat dopředu. A my psovodi se nemůže-
me na sebe dívat při práci se psem, opravo-
vat si svoje chyby, radit se navzájem, pomáhat 
si. Nemůžeme si v neděli v klubovně vypít ká-

vu, popovídat si, psi si nemůžou spolu pohrát.“ 
Všichni tak doufají v opětovné setkávání, při 
kterém je dle slov cvičitelky snadné udržet si 
rozestupy a chránit se rouškou.
Zkusit to může každý
Psí „cvičáky“ mají často neprávem nálepku tvr-
dého přístupu a necitlivého zacházení se zvířa-
ty. To jsou ale pouze předsudky vzniklé v minu-
losti, které Irena Králová vyvrací: „Výcvik psů 
se obrovsky proměnil. Nejen v našem klubu, ale 
i celkově všude. V 90. letech se v klubu ještě po-
užívaly staré metody z dob Svazarmu, nátlako-
vé a často necitlivé. Tehdy cvičiště navštěvova-
li výhradně majitelé služebních plemen, nejvíce 
německých ovčáků.  Dnes je celospolečenský 
trend k výcviku pomocí pozitivní motivace, kte-
rou lze cvičit jakékoliv plemeno. U nás na cvi-
čišti to platí stejně jako všude jinde.“
Pokud máte, třeba i díky tomuto článku, pocit, 
že by mohl být Kynologický klub Telč to pravé 
pro vás a vašeho pejska, kontaktujte Irenu Krá-
lovou (Bartoňovou) na čísle 776 558 553 v do-
bě od 19 do 21 hodin nebo Zorku Herzovou 
na čísle 605 245 086 v době od 12 do 14 hodin.

Ivana Holcová

Foto: Archiv Marie Burianové

Tato  zvláštní  doba  je  nejenom  o  testová-
ní  na  zrádný vir,  procházíme  i  testem vztahů 
a kompetencí politiků, našich volených zástup-
ců. Právě tato těžká doba ukazuje, zda se tito li-
dé postaví čelem k problému a budou mít dost 
odvahy přijmout odpovědnost. Současné pojetí 
demokracie má své limity právě v tom, že vo-
lení zástupci mají mnohdy řadu možností  jak 
vyklouznout. Svoji zřejmou nečinnost masku-
jí zástupnými informacemi, co všechno se po-
stavilo a kolik peněz se utratilo a  jak se nám 
vlastně  díky  nim  dobře  žije.  Příznačné  je  ni-
kdy vlastní chybu nepřiznat a naopak vše, co 
se nedařilo, svádět na opozici s použitím nej-
různějších poškozujících polopravd. Lidé, kteří 
se takto chovají, tak vlastně činí z pudu sebe-
záchovy – zachovat se ve funkci. Z logiky věci 
potom o to víc musí prodat relativní úspěchy, 
kterými maskují své nedostatky. Tito lidé jdou 
nejjednodušší cestou, brání se věcnému řešení 
problému a o to víc se věnují vítání a děkování. 
Tuto taktiku lehkých cílů však naštěstí řada li-
dí prohlédne a ptá se, proč se tak děje. Vysvět-
lení je prosté. Jsou tak za léta naučeni, problém 
prostě neexistuje. Nemusíme tedy všechno po-
chopit v detailech, stačí se zamyslet nad sou-
vislostmi a uvědomit  si,  že někteří politici  se 
vlastně nemohou chovat jinak. Co se s tím dá 
dělat?  Především  se  nechovat  stejně,  neoplá-
cet aroganci, nemá to smysl, vyvoláme totiž jen 
další a další emotivní výpady. Musíme to něja-
kou dobu ustát, dobré věci chtějí čas a většinou 
nejdou hned. A hlavně využít svého práva volit 
a volit zodpovědně.

za KDU-ČSL Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek

Dobré věci chtějí čas
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Odpadové otázky 
a odpovědi
Co přináší nový zákon o odpadech?
Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech 
č.  541/2020  Sb.  Tento  zákon  prostřed-
nictvím obce nutí  občany,  aby  se  chovali 
zodpovědně  při  nakládání  s  jejich  odpa-
dy a postupně došlo k minimalizaci uklá-
daného  směsného  komunálního  odpadu 
na skládkách odpadů. K tomuto slouží ja-
ko finanční nástroj zdražování skládkova-
cího poplatku. Viz tabulka:

Popis tabulky: Pokud občan Telče vy-
produkuje v roce 2021 do 200 kg souč-
tu směsného komunálního odpadu, vel-
koobjemného odpadu, uličních smetků 
a odpadů z tržišť, bude cena za uložení 
tohoto odpadu 500 Kč/t. Vše, co bude 
nad 200 kg/obyvatele, bude zpoplatně-
no cenou 800 Kč/t. 
V roce 2030 do 120 kg/občana bu-
de základní poplatek za uložení odpa-
du na skládce 800 Kč. Co bude nad 120 
kg/občana, bude zpoplatněno cenou 
1850 Kč.

Co pro to udělala Telč a její obyvatelé?
Telč, která byla iniciátorem vzniku dobro-
volného  svazku obcí Oběhové  hospodář-
ství  Renesance,  se  na  tento  nový  zákon 
fyzicky připravovala pět  let a můžeme si 
říct,  že  se  zadařilo. Ale  nesmíme  usnout 
na  vavřínech  a  měli  bychom  pokračovat 
v započaté práci. Tato práce musí být od-
vedena  hlavně  každým  jednotlivým  ob-
čanem.  Žádná  radnice  za  občany  jejich 
odpad  nevytřídí.  V  těchto  pěti  letech  se 
podařily  realizovat  důležité  kroky,  jako 
jsou  popelnice  na  papír  a  plasty  do  do-
mácností,  dovybavení  sběrných  hnízd 
kontejnery na bioodpad, textil a kovy, za-
vedením vratných kelímků  snížení  odpa-
dů na festivalu Prázdniny v Telči. Jak jsem 
psal výše, musíme v této dobře odvedené 
práci pokračovat. Nejedná se  jen o  třídě-
ní  odpadu  z  černých popelnic,  ale  napří-
klad i o stavební sutě. Je nezbytné, aby je 
každý při likvidaci dokázal správně roztří-
dit na betonovou suť, cihlovou suť a mi-
nimálně ostatní. Každá tato komodita má 
na trhu s odpady jinou cenu a ta se potom 
odráží zpět do celkové ceny, kterou musí-
me za odpady zaplatit. Jako velký problém 

vidíme vysoký podíl bioodpadů v černých 
popelnicích, který je hmotnostně těžší než 
ostatní  odpad  a  přitom  dobře  přírodními 
procesy  (kompostováním)  zpracovatelný 
a z druhého hlediska, kdy řešíme nedosta-
tek vody v krajině, i dobrý zadržovatel vo-
dy na našich polích. KAŽDÉ KILO SE 
POČÍTÁ,  proto  žádám občany,  aby  ten-
to odpad z kuchyní, vizuálně malý, avšak 
hmotnostně těžký, dokázali separovat. Co 
nás trápí, je kontaminace tříděných odpa-
dů  na  hnízdech.  Igelitové  tašky,  pytlíky, 
hadry  a  podobné  věci  nemají  v  hnědých 
kontejnerech co dělat. Další věcí jsou su-

tě v černých popelnicích. Kamení a veliké 
kusy betonu dokáží poškodit nástavby po-
pelářských aut a způsobují nemalé nákla-
dy na opravy.
Co by dále měli občané dělat pro řešení 
problematiky odpadů?
Při nákupech eliminovat jednorázové oba-
ly – tašky, pytlíky apod.
Vybírat  zboží,  které  je  zabaleno  v  dobře 
zpracovatelném obalu. Obvykle je to obal 
z  jednoho  druhu  materiálu.  Vícevrstvé 
obaly jsou problém. Klasickým příkladem 
je raději nakupovat mléko v PET láhvi než-
li trvanlivé mléko v nápojovém kartonu.
Snížit spotřebu nebo se vyhnout používá-
ní  jednorázových  plen. Dnešní  nové  pra-
telné pleny umožňují komfortní používaní 
pro maminky,  dokáží  ušetřit  během dvou 
let používání na novou sušičku a jsou zdra-
vější  než  jednorázové.  Hodně  maminek 
používá jednorázové pleny pouze pro del-
ší cestování.
Správný  výběr  a  správné  nastavení  kot-
lů  na  tuhá  paliva.  Dřevní  popel  využít 
do kompostu, parametry kotlů na uhlí před 
zimou nastavit na efektivní spalování (mé-
ně popela, úspora při nákupu uhlí).
Nákup a používání kompostéru na zahra-
du (město Telč má na prodej ještě dotova-
né za nižší cenu) a nákup bytového vermi-
kompostéru*)  pro  domácí  kompostování 
zbytků  z  kuchyně. Tyto  kompostéry  vám 
dokáží  ušetřit  náklady  za  nákup  zahrad-
ních  substrátů  a  vyrobený  kompost  má 
i vyšší výživové hodnoty pro vaše rostliny. 
Nakupovat výrobky vyrobené z recyklátů. 
Od  toaletních  papírů  po  plotovky  a  prk-
na  z  recyklovaného  plastu  (je  zde  sice 
vyšší  pořizovací  cena,  ale  nižší  náklady 
na údržbu).

*) Vermikompostér –  je  to  speciální ná-
doba přizpůsobená pro chov žížal a zpra-
covávání organického materiálu v domác-
nostech
Jaké další plány má DSO Oběhové hos-
podářství Renesance?
V  tomto  roce  bude  prováděna  kontro-
la popelnic na směsný komunální odpad, 
v případě zjištění tříditelného odpadu bu-
de majitel  této popelnice informován, co 
se  v  popelnici  nacházelo  a  proč  nebyla 
vyvezena.
V  případě  pořádání  festivalu  Prázdniny 
v  Telči  chceme  pokračovat  v  používá-

ní  vratných  kelímků  a  rozšířit  tuto  akti-
vitu  i  na  vratné  talíře.  Jednorázové  talí-
ře v blízké budoucnosti budou zakázány. 
Zde bych chtěl požádat občany, pokud se 
chtějí zbavit talířů, ať je odevzdají nepo-
rušené na sběrný dvůr Služeb Telč, s. r. o.
Další  dovybavení  technikou  a  zázemím 
pro naši firmu, abychom dokázali i v bu-
doucnu  udržet  náklady  na  co  nejnižší 
úrovni. 
Jak si vede město Telč v porovnání 
s městy o podobné velikosti?
Odpověď  na  tuto  otázku  nám  ukázaly 
v  roce  2020  dvě  soutěže.  Soutěž  v Kra-
ji  Vysočina  „My  třídíme  nejlépe  za  rok 
2019“,  kde  se  Telč  umístila  v  katego-
rii  nad  5.001  obyvatel  na  prvním místě, 
a v celorepublikové soutěži „O Křišťálo-
vou popelnici“ za rok 2019, kde skončila 
na pěkném druhém místě. Z hlediska ná-
kladu  na  odpady,  z  kterého  je  vypočítán 
poplatek na občana, si Telč také s poplat-
kem 550 Kč nevede špatně. Obvyklá cena 
se  pohybuje  v ČR u měst  podobné  veli-
kosti mezi 650–850 Kč/občana. Sousední 
Třešť má poplatek 588 Kč a v Dačicích to 
je 720 Kč.
Kam s naším odpadem po zákazu 
skládkování?
Společnost OHR Services, s. r. o., již nyní 
vozí směsný komunální odpad do zaříze-
ní na energetické využití odpadu  (lidově 
řečeno spalovny odpadu) SAKO Brno. Je 
snaha, zatím ve formě návrhu, vybudovat 
spalovnu i v Kraji Vysočina. Jedním z klí-
čových problémů je najít vhodnou lokali-
tu, kde bude jednoduché připojit se a vyu-
žívat teplo, které spalovna vytvoří.

Jiří Kadlec
Ředitel OHR

Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za ukládání 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále
využitelných odpadu*) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
zbytkových odpadů 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a déle
Množství odpadu na obyvatele v kg 200 190 180 170 160 150 140 130 120 120
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zapříčiňuje nízký stav spodních vod, by-
lo třeba zejména o víkendech navážet vo-
du z úpravny v Nové Říši do vodojemu,“ 
uvedl  starosta  staroříšského  sboru  Josef 
Novák.  Hasiči  pomáhali  zlikvidovat  osm 
požárů.  „Naštěstí se vždy podařilo ohni-
vý živel zkrotit zavčas a nenapáchal škody 
na obytných částech,“ zhodnotil Novák.
Staroříšský sbor se zdaleka nevěnuje pou-
ze hasičské činnosti, ale je aktivní i v pořá-
dání nejrůznějších akcí pro obyvatele ob-
ce. Kromě  lyžařského zájezdu v  loňském 
lednu,  tradičního  masopustního  průvodu 
v  únoru,  po  kterém  společenské  události 
přerušila  protipandemická  opatření,  hasi-
či uspořádali pouťovou  taneční zábavu či 
cyklovýlet,  kterého  se  účastnilo  třiačtyři-
cet milovníků cyklistiky. 
V Říši se mohou zapojit i ti nejmladší hasi-
či. „Tak jako v minulých letech jsme měli 
v plánu obhajovat výborné výsledky z mi-
nulých ročníků Zimního halového kvarteta. 
Tomu odpovídaly také pravidelné tréninky 
dvakrát v týdnu. Ve středu měli dobrovolný 
kruhový trénink starší, v pátek pak všech-
ny děti. Hned první soutěž ukázala dobrou 
přípravu,“  chválil  nejmladší  hasiče  No-
vák. Nejlepším výsledkem z brněnské sou-
těže bylo  třetí místo v kategorii nejmlad-
ších a stejné umístění v mladších. Soutěžní 
plány pak přerušila pandemie. 
Náhradní  kolo  jarní  soutěže  Plamen  se 
uskutečnilo  v  září  ve  Staré  Říši  v  areálu 
U  Jechovce. „Pro naše mladé hasiče ne-
dopadlo vůbec špatně. V kategorii star-
ších jsme skončili na druhém místě. Mlad-
ší reprezentovala dvě družstva, která byla 
první, respektive šestá,“  shrnul  výsledky 
starosta.  Poslední  soutěží  pro  mladší  by-
la pozimní část hry Plamen v Cejli. „Mož-
ná, aby se nikdo nemohl na druhého vy-
tahovat, skončili mladší i starší na čtvrtém 
místě. Dorostenec Marek Svačina obsadil 
druhou příčku,“  doplnil Novák  s  tím,  že 
všem  dětem  patří  velká  pochvala  za  pří-
pravu a výkony. 
Úspěšný je také staroříšský ženský a muž-
ský  tým.  Sezónu  ale  letos  nekompliko-
val pouze koronavirus, ale  také zdravotní 
komplikace. „Družstvo žen se kvůli zdra-
votním problémům svých členek nezúčast-
nilo žádné soutěže a některé zbývající do-
plnily sestavy jiných souborů,“ informoval 
Novák.  Mužský  tým  objel  všechna  ko-
la  extraligové  soutěže  v  požárním  útoku. 
Nejlepší výkon hasiči předvedli v Čechtí-
ně,  kde  se  s  časem  16:37  získali  bronz. 
„Bohužel naše rozloučení se sezónou ne-
bylo dle představ a neplatný pokus nás 
usadil na konečnou třináctou příčku se 
třiačtyřiceti body,“ shrnul extraligové vý-
sledky starosta Novák. 

Marie Majdičová

SDH Stará Říše: 
Nejen zásahová jednotka, 
soutěžní týmy, 
ale i program pro místní

Sbor dobrovolných hasičů Stará Říše, kte-
rému  se  věnujeme  ve  čtvrtém  díle  hasič-
ského seriálu, patří k  těm nejaktivnějším. 
Téměř sto třicet let existující spolek zapo-
juje především děti, které obec reprezentu-
jí na nejrůznějších soutěžích. Aktivní je ale 
i tým mužů a žen. Kromě soutěží a výjez-
dů zásahové  jednotky se  staroříšští hasiči 
hojně  věnují  pořádání  společenských  ak-
cí,  pro místní  organizují  například výlety 
či zájezdy. 
Zásahová jednotka vloni nezahálela, vyje-
la celkem čtyřiadvacetkrát. „Jak je patrné, 
členové se opravdu nenudili. Především 
kvůli několik let trvajícímu suchu, které 

pujících. Telčský betlém se tak řadí k největ-
ším v počtu účinkujících v celé zemi. 
Je to sice všechno práce náročná, ale krásná 
a smysluplná. Sám člověk by na ni nestačil, 
proto  chci  touto  cestou poděkovat  členům 
souborů, muzikantům,  tanečníkům, zpěvá-
kům, rodičům, dětem, prostě všem, kteří se 
mnou  spolupracovali  a  spolupracují.  Bez 
všech  těchto  bezejmenných  lidí  bych  ne-
dokázala nic. Velký dík patří i Městu Telč, 
státnímu  zámku  a  DDM Telč,  kde  máme 
vždy dobré zázemí a pochopení. 
Smutné  je  to, že kvůli pandemii se soubo-
ry už celý rok nemohou scházet a pracovat. 
Mám trochu obavy, aby zájem o tuto práci 
neochladl. Ale pevně věřím, že tomu tak ne-
bude a to, co se tu 40 let budovalo, se neztra-
tí. Moc si přeji, abychom se po těchto ošk-
livých měsících strachu a nečinnosti znovu 
setkali  a  pokračovali.  Těším  se  na  setkání 
s Vámi všemi a děkuji za pomoc a spoluprá-
ci. Jsem šťastná, že Vás všechny mám. 

Text + foto: Jana Návratová

40 let s folklorem
Je  naprosto  neuvěřitelné,  že  v  letošním 
zvláštním a smutném roce uplyne 40 let, kdy 
jsem spolu s nezapomenutelnou paní učitel-
kou a kamarádkou Milenou Kopečnou zalo-
žila folklorní dětský soubor Kvítek. Zdálo se 
nám to oběma jako smysluplná práce, proto-
že je všeobecně známo, že na to, co vytváře-
li naši předkové, bychom neměli zapomínat, 
a tradice a poklady, které nám tu zanechali, 
bychom měli  střežit  a v mládeži udržovat. 
V dnešní přetechnizované době globalizace 
je to zvlášť důležité, jinak se kulturní rozdí-
ly jednotlivých zemí pomalu ztratí. A to by-
chom neměli dopustit. 

Před 40 lety jsme začínali s 20 dětmi. Postu-
pem doby se nás ujal DDM v Telči, pořídil 
nám  pravé  horácké  kroje,  na  které  pečlivě 
dohlížela paní učitelka Jiřinka Mátlová. Dětí 
postupně přibývalo tak, že musely být rozdě-
leny do 3 skupin, a vznikl Kvíteček, Kvítek 
1 a Kvítek 2 (celkem vždy kolem 60 dětí).
Potěšující  je,  že  v  některých  z  těchto  dě-
tí vztah k místnímu folkloru zůstal a chtě-
ly pokračovat dál, takže před 30 lety vznikl 
dospělý soubor Podjavořičan, který v sou-
časné době čítá na 45 členů, a reprezento-
val město Telč  na  festivalech  po  celé Ev-
ropě. Jsem velmi šťastná, že mnozí z členů 
souboru  Podjavořičan  jsou mými  velkými 
pomocníky a nástupci. Věřím, že tuto krás-
nou a smysluplnou činnost nenechají zanik-
nout a budou v ní pokračovat. Těší mne, že 
si členové pořizují a vyšívají své vlastní ho-
rácké kroje a snaží se udržovat i místní zvy-
ky – velikonoční mrskut, horácké bály a jar-
marky, stavění máje, vítání jara atd.
Dětské soubory Kvíteček, Kvítek 1 a Kvítek 
2 reprezentovaly dvakrát město ve Strážni-
ci,  čtyřikrát  na Evropském  setkání  soubo-
rů  v  Telči,  na  Adámkových  slavnostech 
v Hlinsku, v rakouském Waidhofenu a Ra-
absu,  čtyřikrát  postoupily  děti  v  soutěži 
folklorních souborů do národního kola, na-
táčely pro rozhlasový pořad Domino, pořad 
horáckých koled do Československého roz-
hlasu Brno…
Největší radost mi dělá společný projekt dět-
ských souborů a Podjavořičanu v tradičním 
Živém  betlému  na  zámku  v  Telči,  kde  se 
společně při účinkování sejde na 80 vystu-

Znak SDH Stará Říše      Foto: www.stararise.cz
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Informace k zápisům 
do základních 
a mateřských škol pro 
rok 2021/2022
Vzhledem k současné epidemiologické si-
tuaci  se  ruší  termín  zápisu do  základních 
škol ve správním obvodu obce Telče, kte-
rý byl stanoven od 9. do 10. dubna 2021.
Základní školy
Zápisy  do  základních  škol  se  konají  dle 
školského zákona od 1. dubna do 30. dub-
na 2021. Konkrétní termín zápisu k povin-
né školní docházce stanoví ředitel/ředitel-
ka  školy.  Všechny potřebné informace 
najdete na webových stránkách základ-
ních škol.
Mateřské školy
Zápisy  do mateřských  škol  se  konají  dle 
školského zákona od 2. května do 16. květ-
na 2021. Konkrétní  termín  zápisu  rovněž 
stanoví  ředitel/ředitelka  školy  a  potřebné 
informace najdete na webových strán-
kách mateřských škol.

Jaroslava Pavlů, Útvar školství MěÚ Telč

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.  19. 4.  IV.  21. 4.
III.  20. 4.  V. - VI.  22. 4.

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

Městská knihovna Telč  
Objednávky na čísle 567 112 449

nebo na e-mailu knihovna@mktelc.cz
Otevírací doba výdejního okénka:

pondělí, středa, čtvrtek
od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00

pátek
od 8.30 do 12.00 hodin

Aktuální informace na www.mktelc.cz

Navzdory omezené-
mu provozu čtenáři 
na knihovnu nezanevře-
li, vede Mornštajnová

Stejně jako vloni na jaře i letos knihovnice 
Lenka Zamazalová  a Andrea  Fajtová  ko-
munikují  se  čtenáři  skrze  výdejní  okén-
ko.  Další  možností  je  donášková  služba. 
V obou případech  je nutné knihy předem 
objednat telefonicky či e-mailem. „Donáš-
ka knih domů je určena především pro ri-
zikové skupiny. Služba probíhá po domluvě 
pouze na území Telče a je zdarma,“ infor-
movaly knihovnice. 
Kromě  omezení  provozu  koronavirová 
pandemie  zasáhla  knihovnu  i  v  dalších 
ohledech. Plánované besedy, exkurze, po-
NOCování, Týden knihoven či morionský 
trh hry Lovci perel a další akce museli ma-
lí i velcí čtenáři oželet. Zůstaly pouze zá-
kladní  výpůjční  služby,  kdy  se  z  okénka 
na dvoře ZUŠ nejčastěji ozývalo: „Tak co 
si dnes dáte?“. S trochou nadsázky si tak 
knihovnice připadaly jako v restauraci. 
A  na  co  padla  volba  příchozích  nejčastě-
ji?  „Statistice nejvíce půjčovaných knih 
vedou čeští autoři a dále maturitní a škol-
ní doporučená četba,“  uvedly  knihovni-

ce s tím, že nejžádanější autorkou je Hana 
Mornštajnová s romány Hotýlek, Tiché ro-
ky či Hana, které zobrazují silné lidské pří-
běhy ovlivněné klíčovými okamžiky  čes-
kých dějin minulého století. Druhá příčka 
patří knize Vrány z pera Petry Dvořákové. 
Třetici nejpůjčovanějších děl uzavírá Ka-
rin Lednická  se  svým Šikmým kostelem, 
jehož druhé pokračování vyšlo nedávno.
Mezi  dětskými  čtenáři  je  nejoblíbenější 
série  Deníků  malého  poseroutky  od  Jef-
fa Kinneyho. „Na paty mu šlapou Dení-
ky mimoňky Rachel Renée Russellové. 
Na pomyslnou bronzovou příčku se dosta-
la kniha Strašidelná knihovna autorky Do-
ri Hillestad Butlerové,“ doplnily žebříček 
knihovnice. 
Pandemie  se  samozřejmě  podepsala  také 
na  celkových  číslech.  „V roce 2020 by-
lo v knihovně zaregistrováno 1 209 čte-
nářů, z toho 490 dětí do patnácti let. Po-
čet výpůjček z 58 079 v roce 2019 klesl 
na 44 471 za loňský rok. S tím souvisí také 
menší počet návštěvníků, rok před pande-
mií jich přišlo 18 919, vloni to bylo přibliž-
ně o patnáct procent méně,“ uvedly sou-
hrnná data knihovnice. Podle nich logicky 
vzrostly  pouze  elektronické  služby,  jako 
je  vstup  do  on-line  katalogu  a  čtenářské-
ho konta, z 9 574 na 12 414 vstupů v ro-
ce 2020.
Ze  statistik  velmi  odlišného  loňského  ro-
ku, kdy byla knihovna téměř půl roku za-
vřená  nebo  fungovala  omezeně,  lze  jen 
těžko vyvozovat závěry. „Zatím to sice ne-
vypadá, ale my stále doufáme v lepší zít- 
řky a těšíme se na naše čtenáře,“ vzkazují 
Lenka Zamazalová a Andrea Fajtová.

Zdroj: Pixabay.com

Zápis dětí do MŠ Telč 
pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Telč, příspěvko-
vé organizace, oznamuje, že
zápis  dětí  do  mateřské  školy  pro  nový 
školní rok 2021/2022,
tj.  s  termínem  nástupu  1. 9. 2021, bude 
probíhat ve dnech
2. 5. 2021 – 16. 5. 2021
bez  osobní  přítomnosti  dětí  a  zákonných 
zástupců ve škole
(dle opatření MŠMT v souvislosti s mi-
mořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem 
a onemocněním COVID-19)
Veškeré dokumenty k zápisu do MŠ jsou 
k dispozici:
- na webových stránkách školy
- k vyzvednutí v připravené schránce (Ko-
menského 512, Telč, žlutý vchod)
- na vyžádání na e-mailu: mstelc@ji.cz
Dokumenty k zápisu:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání
(+ kopie rodného litu)
2. Evidenční list dítěte
3. Doložení řádného očkování dítěte
(potvrzení od praktického dětského lékaře)
Způsob podání:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, je mož-

né žádost o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2.  e-mailem  s  uznávaným  elektronickým 
podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!)
3. poštou na adresu – MŠ Telč, Komenského 
512, 588 56 Telč
4. osobním podáním do připravené schránky
(umístěna  v MŠ  Telč,  Komenského  512, 
žlutý vchod)
Na základě předložených dokumentů bude 
e-mailem zasláno registrační číslo,  číslo 
žádosti, pod kterým bude dne 24. 5. 2021 
zveřejněn na webových stránkách a vývěs-
kách  školy  na  dobu  15  dnů  seznam při-
jatých uchazečů o vzdělávání v MŠ Telč.

Bc. Jarmila Horníková, ředitelka MŠ Telč
e-mail: mstelc@ji.cz, tel.: 778 773 800

Marie Majdičová
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Zprávy z UCT 
– duben 2021

V dubnu si připomeneme 10 let od slav-
nostního otevření Univerzitního centra  
Letošní  duben  je  pro  naše  centrum  skuteč-
ně výjimečný. Připomeneme si, že od slav-
nostního  otevření Univerzitního  centra Telč 
po kompletní rekonstrukci (11. 4. 2011), kte-
rou naše prostory prošly v letech 2009–2011, 
uplyne rovných 10 let. Masarykova univerzi-
ta tehdy investovala do opravy jedné z nejvý-
raznějších telčských budov více než 150 mili-
onů korun, z velké části získaných v rámci 2. 
výzvy Finančních mechanismů EHP/ Norska 
(tzn. Norských fondů). Projekt „Telč – reha-
bilitace bývalého jezuitského areálu – Středo-
evropské centrum pro kulturní dědictví“ byl 
největším projektem svého druhu. 
Masarykova univerzita získala v Telči, a tím 
i  v  Kraji  Vysočina,  svůj  pevný  bod,  kte-
rý má určitý  nezpochybnitelný  společenský 
dopad na dění  v  tomto  regionu. A  s  využi-
tím a rozvojem Univerzitního centra počítá, 
za což patří poděkování panu rektorovi Mar-
tinu Barešovi, i ve svém Strategickém zámě-
ru na období 2021–28, kde je součástí řady 
aktivit chystaných v rámci Kulturního centra 
Masarykovy univerzity. 
V posledních letech se podařilo prostory více 
otevřít i pro telčskou veřejnost. Telč tak zís-
kala v podobě nádvoří a univerzitní kavárny 
nejen příjemné prostředí, ale ve společné pro-
dukci univerzitní knihovny a našich partnerů 
a kolegů, zejména z telčské pobočky NPÚ či 
Muzejního spolku a Muzea Vysočiny Jihlava, 
také řadu kulturně-vzdělávacích akcí. 
Právě spolupráce s institucemi v Telči před-
stavuje  velký  potenciál  do  budoucna  a  to, 
na čem chceme stavět i po skončení udržitel-
nosti projektu v příštím roce. Klíčovým part-
nerem je samozřejmě město Telč, bez kterého 
by působení univerzity v Telči nemělo smy-
sl. Společné projekty ale chystáme i s další-
mi institucemi. V roce 2018 jsme podepsali 
memorandum o spolupráci šesti významných 
vzdělávacích  a  výzkumných  institucí  (Ma-
sarykovy  univerzity,  Dunajské  univerzity 
v Kremži, Českého vysokého učení technic-
kého v Praze, Slovenské technické univerzity 
v Bratislavě, Národního památkového ústa-

vu a Ústavu teoretické a aplikované mecha-
niky AV ČR), kterým byl formálně dokončen 
vznik úspěšného, mezinárodně a oborově ši-
roce rozkročeného projektu SCOLA TELCZ. 
Obdobnou blízkou formu kooperace stvrdila 
také dohoda o spolupráci mezi Krajem Vyso-
čina, Spolkovou zemí Dolní Rakousko, Du-
najskou  univerzitou  v Kremži  a Masaryko-
vou univerzitou, podepsaná v  rámci setkání 
čtyř hejtmanů v Telči v loňském roce. 
Především jsme ale hrdí na to, že Telč je stá-
le více vyhledávanou destinací studentů i za-
městnanců  naší  univerzity  i  dalších  vzdělá-
vacích  či  komerčních  institucí  a  subjektů. 
V průběhu deseti let u nás proběhlo 950 vzdě-
lávacích či kulturních akcí, z toho skoro po-
lovina byla vícedenních. Ubytovali jsme sko-
ro 10 tisíc návštěvníků, opět většinou na více 
než na jednu noc. Řada akcí se stala tradiční-
mi. Za všechny jmenujme: Francouzsko-čes-
kou hudební akademii, konferenci Hodnoce-
ní kvality vysokých škol (HKVŠ), konferenci 
pro mladé právníky (COFOLA), Letní jazy-
kové kurzy, školu pro pedagogické pracovní-
ky Kraje Vysočina, Diplomatickou akademii, 
The John Marshall Law School a další. 
Samostatnou  kapitolou  je  naše  Univerzita 
třetího věku, kterou v Telči Masarykova uni-
verzita provozuje již od roku 2006. Přestože 
v posledním roce byla vzhledem k protiepi-
demickým opatřením přerušena, v rámci na-
ší univerzity patří telčská U3V k respektova-
ným a oceňovaným projektům. Jsme na naši 
Univerzitu  třetího  věku  velmi  pyšní! Nejen 
vzhledem k počtu posluchačů (skoro 100 pra-
videlných, někdy i z dalekého okolí, např. ze 
Znojma, Nového Města  na Moravě  apod.), 
zaměření a kvalitě výukových programů ze 
strany telčské pobočky NPÚ, ale i k velkému 
kulturnímu a společenskému přínosu pro celý 
region a těšíme se na její další rozvoj, jakmile 
to bude jen trochu možné. 
Na závěr mi dovolte poděkovat. Na prvním 
místě panu bývalému řediteli Josefu Plucaro-
vi a bývalému starostovi a senátorovi Václa-
vu Jehličkovi, kteří se tehdy o zdárné prove-
dení  rekonstrukce  nejvíce  zasadili.  Zároveň 
děkuji  panu  bývalému  starostovi  Romanu 
Fabešovi za velkou podporu a férovou spolu-
práci, díky které je Telč na univerzitní mapě 
ČR. Za skvělou spolupráci děkuji i všem ko-
legyním a kolegům z telčských i dalších insti-
tucí. Opravdu to není samozřejmost! Nejvíc 
děkuji vám, občanům Telče. Za to, že k našim 
prostorům neztrácíte svůj vztah. Areál býva-
lých jezuitských kolejí je unikátní stavba, je 
to dominanta Telče a pevně věřím, že zůstane 
i v dalších letech místem pro kulturu a vzdě-
lávání tak, jak tomu bylo téměř po celou dobu 
její více než tří set leté historie.  
Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách, prosíme, kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 
774 886 640) 

Archivní snímek ze slavnostního otevření
Foto: Archiv UCT

Už víme,  jaké  je  to  tvořit do  šuplíku,  ale 
nevzdáváme to a společně s kolegy z Mu-
zejního  Spolku  Telč  a  telčské  pobočky 
Muzea Vysočiny  Jihlava chystáme novou 
retrospektivní  výstavu  obrazů  a  kreseb, 
vzpomínku na paní Dvorníkovou. Výstava 
zapadá do našeho cyklu o telečských ma-
lířích, ve kterém bychom chtěli každý rok 
představit alespoň jednoho buď známého, 
nebo i zcela neznámého malíře. Jaká byla 
Lenka Dvorníková-Včelová, si budete mo-
ci  připomenout  v  galerii  naší  univerzitní 
knihovny, jakmile to bude možné. Doufá-
me, že to bude brzy.
Výtvarný plenér U3V 2019,  na  podzim 
loňského  roku  byla  aktualizována  výsta-
va  kreseb  a  fotografií  účastníků Univerzi-
ty  třetího věku Masarykovy univerzity  in-
stalovaná  v  prostorách  prvního  patra  UC, 
která  nově  představuje  práce  posluchačů 
kurzu U3V Výtvarný  plenér  z  roku  2019. 
Výtvarný  plenér  v  Telči  je  v  rámci  Uni-
verzity  třetího  věku  Masarykovy  univer-
zity tradiční akcí a v létě roku 2019 to byl 
již třináctý ročník. Účastníci výtvarné čás-
ti plenéru si během kurzu osvojili základy 
kresby  i  dalších  výtvarných  technik,  line-
ární perspektivu, kresbu stromů aj. (lavíro-
vaná kresba, kolorovaná kresba a akvarel). 
Účastníci  fotografické  části  pod  vedením 
lektorů kladli důraz na vytříbenou kompo-
zici, práci  se  světlem a docílení  technicky 
kvalitního snímku. Nejlepší kresby a foto-
grafie si v případě příznivé epidemické situ-
ace můžete přijít prohlédnout každý všední 
den od 8 do 17 hodin. Vstup volný. 
Výstava o jezuitech v Telči, loni v létě se 
na půdě bývalé jezuitské koleje Univerzit-
ního centra, konala výstava „Telč a jezuité, 
řád a jeho mecenáši“, která byla vyvrcho-
lením  stejnojmenného  projektu.  Navázá-
ním další spolupráce telčského pracoviště 
Národního památkového ústavu a Univer-
zitního centra Masarykovy univerzity do-
šlo k její přeměně do pokračujícího výstu-
pu v podobě virtuální i redukované reálné 
expozice.  Bannerovou  expozici,  instalo-
vanou v druhém patře Univerzitního cen-
tra, si v případě příznivé epidemické situa-
ce můžete přijít prohlédnout každý všední 
den od 8 do 17 hodin. Vstup volný. 
Podrobnější  informace  o  všech  akcích 
jsou  k  dispozici  na  internetových  strán-
kách  nebo  u  Jaroslava Makovce,  ředitele 
UCT,  tel.  777 119 220, www.uct.muni.cz, 
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc.

Jaroslav Makovec

Lenka 
Dvorníková- Včelová 
1959–2018 
… taková byla …
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pandemie,  jako  spíše  omezení  jednotlivých 
vlád, která nejsou příliš koordinovaná. Vlast-
ní  strach  z  nákazy  ovlivňuje  zvyklosti  lidí 
nesrovnatelně méně. Nyní bude hodně zále-
žet na zavedení nových evropských pravidel 
pro lidi, kteří jsou již naočkovaní či už Covid 
prodělali. Ke správnému fungování cestovní-
ho ruchu je podmínkou současné splnění pěti 
podmínek.  První je dostatek peněz, které člo-
věk může za cestování utratit. Řada lidí mě-
la velké finanční problémy, ale většina, kvůli 
tomu, že necestovala ani příliš nenakupovala 
spotřební zboží, má k dispozici dostatek pro-
středků na cestování. Dalším faktorem je in-
frastruktura  zahrnující  dopravu,  ubytování 
a stravování, kterou pandemie velmi poško-
dila, řada těchto zařízení kvůli ní zanikla. Ne-
méně důležitou je také motivace, člověk mu-
sí mít k cestování důvod. Myslím, že narůstá. 
Předposlední podmínkou je osobní svoboda 
zahrnující právo volného pohybu uvnitř státu, 
na vycestování a volný návrat do vlasti. Toto 
bylo dočasně porušeno. Vliv má i volný čas, 
jehož množství vzrůstá. Diskutuje se o zkrá-
cení  pracovní  doby,  čtyřdenním  pracovním 
týdnu  a  prodloužení  dovolené.  Tento  před-
poklad bude po pandemii  splněn ve větším 
rozsahu než před ní. Turismus patří k odvět-
vím, která byla pandemií nejvíce poškozena, 
přesto se domnívám, že se rychle obnoví.
Pro Telč jako turistickou destinaci je cha-
rakteristická sezónnost. Návštěvníci přijíž-
dějí zejména v teplejších měsících, v zimě 
ale město příliš nevyhledávají. Vnímáte to 
jako problematické? Je třeba v rámci roz-
voje cestovního ruchu budovat cíle, které 
budou atraktivní i v chladném počasí, ne-
bo je cestou s tímto jevem pracovat, sezón-
nosti se přizpůsobit a brát zimu jako „kli-
dové období“?
Cestovní ruch bude v Telči bohužel vždy se-
zónní. Vzhledem k mírným zimám se nemů-
žeme  prezentovat  jako  běžkařské  středisko. 
Možná  je  škoda,  že  zimní  stadion  nenabízí 
více hodin pro veřejnost, to by turismus moh-
lo  posílit.  Musíme  návštěvníky  přesvědčit, 
že se vyplatí město navštívit i v době, kdy je 
zámek zavřený. Máme přece náměstí. To, že 
bylo spolu se zámkem zapsáno do seznamu 
UNESCO, znamená, že se jedná o původní, 
jedinečnou a v celém světě neopakovatelnou 
památku,  která  je  výjimečným  příkladem 
mistrovství lidského ducha. Názorně lze říct, 
že zápis do seznamu poskytuje prestiž srov-
natelnou  s  postupem  fotbalistů  do  první  li-
gy. Pokud vám toto tvrzení připadá přehnané, 
přečtěte si, co o Telči řekl na zasedání Sva-
zu  pro  cizinecký  ruch  jeho  předseda Kará-
sek. Výrok si doslovně zapsal jeden z účast-
níků,  světově proslulý paleontolog  a  ředitel 
telčské reálky Karel Maška: „Jsem skutečně 
dojat. Obdivoval  jsem  se  starověkým pyra-
midám egyptských faraonů, stál jsem na se-

Turismus patří k odvět-
vím, která byla pande-
mií nejvíce poškozena, 
přesto se domnívám, 
že se rychle obnoví, 
říká Jaromír Rux

Jméno RNDr. PaedDr. Jaromíra Ruxe, 
CSc. je neodmyslitelně spjato s výukou 
cestovního ruchu na Vysočině a se stejno-
jmennou katedrou na Vysoké škole po-
lytechnické v Jihlavě, kde stále částečně 
působí. Právě turismus, který je pro Telč 
tolik důležitý, se stal hlavním tématem roz-
hovoru. Jak se bude rozvíjet po koronavi-
rové pandemii, jež jej výrazně zasáhla? 
A lze nějak bojovat se sezónní návštěvnos-
tí města? 
Mluví se o tom, že letošní letní sezóna by, 
co se týče turismu, mohla probíhat podob-
ně jako ta loňská, kdy Češi „znovuobjevo-
vali“ české destinace. Myslíte, že by se ten-
to trend mohl udržet dlouhodoběji?
Myslím,  že  Češi  jsou  národem  cestovate-
lů a že začnou opět cestovat, jakmile to bu-
de  alespoň  trochu  možné.  Budou  cestovat 
po Česku i do zahraničí. 
Je si Česká republika vůbec schopná vy-
stačit pouze s domácími turisty? Ve vel-
kých městech, jako je Praha, to pravděpo-
dobně bude složitější, ale co třeba Telč?
Žádný  stát  nemůže  vystačit  pouze  s  domá-
cími turisty. Je třeba masivní propagace Tel-
če v zahraničí i v České republice. Městu ja-
ko Telč je jedno, zda jsou návštěvníci lokální 
neb zahraniční, jde nám pouze o jejich počet. 
Pokud bude stejně jako v minulém roce více 
Čechů a méně cizinců, to je jedno. V Praze 
budou mít situaci složitější podniky postave-
né na vyšší kupní síle cizinců. Zjednodušeně, 
pivo za sto korun si Češi nekoupí. 
Jaké hlavní dopady bude mít pandemie 
na cestovní ruch?
Samozřejmě jej utlumila a v roce 2021 ješ-
tě utlumí. I když se to může zdát jako hraní 
se slovíčky, cestovní ruch neovlivňuje ani tak 

verním mysu Evropy za kouzelné polární zá-
ře,  byl  jsem  v  tropickém  pralese  indických 
džunglí, ale něco tak krásného, uchvacující-
ho, přímo pohádkového, jako je vaše středo-
věké náměstí za měsíčního svitu, jsem ještě 
neviděl. Buďte pyšní na své krásné starobylé 
město a važte si ho.“ Naše náměstí obdivoval 
ve  svém  díle  také Karel  Čapek. Dokladem 
výjimečnosti Telče je též skutečnost, že ji na-
vštívili téměř všichni čeští prezidenti. 
V této souvislosti už je řadu let zmiňová-
na potřeba krytého bazénu ve městě, kte-
rý by údajně turistickému ruchu mohl 
pomoci. Dokáže taková služba rozptýlit 
návštěvnost? 
Bazén by byl určitě přínosem, nemyslím  si 
ale, že jeho případná velikost by byla důvo-
dem návštěvy města. Možná by stačilo umě-
lé koupaliště o velikosti jako v Dačicích, aby 
si návštěvníci města mohli jeden den odpoči-
nout a tím i prodloužit pobyt v Telči.
Z pohledu učitele – jste rád, že nemusíte 
přednášet distančně, nebo byste to bral ja-
ko výzvu? 
Jsem rád, že nemusím přednášet, už bych to 
nezvládl. Myslím, že současní učitelé to ne-
mají lehké. 
Ve svých pracích jste se věnoval mimo ji-
né analyzování potenciálu cestovního ru-
chu v Kraji Vysočina, v jakých oblastech 
si Telčsko vede dobře a kde naopak trochu 
zaostává?
Studium potenciálu  turismu  a  jeho  kvanti-
fikaci zahájil Dr. Bína z Ústavu pro územ-
ní rozvoj v Brně. Prof. Chalupa, RNDr. Ja-
noušková  a  já  jsme  jeho  výpočty  pouze 
nepatrně doplnili. Podle našich výsledků si 
Telč vede dobře, což je důkazem dobré prá-
ce mnoha lidí. 
V čem se může Vysočina jako turistická 
destinace dále rozvíjet? Proč by sem lidé 
měli v budoucnu přijet?
Podle mého názoru by se Telč měla oriento-
vat na kulturní turismus a na propagaci fak-
tu,  že  Kraj Vysočina  je  jediným  krajem  se 
třemi  zapsanými  památkami  na  seznamu 
UNESCO. 
Jaké jsou současné trendy v turismu? Co 
v současnosti návštěvníky nejvíce přita-
huje?
Turisté cestují především za účelem návštěvy 
kulturních a přírodních památek, na dalších 
místech je rekreace a turistika. 
Stále částečně působíte na Vysoké škole 
polytechnické v Jihlavě, přestože byste si 
mohl v klidu užívat penze, co Vás v akade-
mickém prostředí drží? 
Už neučím, pouze vedu několik bakalářských 
prací. Do školy nechodím, se studenty jsem 
ve spojení pouze skrze počítač nebo telefon. 
Rád si s nimi povídám nejen o bakalářských 
pracích. 

Marie Majdičová

Jaromír Rux             Zdroj: www.regionvysocina.cz
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Římskokatolické
Dokud bude počet účastníků bohoslužby 
omezen na 10 % kapacity, konají se všech-
ny bohoslužby v kostele Matky Boží.

Evangelické
Velký Pátek 2. 4. 
8.30 hod.  kostel sv. Ducha
Boží Hod velikonoční 
4. 4. 8.30 hod.  kostel sv. Ducha
dále pak každou neděli 
8.30 hod.  kostel sv. Ducha
Sledujte, prosím, vývěsku s  ohledem 
na aktuální situaci.

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Adina Doležalová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Martin Jileček, Telč
a Taisija Mamedova, Charkov
Pavel Šindelář, Jestřebí
a Martina Vušková, Sedlejov
Filip Tripal, Čáslavice
a Petra Karpíšková, Telč

Opustili nás
MUDr. Kristýna Krejčířová, Zvolenovice  29 let
Jana Tolnayová, Č. Budějovice  74 let
Miroslav Nedvěd      96 let
Zdeněk Novotný, Vystrčenovice  82 let
Drahomír Petr, Podolí    75 let
Tomáš Chalupa, Strachoňovice  27 let
Marie Kolářová, Řásná    87 let
Jarmila Fejlková, Zvolenovice  90 let
Vlasta Šimková, Lhotka    84 let
Vlasta Marečková, Sedlejov  88 let
Andrej Irha, Štěpnice    62 let
Marcela Budková, Doupě    60 let
Zdeňka Křížová, Štěpnice    95 let
Zdeněk Tupý, Štěpnice    80 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u 
sňatku na základě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. dubna
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Denní  teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 2. 2021 do 18. 3. 2021.

Přehled počasí v Telči
Únor v číslech
Průměrná teplota:   -0,6 °C
Průměrný tlak:   1022,4 hPa
Srážky:     28,8 mm
Max. teplota:   17,2 °C, 23. 2. v 15.29
Min. teplota:   -17,9 °C, 12. 2. v 6.44
Max. rychlost větru: 33,6 km/h, 4. 2.

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.

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

Zimní stadion
Z důvodu nařízení vlády ČR ohledně epidemie 
COVID-19 je veřejné bruslení do odvolání zru-
šené.
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Třída Sluníčka – MŠ Nerudova

Žlutý den ve školce
(Více na str. 8)

Třída Sluníčka

Třída Školáci

Třída Berušky

Třída Motýlci

Třída Medvídci

Třída Broučci – MŠ Nerudova

Třída Žížalky

Třída Sovičky


