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Starostovo okénko
Milí spoluobčané,
aprílové počasí si s námi letos opravdu pohrálo a řekl bych, že na duben 2021 budeme
po mnoho dalších let vzpomínat i z jiných
důvodů. Chce se mi věřit, že s květnovým,
snad konečně slunečným počasím a ustupujícími protiepidemickými opatřeními se nám
všem bude pomalu, ale jistě navracet dobrá
nálada a životní pohoda.
Stavební pozemky v lokalitě „Dačická“
Na úvod mám skvělou zprávu – po mnoha
letech se v Telči podařilo připravit k prodeji
stavební pozemky! Jedná se o parcely v lokalitě „Dačická“ a v 1. etapě město nabízí
k prodeji 16 pozemků za cenu 1850 Kč/m2.
Ostatních 14 pozemků zůstává v majetku
původních majitelů. Ti zaplatí městu poplatek za zhodnocení pozemku díky jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (450
Kč/m2), případně pouze připojení na stavbu
kanalizace (300 Kč/m2). Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zastupitelům a zastupitelkám napříč politickými stranami
a hnutími. Velmi si vážím toho, že jsme
se po mnoha diskuzích dokázali společně
shodnout na podmínkách prodeje, které byly
podpořeny všemi členy zastupitelstva. Tyto
podmínky prošly několikanásobným připo-

Stavební pozemky v obytné zóně Dačická

mínkovacím procesem a věříme, že jsme
dospěli k podmínkám férovým, které povedou k bezproblémovému prodeji. Věřím, že
si všechny stavební pozemky najdou své zájemce a za několik málo let vznikne v Telči krásná nová čtvrť. Předpokládáme, že bychom v příštím roce pokračovali ve 2. etapě
přípravy stavebních pozemků v této lokalitě.
Veškeré informace o podmínkách prodeje
stavebních pozemků najdete na úřední desce
městského úřadu.
Stavební pozemky v Lipkách
Na dubnovém zasedání zastupitelstva
města byla diskutována i možná výstavba rodinných domů na městském pozemku
v Lipkách (pozemek u stojánku s vodou navazující na současnou zástavbu rodinných
domů). V současné době se řešený pozemek
nachází v ploše územním plánem Telče vymezené k zastavění, zároveň je zde vypracována a zaevidována územní studie. Zastupitelstvo města obdrželo žádost od mladých
lidí, kteří by si v této lokalitě chtěli své rodinné domy postavit. Zastupitelstvo města sice na svém dubnovém zasedání záměr
prodeje tohoto pozemku nepodpořilo, názory na budoucí výstavbu na tomto pozemku
se však mezi zastupiteli velmi liší. Předpokládáme další diskusi ohledně této lokality.
Pokračování na str. 3
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„Adoptuj si květináč“
Na náměstí a v jeho blízkém okolí město
každoročně umisťuje 20 velkých květináčů
s květinami. O tyto květináče se pak starají
technické služby.
Vloni na podzim mě kontaktovala jedna moje kamarádka s tím, že její syn rád pěstuje
na zahrádce květiny, ale že ho mrzí,
že se s nimi nemůže
veřejně „pochlubit“.
Nedaleko jejich domu však jeden městský květináč s květinami stojí, a tak by
se o něj mohl starat
on sám.
Toto mě přivedlo
na myšlenku, že bychom mohli některé květináče v Telči
nabídnout k „adopci“, a to především případným zájemcům
z řad dětí.
Moje představa je, že by děti společně s pracovníky Technických služeb „svůj“ květináč
v červnu osázeli květinami a poté se o něj
starali (zalévali, upravovali atd.). Na každém květináči by byla cedulka se jménem
„zahradníka/zahradnice“, který/á se o daný
květináč stará. Zahradníků na jeden květináč by samozřejmě mohlo být i více.
Co myslíte, mohlo by to fungovat? Zkusíme
to v letošním roce jako pilotní projekt?
Moc prosím, pokud znáte děti, které by si
chtěly květináč adoptovat, řekněte jim, ať
mě kontaktují osobně, dopisem, e-mailem
nebo telefonicky. A budu opravdu rád, když
mě budou kontaktovat přímo děti, jsem si
jist, že to zvládnou. 
Vladimír Brtník, tel. č.: 731 955 738,
email: Vladimir.Brtnik@telc.eu,
adresa: Městský úřad Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč

Z jednání rady města
59. schůze – 24. března

- Rada města (dále RM) schválila návrh komise pro sport a volný čas na rozdělení dotace – jednorázové dotace, dotace pro sportovní mládež a dotace na sportovní akce
pro sportovní organizace na rok 2021. RM
vzala na vědomí vyúčtování dotací sportovních organizací za rok 2020.
- RM schválila návrh komise pro kulturu
a cestovní ruch na rozdělení dotace pro kulturní organizace na rok 2021. RM vzala
na vědomí vyúčtování dotací kulturních organizací za rok 2020.
- RM schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví
„UNESCO 2021“.
- RM schválila Základní škole Telč, Hradecká 234, příspěvkové organizaci záměr podání žádosti do operačního programu Šablony III.
- RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku p. č. 1331/20 o výměře 119
m2 v k. ú. Telč.
- RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN, a. s., v souvislosti se stavbou
„II/406 Dvorce-Telč“ zatěžující pozemky města p. č. 91/1, 92, 93, 118 a 7482/10
v obci a k. ú. Telč.
- RM schválila rozdělení podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2021.
- RM schválila zadání zakázky „Rekonstrukce a prodloužení vodovodního řádu v ul.
Slavíčkova, k. ú. Telč“ společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
- RM na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že
zhotovitelem akce „Cyklostezka Vodním
světem za zábavou i poznáním“ bude společnost SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská
252, 588 56 Telč, IČ: 25172654.
- RM schválila podání žádostí do Fondu Vysočiny, grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2021.
- RM schválila podání žádosti do Fondu Vysočiny, grantového programu Infrastruktura cestovního ruchu 2021.
- RM schválila podání žádosti do Fondu
Vysočiny, grantového programu Odpady
2021.
- RM schválila podání žádosti do grantového programu Fondu Vysočiny, Sportoviště
2021.
- RM vzala na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky školy na Základní škole
Telč, Hradecká 234 ke dni 31. 8. 2021.
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60. schůze – 7. dubna

- RM v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlásila konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace.
- RM schválila uzavření dohody o pachtovném za rok 2020 s Lesním družstvem Borovná.
- RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů v budově č.
p. 586 v Telči – Starém Městě na pozemku
p. č. st 2134 v k. ú. Telč s vypůjčitelem ČR –
Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.
- RM schválila smluvní poplatek za zabezpečení hudebního doprovodu při sňatečném
obřadu ve výši 400 Kč.
- RM schválila uzavření dohody o investicích
mezi pronajímatelem městem Telč a nájemci společnostmi PDT, s. r. o., a Panský dvůr
Telč, s. r. o.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Rekonstrukce části komunikace v areálu
Panského dvora v Telči“. RM schválila složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce části komunikace v areálu Panského
dvora v Telči“. RM v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce části komunikace v areálu Panského dvora v Telči“ schválila návrh
ﬁrem pro oslovení.
- RM schválila rozpočtové opatření pro §
3111 – Mateřská škola, pol. 5171 – opravy
a udržování, ve výši 384 000,- Kč z § 6409
– ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva,
na zajištění demolice teras u MŠ Nerudova a osazení retenční nádrže v areálu školy.

Letos proběhne
rekonstrukce silnice
v ul. Jihlavská
Kraj Vysočina připravuje pro letošní rok
rekonstrukci silnice v ul. Jihlavská. Půjde o komplexní rekonstrukci komunikace
od křižovatky ul. Jihlavská/Slavatovská/Štěpnická (křižovatky „u kina“) až po křižovatku
Jihlavská/Batelovská (křižovatku „Na Kotnově“), která bude dále přestavěná na okružní
křižovatku. Stavba si vyžádá úplnou uzavírku
ulice. Vše by mělo být dokončeno do konce
října letošního roku. V současné době probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stav-

by, předpokládané zahájení stavby je druhá
polovina měsíce května. Aktuální informace
o zahájení stavby, objízdných trasách apod.
budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách města.
Vladimír Švec

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická
Město Telč zveřejnilo záměr prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných
domů v obytné zóně Dačická. Veškeré informace potřebné k podání nabídky jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce
na adrese:
www.telc.eu/uredni_deska.
Nabídky je možné podávat do 19. května
2021 do 17 hodin.

Telčská galerie pod
širým nebem
Myšlenka vystavit na některé z plakátovacích
ploch města práce dětí z telčské ZUŠ, jejíž
autorkou byla paní učitelka Pavla Doležalová
z telčské ZUŠ a organizátorkou vedoucí
Odboru kultury paní Věra Peichlová, mě
nesmírně nadchla. Proto jsme se během
chvilky rozhodli vystavit uvedená díla
na úplně všechny plakátovací plochy v Telči
i ve Studnicích, jakož i v oknech Městské galerie a Informačního centra. Od nápadu k realizaci uplynuly dny. Pravdou také je, že již
několik měsíců byl na telčské plakátovací
plochy opravdu žalostný pohled, neboť jsme
na nich mohli vidět pouze staré, potrhané
a neaktuální plakáty. Dalším aspektem tohoto projektu je fakt, že částí uměleckých děl
jsou zvětšené kopie tulipánových přáníček,
které vyrobili naši „malí“ umělci a umělkyně
pro pacienty onkologického oddělení nemocnice Jihlava. Tato přáníčka byla v nemocnici předána na konci března v rámci
akce „Tulipánový měsíc“, která probíhá
každoročně v březnu pod záštitou neziskové
organizace Amelie, z. s. Velké díky patří
paní Janě Tománkové za veškerou koordinaci i předání těchto přáníček. Účel a poselství
této netradiční open-air výstavy je pro mne
jasný: Alespoň tímto způsobem vítáme jaro, alespoň tímto způsobem se snažíme vykouzlit úsměv na tvářích obyvatel Telče, kteří
se ve většině případů mohou jít projít pouze
na území města. Všichni věříme, že nám jaro přinese novou energii, hodně sil a pevné
zdraví. A jak nám na plakátech přejí děti
z výtvarného oboru ZUŠ: Ať máme všichni
každý den důvod k úsměvu.
Vladimír Brtník
Fotogalerie na str. 10
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Starostovo okénko
Děti ve školách
Považuji za velmi důležité, že se někteří žáci, byť za striktních a pro mnohé z nás poněkud nelogických podmínek, mohli vrátit
do škol. Společně s ředitelstvím škol jsme
velmi intenzivně pracovali na přípravě testování žáků, vyjasňování si informací mezi
rodiči, ministerstvem školství, krajskou hygienickou stanicí, krajským odborem školství atd. Během prvního dne nástupu žáků do škol jsem navštívil základní školu
a mateřskou školu. Všichni zainteresovaní
zvládli veškerá nařízení na jedničku s hvězdičkou. Velmi vnímám a oceňuji úsilí, které nás všechny stojí ať už domácí výuka, či
vládní nařízení spojená s Covid-19. Je to
obtížná situace jak pro děti, tak pro vyučující, ředitelství škol a pro nás – rodiče. Přínosnost a logiku výše uvedených nařízení
a postupů raději nebudu nikterak komentovat, každý na ně máme nějaký názor. Stejně tak jako mnoho mých kolegů a kolegyň
z řad starostů a starostek bych ale preferoval využití neinvazivních PCR testů ze slin,
které by žáci a zaměstnanci škol podstupovali jednou týdně.
Ukliďme Česko, Čistá Vysočina
Stejně jako tomu bývá každé jaro, i letos se
mnoho dobrovolníků v celé naší zemi zapojilo do úklidu veřejných prostranství či příkopů u silnic v rámci akce Ukliďme Česko
nebo Čistá Vysočina. I v Telči a jejím okolí
se hodně takovýchto báječných lidí našlo.
Všem těmto dobrovolníkům patří naše obrovské a srdečné poděkování. Věřme, že
těch odpadků bude příští rok zase o trochu
méně. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že nejenom já vnímám zvýšený výskyt
psích exkrementů na našich chodnících či
v zelených pásech kolem chodníků. Několik občanů si mi již stěžovalo, že si tento
„psí suvenýr“ přinesli z ulice domů. Velmi tímto děkuji všem slušným pejskařům
a pejskařkám, kteří po svých psích mazlíčcích vše pečlivě uklízí. Vím, že je to drtivá
většina z vás. Zároveň moc prosím ty, kteří
to občas opomenout udělat, aby se v zájmu
nás všech polepšili.

Foto: Petr Mach
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Když to pude, tak to bude
Mnoho z vás se mě čím dál tím častěji ptá,
jak to bude v Telči o prázdninách. Plánuje
město uskutečnit tradiční kulturní akce? Budou se konat Prázdniny v Telči? Na začátku
dubna jsem se pracovně setkal s pořadateli
festivalu Prázdniny v Telči Milanem a Vojtěchem Kolářovými a společně jsme se dohodli, že „Když to pude, tak to bude“! Držme si tedy palce. Mohu vás ujistit, že tímto
způsobem přistupujeme i ke všem ostatním
akcím. Připravujeme je stejně jako každý
rok a věříme, že se uskuteční. Tak si držme
palce! 
Vladimír Brtník

Seznamte se s novými
pedagogy ZUŠ
V letošním školním roce jsme ve škole přivítali hned 4 nové pedagožky. Přestože neměly,
vzhledem k distanční výuce, příliš možností trávit čas s žáky, s nelehkou situací se
skvěle popraly a do naší školy zapadly na výbornou.
Ivana Barešová, DiS.
V ZUŠ Telč působí jako sbormistr dětských
pěveckých sborů a pedagog hry na housle. Vystudovala konzervatoř v Českých
Budějovicích, v roce 2005 se stala Talentem Jihočeského
kraje a zahrála si s Jihočeskou ﬁlharmonií. V roce 2007 byla
na stáži Temple University, Philadelphia.
Pravidelně se účastnila houslových soutěží jak sólově, tak i v komorní hře. Tři roky
vypomáhala v Jihočeské ﬁlharmonii. Kromě
ZUŠ Telč působí také v ZUŠ Dačice.
Martina Janková, Bc. et Bc.
V letošním roce absolvuje studium na konzervatoři v Brně ve třídě Kristy Střítecké (klavír). V roce 2018 ukončila bakalářské studium na MU
PdF v oboru Speciální pedagogika a o rok
později také na FF
v oboru Teorie a provozovací praxe staré
hudby (zpěv – Marika Žáková, Ivana Píchová). Nyní pokračuje v magisterském
studiu hudební vědy. Od dětství se věnuje
sborovému zpěvu a již několik let se podílí
na vedení DPS Srdíčko v Telči. Byla přijata
na JAMU ke studiu hry na cembalo. V telčské
ZUŠ vyučuje hru na klavír.

Bc. Anna Kolaříková, DiS.
Vyučuje v ZUŠ Telč hru na varhany a klavír.
Mimo jiné je také harﬁstkou a sbormistryní
smíšeného pěveckého sboru Diﬀero a organizátorkou kulturních
akcí. Působí v třebíčském regionu, kde se
věnuje nejen vlastní koncertní činnosti,
ale i rozkvětu kulturního života a výuce
klávesových nástrojů
a harfy jako pedagog
v ZUŠ Třebíč. Je absolventkou konzervatoře v Kroměříži (varhany, klavír, cembalo) a Brně (harfa) a Západomoravské vysoké školy v Třebíči.
MgA. Eliška Procházková
Je absolventkou konzervatoře v Ostravě
a JAMU v Brně. V ZUŠ Telč vyučuje hru
na klavír. Má bohaté
pedagogické i umělecké zkušenosti – jako pedagog působila
na konzervatoři v Ostravě a v Plzni, na pedagogické
fakultě
v Českých Budějovicích a v Plzni, jako korepetitor také v Jihočeském divadle a v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
MgA. Milena Svobodová
Studovala konzervatoř v Brně a HAMU
v Praze, absolvovala stipendijní pobyt na Toho Gakuen Academy v Japonsku a Birmingham Conservatoire v Anglii. Během
studií absolvovala úspěšně několik národních i mezinárodních soutěží. Sólově měla
možnost si zahrát se symfonickým orchestrem brněnské konzervatoře, Roxy Ensemble, Czech Virtuosi.
Nahrávala pro Český
rozhlas, premiérovala
díla českých skladatelů. Byla členkou orchestru Janáčkova divadla v Brně. Věnuje
se hře sólové, komorní, ale i spolupráci s komorními tělesy, jako je
Czech virtuosi, Ensamble Opera Diversa aj.
V ZUŠ Telč vyučuje hru na klarinet a ﬂétnu
a působí také jako pedagog na Konzervatoři Brno.
V příštím školním roce přivítáme dva další
pedagogy. Ctibora Příhodu a s ním zároveň
nový studijní obor, hru na violoncello, a kytaristu Jana Páchu. Ten nahradí paní učitelku
Doňu Koukalovou, která odešla do důchodu.
I s nimi vás seznámíme v některém z dalších
čísel TL.
Eva Pavlíková, ředitelka ZUŠ
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
S tím, jak se letos apríl opravdu pomalu loučil
se zimním počasím, začala se postupně rozvolňovat i protiepidemická opatření. Skončil
nouzový stav a my se po roční pauze vydali na tradiční jarní gruntování do přírody. 19.
dubna se také uskutečnilo jednání zastupitelstva, které kromě závěrečného účtu města
schválilo pravidla prodeje pozemků v lokalitě
Dačická. A my už s nadějí vyhlížíme červen,
kdy bychom vám snad mohli nabídnout možnost zúčastnit se našeho zastupitelského klubu pro veřejnost nejen online, ale opět osobně.

Ukliďme Česko v Telči 2021
Přesto, že jsme letošní termín jarního úklidu
v přírodě posunuli oproti tomu celorepublikovému o tři týdny až na 17. dubna, přivítalo nás zatažené nebe, 4 stupně Celsia a drobný déšť. Ale ani to neodradilo 11 velkých a 4
malé dobrovolníky, aby vyrazili do tradiční
lokality kolem židovského hřbitova v Telči
a ulevili zdejší přírodě od odpadků.
V duchu cimrmanovského hesla „rozptylte se – neshlukujte se“ jsme se letos rozdělili na menší rodinné skupiny, které prošly
Oslednice, cestu nad židovským hřbitovem
a úsek podél silnice. Na ní jsme potkali
i uklízecí četu Podjavořičanu, která mířila až
do Zvolenovic pro změnu pod vlajkou Čisté Vysočiny, a hezky jsme se tak letos v tom
úklidu doplnili.
My jsme asi po hodině a půl naplnili přívěsný vozík třemi pneumatikami, pěti pytli plastového odpadu a pak cca desítkou pytlů všeho možného i nemožného haraburdí. Děkuji
všem, kteří se letos zúčastnili s námi, i všem
z vás, kteří uklízíte při svých vycházkách. Je
to znát. 
Hana Hajnová
Postřehy ze zastupitelstva
Dubnové jednání bude určitě patřit k těm nejsledovanějším, neboť po několika letech příprav lokality městem byly hlasy všech přítomných zastupitelů schváleny Podmínky
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická. Zájemcům se tak v rámci první etapy
otevírá možnost získat v Telči 16 městských
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stavebních parcel za účelem výstavby rodinných domů, a to v ceně 1850 Kč za metr čtvereční. Zdánlivě jednoduchému rozhodnutí
však předcházela řada připomínkování a diskusí. Jsme rádi, že všichni zastupitelé podpořili pevnou cenu a výběr zájemce losem a nikoli variantu dražby, která byla zpočátku také
ve hře. Dražba by totiž znamenala navýšení
ceny, a tím by ztížila přístup k pozemkům zejména mladým rodinám. Odhlasovaná cena
nebude městu generovat zisk, zahrnuje totiž
daň z přidané hodnoty (která se musí odvést
státu) a náklady, které již městu s přípravou
lokality vznikly nebo ještě vzniknou.
Chtěli bychom poděkovat všem zastupitelům, že se podařilo nalézt shodu také na samotných pravidlech prodeje. Ta transparentně a férově nastavují celý proces od žádosti
přes losování až po přidělení zájemcům. A také sledují hlavní cíl – preferovat rodinné
bydlení, a tak celkově zastavit trend poklesu
počtu obyvatel města. Z nejdůležitějších podmínek bych zmínil, že zájemce může získat
pouze jednu stavební parcelu, má povinnost
do 5 let zapsat dokončenou stavbu do katastru nemovitostí a poté se přihlásit k trvalému
pobytu v Telči, respektovat regulační plán
a zákaz zcizení, který zamezuje spekulativnímu jednání.
Schválen byl také „připojovací poplatek“ se
splatností do 30. 6. 2022, který se týká soukromých vlastníků v lokalitě Dačická. Jedná
se o obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností připojení na městem vybudovanou
stavbu vodovodu a kanalizace.
Delší diskuze byla u Dotací pro sportovní
organizovanou mládež na rok 2021. Tak jako vloni jsou s ohledem na situaci, která zatím neumožňovala pořádat hromadné akce,
a také na menší příjmy v rozpočtu města příspěvky na činnost kráceny na polovinu. Organizace, které dodají průběžné vyúčtování,
však budou moci v druhé polovině roku žádat
radu města o dokrytí potřebných prostředků,
a ta s přihlédnutím k aktuální ﬁnanční situaci města rozhodne, zda bude možné vyhovět.
Největší množství otázek a odpovědí však
přinesla žádost o koupi městského pozemku za účelem výstavby rodinných domů
v Lipkách, v lokalitě u stojanu s vodou. Tuto žádost většina zastupitelů odmítla. Shodujeme se s nimi v názoru, že když město nyní
spouští prodej stavebních parcel a bude také
investovat do komunikací a veřejných prostranství na Dačické, není prodej nepřipravené lokality vhodný. Navíc zde jednoznačně
převažuje veřejný zájem – Lipky jsou krajinářsky velmi cenná a v kontextu ČR ojedinělá památná alej, kterou pro své pravidelné
vycházky do přírody využívá velká část obyvatel Telče.
Jiří Pykal

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Plnou nádrž, teda baterii…
Elektromobilita, dnes často skloňované slovo v pozitivním i negativním smyslu. Pravdou ale je, že je to již rozjetý vlak, který se
jen tak nehodlá zastavit. Mluví se o tom, že
největším limitem elektromobilů je dojezd
a s ním spojená hustota dobíjecích stanic.
I když jeden elektromobil je výjimkou, je jím
Muskova Tesla Roadster, která byla vystřelena
do vesmíru a nyní je 43 milionů km od Země a uhání rychlostí 11 tisíc km/h. Ale zpět
na Zemi, zde má elektromobil dojezd zatím
cca 500 km. Budeme-li umět vyrábět více
a více energie z obnovitelných zdrojů, pak
tento alternativní pohon dává smysl. Je tedy
dobré umět nabídnout dobíjení elektromobilů i v Telči. První dobíjecí stanici, provozovanou společností ČEZ, již najdeme na centrálním parkovišti u hotelu Antoň. Nově se
plánuje opatřit dobíjecí stanici také na parkoviště ve Svatoanenské ulici, zde bude stanici provozovat společnost E.ON. Je to hodně
fousatá historie, kdy jste mohli se svým automobilem zastavit ve Svatoanenské ulici a poručit si „plnou“ u tamní benzínové pumpy.
Nyní se tato možnost vrací.
Tímto krokem se bude realizovat Modernizační fond z dílny MŽP, jehož cílem je podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury,
zejména dobíjecích a čerpacích stanic pro alternativní paliva. Podle statistik je nyní v ČR
734 nabíjecích stanic, které mají dohromady
1516 veřejných nabíječek. Nyní se tento počet opět rozroste. A Telč se vedle historických
map zapíše také na mapy alternativních pohonů. A možná se na nabíjecí stanice přijede
podívat také pan Jaroslav Pokorný z Dačic se
svým elektromobilem z roku 1906.
Pavel Komín

Současná podoba parkoviště při plánování
dobíjecí stanice

A podoba z dob první republiky – na fotce
jsou jako děti Dr. Skokan a Henry Hahn
TL 5/2021

Bude, nebude?
Tuto otázku si v této době pokládám velmi často. Pevně věřím, že vám budeme moci ukázat novou výstavu v Městské
galerii Hasičský dům.

Jan Florian na archivním snímku
Foto:

wiki

V letošním roce si připomínáme
100. výročí narození sochaře,
malíře, restaurátora Jana Floriana ze Staré Říše, pro mnohé
Telčany i občany z okolních obcí známou osobnost. Od dětství
společně se svými sourozenci
vynikal všestranným nadáním.
Věnoval se malbě, především
malbě portrétů, pracoval jako
restaurátor a vynikal jako řezbář.
Výstavu a vzpomínku na výjimečnou osobnost Jana Floriana
připravuje dcera Karla Nixová.
Domluvily jsme se na uspořádání výstavy v Městské galerii
Hasičský dům v Telči od 21. 5.
do 20. 6. 2021.
Váš tatínek byl synem Josefa
Floriana, vydavatele Dobrého
díla, od kolika let se začal věnovat samostatné tvorbě?
Tatínek vyrůstal v tvůrčím prostředí vydavatelství. Od dětství
se inspiroval úžasnými osobnostmi a výtvarníky, kteří s vydavatelstvím spolupracovali.
Tíhnul spíše k realismu. Jedna
z jeho raných prací je portrét
Karla VI. ze Schwarzenbergu.
Portrét vytvořil ve svých 17 letech podle fotograﬁe, kterou mu
kníže věnoval. Obraz bude součástí výstavy.
TL 5/2021

A jaká další díla budou k vidění?
Na výstavě chci představit jeho práce z volné tvorby, které
nejsou součástí sakrálních staveb, a proto jsou pro veřejnost
neznámé. Například rodinné
portréty, rané sochařské a malířské práce, skici k sochám
a freskám, kresby z přijímacích
zkoušek na AVU, vše bude doplněno o fotograﬁe z rodinného
archívu, jehož digitalizaci a třídění se věnuji již 10 let.
Zmiňujete, že Váš otec maloval portréty, ztvárnil i Vás
a Vaše sourozence?
Je nás 6 sourozenců a každého
z nás portrétoval. Tatínek nejraději tvořil podle živého modelu a ten, kdo byl trpělivější, má
portrétů více. Já mám jen dva,
asi to s mojí trpělivostí nebylo
moc slavné.
Rovněž pracoval jako restaurátor. Kde se můžeme setkat
s jeho restaurátorskou tvorbou?
Po skončení 2. světové války
začal pracovat u svého švagra ak. mal. Otty Stritzka. Spolu restaurovali fresky na zámku
v Mikulově, minoritský kostel
sv. Janů v Brně, fresky na hradě Bítově, kostel v Kloboukách
u Brna a na mnohých dalších
místech Moravy.
Vynikal jako řezbář a malíř.
Jeho reliéfy, sochy a obrazy
jsou především součástí kostelů nejen u nás, ale i v zahraničí. Připomeňte některá jeho díla.
Namaloval obrazy sv. Zdislavy
a sv. K. M. Hofbauera do Žarošic, fresku sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Loučkách, fresku
v kostele sv. Vavřince v Krasonicích, portrét novoříšského
opata A. Machálky a Rmus.D.
Mariana Rudolfa Kosíka OPraem. Maloval pro poutní dům
Abraham v Jeruzalémě portrét
jeho zakladatele.
Vytvořil oltářní sochy v kostele v Násedlovicích, reliéfní křížovou cestu pro Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci,
dále do kostela sv. Jiljí a Domu sv. Antonína v Moravských
Budějovicích, Žarošicích, Jamném u Jihlavy, ve farním kostele v Kněžicích a další.
V roce 1959 tvořil pro kostel

v Žarošicích kopii sochy Staré Matky Boží, zde se potkal
s mojí maminkou Karlou, roz.
Křemečkovou. V roce 1995 pro
sochu vytvořil pozlacenou korunu, kterou při návštěvě Svatého Kopečku u Olomouce posvětil Jan Pavel II.
Kolik výtvarných prací Váš
tatínek během života vytvořil?
Velice těžko se to odhaduje. Tatínek tvořil především sakrální
zakázky, a to v době normalizace.
Z pochopitelných důvodů si
nevedl podrobnou dokumentaci a v archivu se dochovala
jen část fotograﬁí prací bez popisu. S částí dokumentace výtvarných děl v sakrálních stavbách na Moravě mi pomohlo
Konzervátorské centrum brněnského biskupství. Odhaduji, že
za dobu více než 50 let jeho intenzivní tvůrčí činnosti vzniklo
přes 200–300 děl. Podařilo se
mi zatím dohledat asi 10–15 %
z celku. Pátrání se chci věnovat
i do budoucna pro vydání katalogu.
Pro mnohé z nás, a nejenom
Telčany, jsou známé reliéfy
tabel vytvořené pro tehdejší Zemědělskou školu v Telči.
Kolik jich vyřezal a budou také některá součástí výstavy?
Reliéfy pro bývalou zemědělskou školu jsou unikátním uceleným dílem. Nejstarší je z roku
1962, vyřezal jich 27 ks. S laskavým svolením vedení školy
budou na ukázku některá tabla
zapůjčena.
Vyřezal i několik betlémů,
které zdobí hrad Orlík, kostel
sv. Vojtěcha v Praze a Strahovský klášter. Dovolte mi
osobní otázku. Máte doma
vyřezávaný betlém od Vašeho
otce? Stavíte jej na Vánoce?
Tatínkův betlém doma nemáme. Jeho betlémy jsou příliš
velkých rozměrů pro malou domácnost.  Na Vánoce stavíme betlém, který pro tatínka vyřezal jeho starší bratr Metoděj
Florian /hudebník a řezbář/.
A ještě jednu osobní otázku.
Jak se Vám žilo v umělecké
rodině?
Myslím, že to prostředí bylo neobyčejné.

Rodiče Jan a Karla, roz. Křemečková, nám byli velkou oporou a příkladem jak v tvorbě,
tak v životě.
V nejednoduché době normalizace nás naučili svobodně dýchat a rozvíjet své schopnosti.
Mám 5 starších sourozenců,
kteří mi významně s přípravou
výstavy pomáhají. Marii /Miriam Prokop/, malířku a fotografku, která 7 let žila v Izraeli, Jana, sochaře monumentálních
soch, Magdalenu, která před
dvěma lety měla v těchto prostorách úspěšnou výstavu, Josefa, jehož manželka Jaroslava
Florianová je sochařka a pokračovala např. v tvorbě tabel pro
ZeŠ Telč, a Václava – malíře inspirovaného duchem Pop-artu.
Já jsem vystudovala SZeŠ
a po té SUŠG v Jihlavě. Od roku 1997 pracuji v oboru polygraﬁe, s manželem fotografem
Jaroslavem Nixem provozujeme fotoateliér v Moravských
Budějovicích a dojíždíme učit
na SUŠG v Jihlavě. Doufám,
že moje děti – Jiří, Magdalena
a Jaroslav – také ponesou rodinnou štafetu dále.
Vliv umělecké rodiny zanechal
tedy následky na pár generacích
v naší rodině, můžu jen doufat,
že to tak bude i za dalších 100 let.
Děkuji Vám za rozhovor a budeme se těšit na otevření Městské galerie Hasičský dům s výstavou Vašeho tatínka Jana
Floriana, bezesporu významné
a výjimečné osobnosti našeho
kraje.
Věra Peichlová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Telč
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Informace o realizovaných a připravovaných stavbách
Díky úspěšnému čerpání dotací z EU i ČR
i v letošním roce můžeme realizovat řadu významných investičních akcí. Na tomto místě si
dovolím ve stručnosti popsat akce, které probíhají či jsou těsně před zahájením.

Obnova zahrady MŠ Nerudova

Foto: Vladimír Švec

Největší akcí, která byla zahájena již v předchozím roce, je obnova objektu radnice. Jde
o komplexní obnovu budovy radnice, vč.
sklepních prostor, obnovu budovy šatlavy ve dvoře, zadní stodoly, obnovu radničního dvora. Celkové stavební náklady dosahují částky 30 mil. Kč. Stavba bude ukončena
v lednu 2022. Poté proběhne vybavení prostor
nábytkem, stěhování městského úřadu zpět
předpokládáme v dubnu 2022. Akce je dotačně podpořena z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
Další akcí s dotací z IROP je vybudování nové
třídy v prostorách školky v ulici Komenského.
Bude vytvořena nová třída pro 25 dětí. Součástí projektu je i obnova suterénu, kde jsou
nově umístěny provozní prostory školky. Celkové stavební náklady dosahují částky 7 mil.
Kč. Akce bude stavebně dokončena v květnu letošního roku. Poté proběhne vybavení
prostor nábytkem. Děti se mohou těšit na novou moderní třídu od září letošního roku.
Rovněž akce řešící obnovu rybníka Nadymák
byla zahájena již v roce 2020. Jde o rekonstrukci opěrných zdí rybníka. Celkové stavební náklady dosahují částky 7,2 mil. Kč. Stavba
bude ukončena v květnu 2021. Akce je dotačně podpořena z Ministerstva zemědělství.
V březnu letošního roku byla zahájena revitalizace zahrady u školky v ulici Nerudova. Vytvoříme zahradu v přírodním stylu s atraktivními prvky pro děti, prostor pro vyžití a výchovu
dětí. Součástí projektu je rovněž vybudování
retenční nádrže na dešťovou vodu, která bude
sloužit posléze pro zálivku. Celkové stavební
náklady dosahují částky 1,5 mil. Kč. Akce je
dotačně podpořena z Národního programu Životní prostředí. Stavba bude ukončena v červnu letošního roku.
V dubnu letošního roku proběhla obnova povrchu cesty kolem zámecké zdi, kolem zástr. 6

chranné stanice. Došlo k obnově asfaltového
povrchu a zároveň uložení chrániček pod komunikaci pro možnost budoucího umístění veřejného osvětlení. Celkové stavební náklady
dosahují částky 0,6 mil. Kč. Akce je dotačně
podpořena z Kraje Vysočina.
Rovněž v dubnu byla zprůchodněna pro pěší
stezka v lokalitě Punčoška. Celkové stavební
náklady dosahují částky 0,35 mil. Kč. Akce je
dotačně podpořena rovněž z Kraje Vysočina.
Další z větších investičních akcí, které nás letos
čekají, je rekonstrukce ulice Slavíčkova. Postupně zde bude umístěno nové veřejné osvětlení, dojde k rekonstrukci části vodovodu, budou rekonstruovány chodníky, parkovací stání
a zeleň. Stavební práce budou zahájeny v květnu a ukončeny v říjnu letošního roku. Celkové
stavební náklady dosahují částky 10 mil. Kč.
Akce je dotačně podpořena z IROP a Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
V květnu letošního roku dále bude zahájena stavba cyklostezky propojující Telč s obcí
Řásná. Půjde o lokální opravy stávající cesty,
zprůjezdnění úseků pro cyklisty. Předpokládané dokončení stavby je říjen 2021. Celkové stavební náklady dosahují částky 5 mil. Kč.
Akce je dotačně podpořena z OP Přeshraniční
spolupráce.
V červnu letošního roku se dále předpokládá
zahájení rekonstrukce části budovy bývalého
domova důchodců v ul. Špitální. Dojde zde
k vytvoření prostor pro expozici, prostor pro
kulturní a společenské akce. Předpokládané
dokončení stavby je květen 2022. Předpokládané náklady dosahují částky 18 mil. Kč. Akce
je dotačně podpořena z OP Přeshraniční spolupráce.
Vladimír Švec

Medvěd pomohl čápům
k novému domovu
Zatím dvě čapí rodinky se mají díky proutěným košům od Milana Koláře kam nastěhovat. „Medvěd“ začínal s malými košíky,
od kterých se rychle přesunul k větším projektům. „Když jsme před téměř dvaceti lety koupili chaloupku ve Lhotce, u rybníka na návsi
rostly vrby. Začal jsem přemýšlet, jak využít
pruty, a zároveň jsem se chtěl naučit uplést košík, nechápal jsem, jak to někdo dokáže,“ popsal své košíkářské začátky.

Proutěné koule

Foto: Milan Kolář

My doufáme,

Motivací kromě touhy naučit se něco nového
a zužitkovat proutí byla také snaha oživit řemeslo. „Mrzelo mě, že košíkaření je u nás téměř zapomenuté,“ podotkl Kolář. Podle něj to
byl zpočátku dlouhý proces. „Musíte uplést sto
košíků, než se za ně přestanete stydět,“ dodal.
Medvědovi za zády nestál zkušený košíkář,
začínal jako úplný samouk, jediným pomocníkem mu byla kniha s několika návody. „Tip
na to, kde vzít ten správný materiál, tam ale nebyl. Na našich vesnických vrbách, které jsou
dobré spíš na parádu, moc proutků vhodných
na košíky nenaroste,“ vysvětlil. K jeho zhotovení je třeba nejméně sto přibližně stejných prutů,
všechny ostatní jsou nepoužitelné. „Zalíbilo se
mi využít právě ten odpad, nechtěl jsem vyhazovat dlouhé silné pruty. Navíc jsem zjistil, že mě
mnohem více baví vyrábět veliký koš jako kompost, než se trápit s malým košíčkem, který je
možné koupit na každém jarmarku za pár korun
a z daleko lepšího materiálu,“ objasnil Kolář.
Tímto způsobem postupně vznikly například
záhony či opletené záhonky kolem stromků.
Od nich byl jen krůček ke košatinám, jež tvoří
základ pro čapí hnízda. „Když viděl kamarád
a ornitolog Aleš Toman, co pletu, navrhl, že by
potřeboval základ hnízda pro čápy o průměru
130 centimetrů,“ prozradil košíkář, kde se zrodila myšlenka na obydlí pro ptáky.
Jak takový výrobek vzniká? „Klasický košík upletu za dvě až tři hodiny, hnízdo jsem
po večerech tvořil několik hodin. Tyto večery
na chalupě u krbu, kdy si pouštím třeba koncerty z Prázdnin v Telči, mě ale začaly náramně bavit a dávám si je za odměnu,“ popsal,
za jakých okolností košatiny vznikají, a dodal,
že v létě si vystoupení moc neužije. Jako pořadatel má sedmnáct dní permanentní starost
o to, aby vše probíhalo hladce.
Základ pro čapí domek tvořil Medvěd pod dohledem ornitologa, který určil rozměry. Takové obydlí už má své nájemníky v Budišově za Třebíčí, kde bude brzy celá ptačí rodina.
Druhé se nachází v Batelově na komíně staré nepoužívané kotelny mateřské školy, na své
obyvatele zatím čeká. Autoři jsou nyní zvědaví na to, jak si ptáci svůj nový domov dotvoří.
Košíkáře baví pletení zejména větších výrobků, rád by se v budoucnu pustil do rozměrnějších staveb, které mohou zarůst a vytvořit
zastíněný uzavřený prostor nebo zákoutí pro
lavičku. Kromě základů pro hnízda a nadzemních záhonů vyrobil ploty, zástěny, krmítka pro
ptáky, domečky pro děti, a dokonce i lavičku.
„Poté jsem začal tvořit z prutů, které se téměř
nedaly využít. Nakonec vznikly koule, jež pravděpodobně budou znát návštěvníci koncertů
v Panském dvoře. Právě ty měly nakonec největší úspěch, a to nejen u dětí,“ doplnil Kolář.
A jak to vypadá s letošními Prázdninami v Telči? „My doufáme, věříme, modlíme se
a hlavně držíme! Jestli to pude, tak to bude,“
uzavřel Milan Kolář.
Marie Majdičová
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Policie ČR Telč informuje
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý osmadvacetiletý muž, který řídil vozidlo, i když to má zakázáno. V sobotu 13.
března jel řidič po jedné hodině odpoledne s automobilem BMW v Telči po ulici
Radkovská. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Zjistili, že řidičem
je muž, který má od února na základě rozhodnutí městského úřadu vysloven zákaz
činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidel na dobu jednoho roku. Muži sdělili policisté podezření ze
spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí, případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Krádež nafty
Policisté prověřují případ krádeže nafty
z vozidel zaparkovaných v obci Nevcehle.
Ke spáchání činu došlo v době od úterního
večera 16. března do středečního rána 17.
března. Pachatel odcizil ze tří nákladních
vozidel přibližně 500 litrů nafty. Způsobil
tak předběžně vyčíslenou škodu za patnáct
tisíc korun. Policisté provedli šetření a zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu krádeže. Po pachateli pátrají.
Žena měla téměř tři promile alkoholu
V sobotu 20. března zastavili policisté
po půlnoci v Telči vozidlo Peugeot a provedli kontrolu. Řidička nepředložila žádný
doklad potřebný pro provoz a řízení vozidla. U ženy policisté při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,87 promile alkoholu a obdobnou hodnotu u ní ukázala také
opakovaná zkouška. Řidička nespolupracovala, chovala se agresivně a pokoušela
se z místa utéct. Policisté ji zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici
k vystřízlivění. Třiatřicetiletá žena je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují. Mimo jiné také zjišťují, zda
se v souvislosti s jízdou nedopustila ještě
jiných přečinů.
Dopravní nehoda
Ve středu 31. března jel kolem páté hodiny odpoledne v Telči na jízdním kole
osmašedesátiletý cyklista ve směru od ulice Radkovská k železniční trati. Při projíždění okolo chodce narazil do muže a poté havaroval. Při nehodě došlo ke zranění
chodce, který byl ošetřen zdravotnickou
záchrannou službou a následně převezen
do jihlavské nemocnice k dalšímu vyšetření. Policisté provedli šetření, místo nehody ohledali a zadokumentovali. Při dechové zkoušce naměřili u cyklisty hodnotu
0,34 promile alkoholu. Nehodu policisté
dále šetří.
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Opilý řidič havaroval
V sobotu 20. března jel po půlnoci v Telči po silnici na ulici Batelovská řidič vozidla Peugeot, který nezvládl řízení automobilu a vyjel mimo komunikaci, kde narazil
do elektrické rozvodné skříně. Ke zranění
osob při nehodě nedošlo. Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které mu
naměřili hodnotu 2,56 promile alkoholu.
Řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz.
Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na 120 tisíc korun. Muž je
podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dopravní
nehodu policisté šetří.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý šestadvacetiletý muž. V sobotu 3. dubna jel
před třetí hodinou odpoledne s automobilem Renault Laguna po silnici v obci Mrákotín. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Zjistili, že řidičem je muž,
který má soudem uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let, který
by mu měl skončit až letos v létě. Muž je
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté prověřují.
Řidič s vozidlem havaroval
Ve středu 24. března jel po osmé hodině
večer řidič vozidla Škoda Fabia po silnici ve směru od Krahulčí na Telč. Při projíždění mírné zatáčky dostal smyk, který nezvládl, vyjel mimo vozovku, najel
na silniční svodidla a poté sjel s vozidlem
do příkopu, kde narazil do vzrostlých keřů.
Při nehodě se řidič zranil a byl zdravotnickou záchrannou službou převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které
mu naměřili hodnotu 1,56 promile alkoholu. Řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz. Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na více než padesát
tisíc korun. Třiačtyřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují. Šetří také dopravní nehodu.
npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 12. března do 12. dubna zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč u osmnácti událostí. Z tohoto počtu se v sedmi případech
jednalo o technické pomoci. V Telči na ulici Třebíčská odstraňovali hasiči větve nad

komunikací, u Myslůvky a u Dyjice pak
padlý strom na silnici. Třikrát také vyrazili
na otevření bytu spojené s transportem pacienta a jedenkrát na úklid provozních kapalin v ulici Havlíčkova v Telči. Ve výše
zmíněném období došlo k pěti dopravním
nehodám. Osobní vozidlo havarovalo v Telči do sloupu veřejného osvětlení a následně
do zaparkovaného vozidla. Z Telče směrem
na Krahulčí došlo k dopravní nehodě osobního automobilu se zraněním řidiče. K další
nehodě osobního automobilu došlo z Telče
směrem na Žatec, kde byl opět zraněn řidič
vozidla. Ke srážce tří osobních automobilů
došlo u obce Bohuslavice. Jednotka z Telče
byla vyslána také k šesti požárům. U Studnic došlo k požáru v lesním porostu a stejně tak v Třešti na kopci Špičák. V Borovné hořel kontejner na odpad. Z požáru trávy
v Horním Bolíkově byla jednotka odvolána
cestou k zásahu. Dvakrát byly vyslány jednotky na požár lesního porostu u obce Stará Říše a u Nepomuku. Na místě však bylo
zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení.
V této souvislosti bych chtěl požádat čtenáře, přestože to fyzickým osobám zákon neukládá, aby nahlásili svůj záměr pálení větví po těžbě v lese nejlépe prostřednictvím
odkazu „nahlásit pálení“ na hlavní stránce
https://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx pro Jihočeský kraj a https://www.
hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx
odkaz
„pálení klestí“ pro Kraj Vysočina. Předejdeme tak zbytečnému vyslání jednotek.
npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Nezaměstnanost
v březnu
ČR
březen 4,2 %, únor 4,3 %
(leden 4,3 %, prosinec 4,0 %, listopad 3,8 %)
Kraj Vysočina
březen 3,4 %, únor 3,5 %
(leden 3,6 %, prosinec 3,3 %, listopad 2,9 %)
Správní obvod Telče
březen 4,5 %, únor 5,4 %
(leden 5,6 %, prosinec 5,1 %, listopad 3,4 %)
Telč
březen 4,1 %, únor 4,9 %
(leden 5,0 %, prosinec 4,8 %, listopad 3,5 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci března: Černíč (6,7), Krahulčí
(5,3), Lhotka (13,8), Mrákotín (6,3), Mysliboř (6,2), Ořechov (8,9), Řásná (5,9), Řídelov (12,5), Sedlatice (5,6), Vanov (5,3), Vápovice (15,4), Vystrčenovice (5,8), Zadní
Vydří (6,7), Zdeňkov (5,4)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Jachina: Děti Volhy; Francis: Krize; Jewell:
Rodina z podkroví; Abgarjan: Tři jablka
spadlá z nebe; Harmel: Vinařova žena; Hanibal: Až na vrchol; Schlink: Barvy loučení;
Caplin: Čajovna v Tokiu; Regan: Dívka beze
jména; Zelená: Dívka s labutí; Jacobs: Kavárna U Anděla - Dcery naděje; Bauer: Královská štvanice; Genova: Levá strana světa;
Jakoubková: Pod lampou není vždy tma;
Dán: Sára; Wiseman: Sběratelka sirotků;
McCreight: V dobrém i zlém; Omer: V temnotě; Follett: Večer a jitro; May: Tichá smrt;
Vondruška: Křišťálový klíč. Hejnické pastorále; Valchovník: Bílý Afričan

Bylo zvláštní nemít
třetí říjnovou sobotu
co na práci, říká starosta SDH Sedlejov
o zrušeném výlovu

Naučná

Rendl: 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou; Horáková: O Pavlovi

Dětská

Pospíšilová: Kouzelná třída. Další rok s vílou Jasmínou; Kopl: Morgavsa a Morgana –
Princezna čarodějka; Walliams: Něfo; Chapman: Hvězdný prach. Kouzlo měsíční záře
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Tony Judt: Poválečná Evropa: její historie
od roku 1945; Miloslav Bednář: Patočkovo myšlení a dnešní svět Emil a Dana Zátopkovi: Náš život pod pěti kruhy; Christopher Boehm: Evoluce rovnostářského
chování; Milan Švankmajer: Petr Vok
z Rožmberka; Petrohrad: inspirace na cesty; David Leffman: Island; Ottův atlas:
Výletní trasy: Česká republika; Vendula
Pavláčková: Poutí k sobě aneb (ne)dokončené putování; Vojtěch Kyncl: Bestie: Československo a stíhání nacistických zločinců;
Martin Dubánek: Nové putování po československém opevnění 1935–1989
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky
z knihovny NPÚ
Jaroš: Břetislav Rérych – tvůrce polenského
muzea; Plašil: Historie děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polné; Plašil:
Historie starého zdravotnictví na Polensku;
Dvořáček: Kostely: sedmdesát nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě; Míchalová: Měšťané, umělci, řemeslníci:
výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době
renesance
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Část SDH Sedlejov při loňské soutěži

Foto: SDH Sedlejov

Letní rožnění, podzimní výlov, závody či
výlety. Za tím vším stojí Sbor dobrovolných hasičů Sedlejov, s jehož starostou
jsme si povídali v pátém díle „Hasičského
seriálu“. Na rozdíl od jiných sborů z okolí se sedlejovští nemusí potýkat s nedostatkem členů, těch je celkem 113, z toho 15
žen a 26 dětí. Právě žákovské týmy úspěšně reprezentují obec v nejrůznějších soutěžích. Hasiče ve velké míře zaměstnávají
kulturní akce, jejichž pořádání však bylo
v loňském roce trochu komplikovanější.
Kromě kultury a závodů hasiči fungují jako pravá ruka profesionálních jednotek při
zásazích, v loňském roce vyjížděli hasit
oheň jednou. „Jednalo se o požár v lese,
kdy jsme pomáhali se zajištěním distribuce
vody,“ sdělil starosta SHD Sedlejov Pavel
Mareček.
Ve sboru funguje mužský i ženský tým,
které se dříve pravidelně účastnily Jihlavské a Pelhřimovské ligy v požárním útoku. Tyto závody ale byly vloni kvůli koronavirové pandemii zrušeny. Nekonalo se
tedy ani sedlejovské klání O pohár starosty SDH, které bylo součástí jihlavské ligy. „Jako náhradu jsme uspořádali pouze soutěž v požárním útoku a štafetách pro
místní týmy mužů, žen i dětí a společně
strávili pěkné odpoledne,“ přiblížil starosta sboru náhradní řešení.
Přestože dospělí v loňském roce nesoutěžili, děti se na jaře a na podzim zúčastnily závodů ve Staré Říši. Ve štafetě a požárním útoku se družstvo mladších žáků
v první polovině roku umístilo na čtvrtém místě. „Na podzim v Cejli nás v branném závodu reprezentovaly dokonce dvě
mužstva, tým A obsadil krásné druhé mís-

to a tým B osmé,“ shrnul výsledky mladších žáků Mareček s tím, že v Sedlejově je
v současnosti mnoho dětí a celkově s nedostatkem členů ve sboru bojovat nemusí, i tak se ale snaží zájem o „hasičinu“
u mladších podporovat.
Tradici kulturních akcí založilo už původní vedení sboru, které v roce 2019 po třiceti letech předalo otěže mladší generaci. „Když to doba umožňuje, snažíme se
v pořádání pokračovat. Za normálních
okolností jsme rok začínali lednovým plesem, pokračovali v létě s rožněním pstruhů
a dětským čundrem pro malé hasiče, v říjnu pak následoval výlov návesního rybníka a koncem roku výroční valná hromada.
Vloni jsme pro členy a rodinné příslušníky
zorganizovali zájezd do Safari Dvůr Králové nad Labem, bohužel další plánované
akce se nemohly uskutečnit,“ shrnul Mareček.
Nejnáročnější a největší událostí v Sedlejově je bezesporu výlov. „S přípravami začínáme přibližně měsíc před termínem chystáním ryb na nejrůznější dobroty,
které musí chvíli odpočívat. Nejaktivnější jsme týden před lovením. Celá akce je
opravdu náročná, ruku k dílu v sobotu přiloží na osmdesát lidí. Po dvaceti letech
praxe už ale každý ví, co a jak, s takovým
týmem je pak radost pracovat,“ přiblížil
starosta sboru zákulisí tradičního výlovu
a dodal, že v loňském roce bylo po tolika letech velmi zvláštní nemít třetí sobotu
v říjnu co na práci.
S komplikovaným pořádáním akcí kvůli pandemii souvisí také problematické financování činnosti sboru. „Velmi často
spolupracujeme s obcí, ale organizace brigád je nyní také omezená,“ doplnil Mareček. Hasiči doufají, že se jim letos podaří uskutečnit alespoň prázdninové rožnění
pstruhů. „Vloni jsme, ačkoliv průběh celé
akce byl nejistý, rožnění uspořádali a zpětně jsme moc rádi, že se to podařilo. Když
to situace a vláda dovolí, tak se i letos budeme na všechny moc těšit,“ vzkázal starosta SDH Sedlejov Pavel Mareček.
Marie Majdičová

Dobrý důvod v městské
knihovně
Díky přízni pana Antonína Bíny
jsme získali do našeho fondu několik
knižních darů z novoříšského
nakladatelství Dobrý důvod.
I to může být dobrý důvod,
proč zajít do knihovny a „ochutnat“
něco trošku jiného
od méně známých autorů.
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O Velikonoční cestu
za pokladem byl
velký zájem

Velikonoční cesta za pokladem

Kolem pokladu tedy prošlo nejméně osmdesát skupin, rodin či jednotlivců, cestu jich ale
pravděpodobně absolvovalo daleko více.
Lidé zpestření velikonočního času uvítali
a líbilo se jim. „Osobně i na Facebooku jsem
zaregistrovala několik kladných reakcí,“ potvrdila organizátorka. Cílem cesty bylo poukázat na hlavní smysl Velikonoc jako nejdůležitějšího křesťanského svátku. Po projití
stezky by se lidé měli dozvědět, proč vlastně křesťané Velikonoce slaví. „A samozřejmě jsme také chtěli nabídnout možnost smysluplné procházky s nějakým cílem, zejména
v této době,“ podotkla Kohoutková.
Autorkou nápadu Velikonoční cesty je Věra
Burianová z organizace Sluníčko Tlučná. Jde
o křesťanské seskupení, které připravuje různé kroužky, akce a programy pro děti i veřejnost na Plzeňsku. Podle Kohoutkové svůj
projekt poskytla zdarma všem dobrovol-

níkům, kteří jej chtěli využít ve svém okolí. Kromě obyvatel Telče si trasu se stejnými
zastaveními prošli i lidé na více než sto dalších místech po celém Česku.
Pokud jste letos stezku nestihli projít, pravděpodobně budete mít možnost příští rok.
„Určitě bychom ji rádi zopakovali a také
máme v plánu zorganizovat v podobném duchu i cestu vánoční. Snad se vše zadaří a budeme na ní moct čtenáře pozvat,“ doufá pořadatelka.
„Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se účastnili příprav Velikonoční cesty u nás
v Telči – od propagace až po výrobu svíček do závěrečného pokladu. Také děkujeme
všem, kteří cestu prošli, protože když je o nějakou akci zájem, vzniká dobrá motivace k vymýšlení dalších aktivit,“ vzkázala organizátorka Tereza Kohoutková z SHM Klubu Telč.
Marie Majdičová

Foto: Marie Majdičová

„Už jste někdy vyšli na kopec? Je to velká
dřina, a když si představíte, že s sebou musíte nést ještě těžký batoh…,“ stálo na jednom ze zastavení Velikonoční cesty, kterou
mohli absolvovat rodiny i jednotlivci z Telče
a okolí po celé svátky jara. Stezka začínala
v Lipkách a deset zastavení putující dovedlo
až ke Kapli sv. Karla Boromejského, opodál
byl ukrytý poklad. Každá zastávka nesla QR
kódy, po jejichž načtení se příchozím zobrazil text či video vztahující se k tématice křesťanských Velikonoc.
Stezka navazovala na předchozí program organizace SHM Klub Telč, která čtyřicet dní
před Velikonoci vytvářela aktivity pro farníky z Telče. „Začali jsme postní dobou, hledali jsme různé křížky ve městě a okolí, kdo
nějaký našel, mohl ho vyfotit, zjistit další informace a toto pověsit na nástěnku v kostele.
Každou neděli pak u vybraného kříže týden
čekal příběh k zamyšlení a úkol pro děti. Přemýšleli jsme, jak tuto aktivitu zakončit, když
se naskytla možnost využít projekt Velikonoční cesty, neváhali jsme,“ popsala organizátorka z SHM Tereza Kohoutková.
Podle ní nad umístěním cíle cesty a místem pokladu dlouho nepřemýšleli. „Zakončení u sv. Karla na Kalvárii se přímo nabízelo. A poklad na konci už byl jen takovým
malým vylepšením,“ doplnila. Díky pokladu měli organizátoři přibližnou představu
o tom, kolik lidí vyrazilo, počet však předčil jejich očekávání, a to i přesto, že počasí
o Velikonocích pobytu venku příliš nepřálo.
„Když jsme cestu připravovali, naše odhady byly velmi skromné. Vyrobili jsme padesát
svíček, ale vůbec jsme nepočítali s tím, že by
se rozebraly. Velmi milým překvapením bylo,
že jsme ve čtvrtek k večeru museli do pokladu doplňovat dalších třicet kusů,“ prozradila obsah truhel na konci cesty Kohoutková.
TL 5/2021
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Telč rozkvetla…
Jarní kytice dětí ze ZUŠ snad už definitivně přivolaly jaro. Smyslem výstavy na plakátovacích plochách bylo potěšit kolemjdoucí, ale i samotné tvůrce, kteří skoro celý školní rok kreslí doma. Pokud jsme vyvolali úsměv na tvářích a někoho pohladili na duši, náš cíl byl splněn. Přejeme
všem hodně zdraví, sil a dobré nálady. Děkujeme Městu Telč za možnost vstoupit takto našimi drobnými dílky do veřejného prostoru.
Pavla Doležalová a její žáci, ZUŠ Telč

Navrátil Matěj

Svobodová Julie

Jakubcová Kateřina
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Benešová Nikol

Buláková Alena

Mašátová Ela
TL 5/2021
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného
nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav,
matrací. Tel. 721 123 595.
• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných motivů.
Koupím i jiné obrazy do mé soukromé sbírky (krajiny, portréty,
akty, svaté, lovecké) a jiné zajímavé motivy. Mohou být i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.
• Chceš zažít dobrodružství?! SHM Klub Telč zve kluky a holky
na příměstskou chaloupku a desetidenní chaloupku „Jsi na tahu“.
Více informací na www.telc.shm.cz nebo fb SHM Klub Telč.
• Prodám pánské kolo značky Mustang, málo jeté, jako nové
za 3 000 Kč. Dále dám zdarma starší pánské kolo Eska, Unicykl.
Tel. 723 139 429.

Hospodářský dvůr Bohuslavice
a Ranč Telč nabízí balíčky
telecího masa z domácího chovu
Býčci plemene Galloway jsou chováni na pastvinách.

Balíček 5 kg za cenu 950 Kč obsahuje:

telecí - zadní, přední, žebro, kost na polévku
Závazné objednávky přijímáme a informace
podáváme na tel. 724 138 875, 602 491 230
Místo k vyzvednutí: Hospodářský dvůr
Bohuslavice nebo Ranč Telč

Inzerujte
v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Rekonstrukce radnice
dál běží
Na fotkách vidíte, jak je v historickém centru
náročné dopravit beton na stavbu…

Jarní úklid města

Foto: Ilona Jeníčková

Putovní kamínky namalované v Telči a okolí.
Poznáváte mezi nimi i ten svůj?  Více na str.
18

Foto: Ivana Holcová

K akci Čistá Vysočina se připojilo i SDH Telč
Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Ilona Jeníčková

Foto: SDH Telč

Foto: Eliška Rodová
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Foto: SDH Telč
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Vzpomínáme na
20. století

Nároží ulic Masarykova a Staňkova žilo ve dvacátém století na poměrně malém
prostranství čilým obchodním ruchem.
Na snímku z roku 1974 z mého soukromého archivu zcela vpravo je část objektu dostavěného Zemědělskou družinou Jednoty
hospodářských družstev Brno roku 1924.
Léta tu sloužil jako sklad obilí se sýpkami ve dvou patrech a místo pro čištění obilí. Doznal zajímavými přestavbami věžovitý nástavec, zřízení atypických výkladů
a využití jako prodejna hospodářských potřeb, což nyní v majetku firmy Zemědělské zásobování a nákup Jihlava přetrvává
do současnosti. V době fotografování však
v části této nemovitosti byla již prodejna
smíšeného zboží Pramenu Jihlava.
V sousedním domě v ulici Masarykova
od dvacátých do padesátých let minulého
století dominovalo pekařství rodiny Ptáčkových s prodejnou vyrobeného pečiva
a dalšího potravinářského zboží. V pravé
části prodávala rodina Novákových tabákové výrobky a denní tisk. Po zrušení soukromého podnikání se v místě bývalého
pekařství vystřídaly státem řízené prodejny, a to nejprve opravna a prodejna hodin,
pak prodejna sklo porcelán a následně fotoslužba. Zrušený obchod Novákových
převzal na čas Pramen Jihlava jako skladiště své vedlejší prodejny. Koncem století
byly nebytové prostory přestavěny na bytové.
Směrem ke středu vnitřní Telče se nacházely do padesátých let v dalších nemovitostech obchody smíšeného zboží paní
Pospíchalové a paní Havlíkové. I tyto byly nuceny po nástupu totalitního režimu
ukončit obchodní činnost a dostalo se jim
přestavění na účely bydlení. V jejich sousedství zleva na fotografii byl dům rodiny Mackových taktéž s obchodní činností,
kde pak ještě do sedmdesátých let existovala prodejna potravin včetně mlékařských výrobků i z telčské mlékárny Pramenu Jihlava.
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Do dalšího zdejšího obchodního ruchu zasáhla realizace sídliště U Štěpnického rybníka či Pod poštou, jak bývalo nazýváno.
Část jmenovaných nemovitostí ustoupila
výstavbě velkoprodejny potravin Potraviny Jihlava s rozsáhlým sortimentem zboží, která byla otevřena roku 1977, tehdy
s prodejní plochou 111 metrů čtverečních
jako součást služeb nově přistěhovaným
obyvatelům dostavěných bytových domů
sídliště. Dnes patří tato prodejna obchodnímu řetězci COOP. Fotografie zobrazuje
stav připravované dimenze výstavby jmenovaného obchodního střediska.
Jiří Ptáček

Čím více se budeme
chválit, tím lépe
se budeme mít
Tak takto netradičně a možná provokativně měníme a zahajujeme novou sérii příspěvků, kterými přispíváme do Telčských
listů. V předcházejících letech jsme se
na těchto místech věnovali obecným společenským problémům a vztahům, jejichž
vysvětlení stálo za úvahu, nyní budeme
věcní, konkrétní a především bychom rádi byli inspirativní. Jde nám o to reagovat
věcně na podněty, které přicházejí, a nevyhýbat se někdy nepříjemným záležitostem. Neboť nejde o to se stále chválit, jak
si dobře žijeme.
Protože to není vůbec jednoduché a mnozí
zažili, jaká byla reakce, když někomu šlápli na pověstné kuří oko, raději mlčí, případně se svěří v okruhu přátel a známých. Nic
dále se ale nevyřeší.
Všeobecně platí, že nikdo není bez chyby,
a aby bylo možno reálně přispět ke kvali-

tativní změně, nelze jinak než problém otevřít a seriózně rozebrat, to minimálně proto, že obec není soukromou firmou a občan
by měl znát realitu. Právě v takovém případě potom nepodléhá fámám.
Pokud budeme chválit jeden druhého,
možná se přiblížíme době reálného socialismu, kdy jeden soudruh chválil druhého, jeden nesmyslný závazek stíhal
druhý, skutečně se ale lépe mít v Telči nebudeme, jenom vytváříme nereálný obraz.
Stejně tak je tomu při podávání sice pravdivých zpráv, ovšem s obsahem, který nemá potenciál cokoli změnit.
Právě z takových podnětů se domníváme,
že nadešel čas věnovat se konkrétním záležitostem, které stojí za řešení, se kterými
se prostřednictvím spoluobčanů seznamujeme. Náš přístup není o kritickém nazírání
a hledání malicherných nedostatků, ale o
změně a věcném řešení problému.
Jelikož jsme oba členy dopravní komise,
je vhodné začít touto problematikou. Jsme
totiž velmi často konfrontováni s problémy, které od občanů přicházejí. Jak již bylo na jiných místech několikrát uvedeno,
dopravní komise je pouze poradní orgán
rady města bez jakékoli pravomoci a možnosti samostatné regulace.
Smysl dopravní komise je potom dán tehdy, pokud v klíčových věcech připravovaných dopravních staveb, omezeních
a změnách dopravního režimu je komise
oslovována jako další připomínkové místo, které se věcně vyjadřuje a má možnost
i vyhodnotit připomínky občanů. Takový
postup považujeme za nezbytný.
Pokud bude taková komunikace fungovat,
bude možné včas předejít nejenom často
oprávněné kritice občanů, ale bude možné se vypořádat se smysluplným uspořádáním dopravních staveb a navazujících
změn. Nejde přece jenom o to, že se čerpají dotační tituly, ale také o to, jaký smysl
ta či ona změna přinese, zda je možné hledat jiné řešení, zkrátka nakolik navrhovaná
změna má hlavu a patu.
Je to tedy o reálném způsobu komunikace a sebereflexi, jejichž opakem je vlastně
samochvála, která zakrývá podstatu věci.
za KDU-ČSL Tomáš Jirásek
a Jaromír Nosek

Předplatné
Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.
info@telc.eu; 567 112 407,
567 112 408
TL 5/2021
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Scenárista Jan Coufal o televizním hitu letošního roku
– Kukačky vznikly na základě historky z jeho života
Jméno Jana Coufala je během posledních měsíců velmi často skloňované
v nejrůznějších médiích. Je totiž autorem scénáře seriálového hitu současné doby – Kukaček. A protože je zároveň obyvatelem našeho města, nezůstali
jsme pozadu a s panem Coufalem jsme
si popovídali o jeho práci, především
právě o zmiňovaném seriálu Kukačky.

Seriál Kukačky

Foto: Česká televize

Pane Coufale, jste rodákem i občanem
Telče, jaký máte vztah k našemu městu? Jak jde skloubit práce scenáristy se
životem tady?
Telč mám rád. Mám ale rád i Prahu. Díky
internetu můžu žít tady a pracovat tam. Samozřejmě to obnáší i časté cestování, ale
za ty roky už jsem si zvykl.
Jste také absolventem zdejšího gymnázia, jak vzpomínáte na roky strávené
v dané škole?
Na školu vzpomínám s mírným pobavením nad vlastní naivitou a nulovým rozhledem.
Jaká byla Vaše cesta k tvorbě filmových
a seriálových scénářů?
Po gymnáziu jsem studoval dva roky filmovou školu v Písku. Tam jsem se potkal
s Karlem Čabrádkem (autor např. Duhové kuličky), který mě nasměroval na FAMU, konkrétně tedy na katedru scenáristiky. Překvapivě mě přijali a já u toho už
pak zůstal.
Popište nám, prosím, co všechno vlastně
práce scenáristy obnáší.
Hodiny a hodiny strávené u počítače. Pře-
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pisování, upravování, ale i drobné pocity
radosti nad nápadem, který ale většinou
dalším přepisováním vezme za své.
Pojďme se zaměřit na nedávno odvysílaný seriál Kukačky. Proč právě záměna
dětí, co bylo podnětem vzniku seriálu?
S producenty z Dramedy jsme hledali silný
příběh, který by se mohl odehrávat na malém městě. Vzpomněl jsem si na historku,
kterou mi vyprávěla maminka. Když jsem
se narodil, donesli jí jiné dítě. Naštěstí si
všimla. Pak už stačilo „jen“ domyslet, co
by taková záměna dětí způsobila, kdyby se
na ni přišlo až třeba za šest let.
Jak dlouhou dobu jste tvořil samotný
scénář? A jaká doba uběhla od počátků tvorby scénáře po premiéru prvního dílu?
Celý seriál se píše víc než rok. Pak se přibližně půl roku natáčí. S Kukačkami to bylo ale složitější. Přišel Covid a s ním i dost
komplikací. Celá výroba se tak o víc jak
půl roku natáhla.
Jste spokojený s výslednou podobou seriálu, s prací režiséra, herců, kameramanů, …?
Myslím, že všichni udělali maximum, aby
byl výsledek co nejlepší.
Změnil byste něco s odstupem času?
Když se dívám, tak mám pocit, že všechno by se dalo napsat líp. Neumím být spokojený.
Sledovanost jednotlivých dílů neklesla pod 1,5 milionu diváků, na internetu se nachází spousta diskuzí a recenzí
a ve facebookové skupině Kukačky probíhaly po celou dobu vysílání bouřlivé
diskuze snažící se rozplést všechny seriálové záhady. Čekal jste tak velkou diváckou odezvu?
Když něčemu věnujete tolik času, doufáte, že se to bude líbit nebo že se o tom bude mluvit. Bývám v odhadech sledovanosti ale výrazně skromnější, takže jsem byl
příjemně překvapený.

Velmi podstatnou součástí seriálu jsou
emoce, reakce různých lidí na velmi citlivé zprávy a okamžiky. Radil jste se
v tomto směru s odborníky, nebo jste city jednotlivých postav vykresloval pouze dle vlastního uvážení?
Konzultoval jsem chování Jakuba, který má Aspergerův syndrom. V tom jsem
úplný laik. Všechny ostatní situace a scény jsou odrazem zkušeností, zážitků a fantazie.
Důležitou roli hrají zaměnění chlapci.
U diváků sklízí velký úspěch, bylo těžké
vybrat ty pravé „kukačky“?
Viděli jsme několik stovek kluků. Výběr
těch dvou pravých byl ale překvapivě jednoduchý, byli prostě od začátku nejlepší.
Máte v seriálu své postavy – favority,
nebo jste psal scénář zcela nestranně?
Každá z postav má na situaci kolem záměny jiný názor. Snažil jsem se, aby všichni měli svou obhajitelnou pravdu. Aby byli všichni pochopitelní, a tím i sympatičtí.
V jedné z recenzí byla připodobňována
seriálová rodina Holcových k Vaší rodině, dokonce Vás prý Váš syn vidí v některých hláškách Karla Holce, jehož
ztvárňuje David Novotný. Je na tom něco pravdy?
Syn mě poznal ve výchovných větách, které Karel svému Tomášovi říká. Jinak si
myslím, že s Karlem si moc podobní nejsme.
Nesmíme opomenout Vaši předchozí
tvorbu, zmíním třeba seriály První republika a Ordinace v růžové zahradě.
Práce na kterém z dosavadních seriálů
Vám byla nejbližší?
Nejtěžší byla První republika. Nebyl to
žánrově jednotný seriál, navíc byl historický. Bylo těžké vžít se do minulé doby.
Většinou má člověk tendenci psát tyhle věci jako „film pro pamětníky“. Jenže pak to
samozřejmě nefunguje.
Internetové stránky uvádí, že se chystá
pokračování Kukaček, můžete nám sdělit více informací?
Druhou sérii začínám psát, víc teď říct nemůžu.
Ivana Holcová
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Střípky z GOB a SOŠ Telč
V naší škole to žije i teď. Jednou z mnoha aktivit je novinařina, která se v poslední době
mezi žáky těší velké oblibě. Příkladem jsou
Prima listy, noviny vydávané žáky současné
primy a sekundy, a Zpravodaj – internetový
školní časopis, do něhož přispívají žáci napříč ročníky. Vybraní redaktoři vám prozradí
podrobnosti o školním zpravodajství.

Nejraději píšeme o událostech ve škole, jako jsou soutěže, besedy, exkurze a výlety.
Když se toho ve škole tolik neděje, uchylujeme se k alternativním tématům. V našich
novinách se tak objevila zajímavá historická výročí nebo neobvyklé koníčky našich
redaktorů. Nedílnou součástí jsou také rozhovory se slavnými osobami, zatím to byli
spisovatelé, komici, politici, ale i filmová
architektka. Mezi články byste našli také
nějaké luštění a trochu poezie.
V naší redakci je nás celkem 17, z toho
jsme tři členové redakční rady. Vypomáhají nám také dva členové učitelského sboru:
Mgr. Kopečný dělá korekturu a Mgr. Veselá Jirousová nám pomáhá, co se týče vzhledu a celkového fungování novin. Do budoucna bychom chtěli začlenit více lidí,
aby se noviny mohly rozvíjet a byly trochu
obsáhlejší.
Radim Šalanda,
šéfredaktor Prima listů

Zpravodaj

– internetový časopis, kde se
může vyřádit každý žák se
zájmem o novinařinu
Prima listy – noviny nižšího
gymnázia
Naše noviny nesou jméno Prima listy. Založili jsme je, když jsme byli ještě v primě.
Překvapilo nás, že škola v té době vlastní
noviny neměla, a řekli jsme si, že by nás
to bavilo a mohli bychom to zkusit. Začali jsme tedy pracovat a promýšlet detaily.
Ze začátku se nás sešlo celkem dost, přesto
nám trvalo jedno celé pololetí, než jsme
dali dohromady první číslo. Vyšlo tedy
na Vánoce roku 2019 a všichni z něho byli
úplně unešení.
Pak ale přišel Covid a zavření škol, což je
pro školní noviny celkem vražedné. Přesto
jsme si poradili a noviny začaly vycházet elektronicky. V době, kdy se do našich domovů přesunula škola, přesunula se
tam i naše redakce. Na novinách teď děláme skrze aplikaci MS Teams. Ve speciálním týmu se tak domlouváme, diskutujeme a posíláme si svoje výtvory. Samotné
noviny pak vznikají v programu Adobe InDesign a s ostatními je sdílíme prostřednictvím MS Teams.
Za normálních okolností by noviny vycházely čtyřikrát do roka, vždy na konci čtvrtletí, avšak v době, kdy není škola, nemají
školní noviny o čem psát, a proto jsme počet snížili na tři vydání za školní rok.
str. 16

Po delší době byla na gymnáziu znovu obnovena činnost školního časopisu. Možná
si jej pamatujete z dřívějška jako měsíčník
Naše škola: Gymnázium Telč nebo jako jeho nástupce Scool.
Tentokrát vychází pod názvem Zpravodaj a je vydáván v online podobě. Na jeho stránky se dostanete přes odkaz www.
gymnsostelc.cz/zpravodaj. V čele redakce stojí Mgr. Ivana Holcová, která určitě
čtenářům TL není neznámá. RNDr. Lukáš Vejmelka se stará o technické zázemí
a správu webových stránek. Oba mají zkušenosti s chodem školního časopisu, neboť
i oni sami za svých studentských let byli redaktory tehdejší Naší školy. Paní učitelka nám pomáhá vybírat témata, provádí
korekturu textů, ale zároveň nám nechává
volnou ruku při tvorbě našich článků.
Zpravodaj je teprve v začátcích. Ale na jeho stránkách už teď naleznete spoustu zajímavých článků. Redakce se skládá z 18
žáků z různých ročníků nižšího i vyššího
gymnázia, a proto jsou texty velmi rozmanité. Vždy začátkem měsíce máme
k dispozici seznam, ze kterého si následně můžeme vybírat, kam zaměříme svoji
pozornost. Pokud si nevybereme z nabízených témat, můžeme si vymyslet své vlastní. Čtenáři se mohou těšit na ankety, rozhovory se zajímavými osobnostmi, články
zaměřené na knihy, filmy, školní aktivi-

ty, dění v Telči, České republice i ve světě. Též nemohou chybět příspěvky o vědě, umění, koníčcích a kulturních akcích.
Na webu časopisu lze také nalézt fotografie pořízené členy redakce.
Časopis může být velkým přínosem nejen
pro budoucí žurnalisty, ale i pro studenty,
kteří se chtějí dozvědět něco o tvorbě textů, jejich zpracování a základech novinařiny. S tím souvisí nově vznikající kroužek
fungující při redakci.
Pokud vás náš Zpravodaj zaujal, budeme
moc rádi, když nám projevíte čtenářskou
přízeň a navštívíte naše stránky, kde se začtete do článků o všemožných tématech.
„Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: odvaha pokračovat je to, co se počítá.“ -Winston S. ChurchillTereza Mikešová a Lenka Štokrová,
redaktorky Zpravodaje
www.gymnsostelc.cz/zpravodaj

•

Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba jen houby v zimě jako
ve Velké Lhotě?
• Napadl u vás sníh v létě?
• Připravujete nějakou společenskou nebo sportovní akci?
• Přijede k vám Michal David nebo
„jen“ známý rodák?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku
máme vždy 15. v měsíci.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

17. 5.
18. 5.

IV.
19. 5.
V. - VI. 20. 5.

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

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625
telefon: 974 266 721
ji.oop.telc@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)
HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz
TL 5/2021

Pro pejskaře:
Chov psů dle telčských
chovatelských stanic
Česká republika je zemí pejskařů. V Evropě se řadíme na přední příčky co do počtu psů na počet lidí. A zájem o čtyřnohé kamarády je rok od roku větší. Ten,
kdo si někdy pejska pořizoval, se určitě
zaobíral různými možnostmi, jak k němu přijít. A tou nejlepší variantou jsou,
vedle útulků, chovatelské stanice. Některé z nich najdeme i v Telči a jejím okolí.
My jsme pro tento díl seriálu Pro pejskaře získali informace od dvou telčských
chovatelských stanic.

ném věku, musí majitel s pejskem absolvovat nařízená zdravotní vyšetření,“ uvádí paní Brtníková. Vyšetření se liší dle plemene,
stejně tak další podmínky uchovnění. Většinou jde o tzv. bonitaci, tedy určitou prohlídku celého psa. Bonusem mohou být další
výstavy a zkoušky z výcviku. Spolu s chovnou fenou je nutné zvolit si název stanice,
který schválí FCI – mezinárodní kynologická federace, pod niž spadá i Českomoravská
kynologická unie, nejvyšší správní orgán
pro kynologii v ČR, a splnit případné další
podmínky založení CHS dle typu plemene.
K fence je pak třeba vybrat vhodného plemeníka, což blíže popisuje paní Herzová:
„Nikdo není dokonalý, i psi mají své nedostatky, které se ale dají vhodným výběrem
páru eliminovat. K tomu chovatelům pomáhají poradci klubu. Dále musíte zažádat
o krycí list a domluvit se s majitelem plemeníka.“ Pokud je krytí úspěšné, po 60–63
dnech březosti se chovatel dočká štěňat.

ty ovšem musí být bezpečné,“ přibližuje své
chovatelské zkušenosti Kateřina Brtníková. Do chodu stanice je v tu dobu zapojena celá, někdy i širší, rodina, což potvrzuje
i Zora Herzová: „Narození štěňat znamená
zápřah pro celou rodinu minimálně na 8 týdnů. Poskytujete jim tu nejlepší péči. Pomáháte od počátku fence, když nemá zkušenosti, a pak postupně přebíráte roli. Zajišťujete
kvalitní výživu pro kojící matku, startovací
výživu pro štěňata, socializaci, čisté prostředí, kontakt s budoucími majiteli. Je to náročné období, ale stojí za to.“
V letošním roce mají v plánu nový vrh obě
dvě stanice. Jejich odchovaná štěňata se nachází po celé České republice i v zahraničí.
Nejdále, až ve Finsku, žije jeden z čuvačů.
Obě dvě chovatelky se svými pejsky dělají
mnohé aktivity, o nichž se dozvíte více v některém z dalších dílů seriálu Pro pejskaře.
Ivana Holcová

Mikroregion Telčsko

Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
www.mikroregiontelcsko.cz/

Omluva za omyl
v článku „Jedno výročí“
v TL 1–2 2021

Foto: Zora Herzová

První stanice se věnuje chovu plemene hovawart, psů, kteří se hodí na jakoukoliv práci, pokud k tomu daný jedinec projeví vlohy.
Často jde o dobré stopaře, obranáře, mohou
se věnovat dogdancingu, canicrossu i canisterapii. Všechny informace nám sdělila chovatelka a aktivní členka Kynologického klubu Telč Zora Herzová. Její stanice Huad‘Dib
byla založena roku 2009 a dosud odchovala
3 vrhy, celkem 23 štěňat.
Za druhou stanici hovořila Kateřina Brtníková, rovněž členka Kynologického klubu Telč a chovatelka plemene slovenský
čuvač. Toto plemeno popisuje jako psy milující svou rodinu, kteří jsou velmi aktivní,
když je potřeba, a zároveň rádi odpočívají,
pokud mají možnost. Při správném vedení
jsou dobře ovladatelní, ale zůstává jim jistota a v případě potřeby umějí reagovat samostatně. Stanice od Čertova kopýtka byla založena roku 2007.
Založení chovatelské stanice
Základem chovatelské stanice je chovná fena. „Nejdříve pořídíte fenku a modlíte se
a doufáte, že ze štěněte vyroste krásné a sebevědomé zvíře. Mezitím pracujete na výchově a výcviku, abyste měli hlavně skvělého
společníka pro život. Posléze, v předepsaTL 5/2021

Foto: Kateřina Brtníková

Co obnáší péče o štěňata
Ještě před narozením je potřeba zajistit veterinární péči a osobu, která bude schopná
v případě potřeby dovézt fenu nebo narozená štěňata k lékaři. „Když jsou mrňouskové
zdárně venku, nechávám druhý den fenku
a mrňousky prohlídnout, měla jsem maličký vrh, jen dvě štěňátka, to bylo téměř bez
práce. Druhý vrh měl ale 10 hladových krků
a tam jsem přes den pomáhala fence přikrmovat od začátku. Později, okolo 4. týdne,
se pak začíná s příkrmy a štěňátka přechází na normální stravu. Větší štěňátka později
mají socializační návštěvy, poznávají různé
nové věci, a to v závislosti na ročním období. Snažím se je připravit na nejrůznější situace, se kterými se setkají. Všechny aktivi-

V článku „Jedno výročí“ jsem se dopustil
omylu, když jsem zaměnil autora kamenosochařských prací Adolfa Loose staršího (1829–1879) a autorství přisoudil jeho
synovi, slavnému architektu a designérovi
Adolfu Loosovi mladšímu (1870–1933).
Sochu anděla na hřbitově u kostela Matky Boží zhotovila firma Loos a Tomola Brno Adolfa Loose staršího. Byla zhotovena
na paměť úmrtí čtrnáctiletého studenta reálky Antonína Procházky zemřelého v roce 1877. V té době bylo Adolfu Loosovi
mladšímu pouhých 7 let.
Adolf Loos starší zemřel mlád ve věku 49
let. Po jeho smrti řídila kamenosochařskou
firmu jeho vdova Marie, rozená Hertlová,
a drobné sakrální stavby byly pravděpodobně i dále označovány jménem „Loos“.
Mnou v článku uvedený kamenný kříž
u obce Řetechov (1918) je s velkou pravděpodobností dodán firmou Loos a Tomola Brno a není ani ten prací Adolfa Loose
mladšího.
Za svůj omyl se velmi omlouvám a děkuji
Mgr. Miloslavu Záškodovi za upozornění
a předání historicky doložených informací.
Jindřich Kaupa
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Znáte putovní kamínky? Milá Zdeňko Svátková,
Tato hra snadno pohltí děkujeme!
děti i dospělé
O putovních kamíncích jsme vás informovali už v jednom z podzimních čísel
TL. Tato zábava je ale čím dál oblíbenější a příležitostí nalézt malovaný kamínek rychle přibývá. Pojďme si proto
připomenout, o co jde a co dělat, když
putovní kamínek objevíte.
Putovní kamínky jsou vlastně malá umělecká dílka. Z jedné strany je zdobí obrázek, ze strany druhé se nachází nápis
#KAMÍNKY, pětimístný číselný kód –
PSČ místa, kde byl kamínek ozdoben
a poslán do světa, a většinou i logo Facebooku.
Můžete je najít prakticky kdekoliv – na náměstí, v ulicích města, v blízkosti soch,
dětských hřišť, na kamenné zídce plotu,
na zemi nebo třeba u stromu. Stačí pouze
vyrazit ven a rozhlížet se kolem sebe.
Až se vám podaří dílko nalézt, vezměte si jej s sebou domů. Tam pořiďte jeho
fotku a vložte ji do facebookové skupiny
Kamínky. Spolu s ní napište do příspěvku PSČ uvedené na kamínku – díky tomuto kódu ho bude moci naleznout jeho
tvůrce. Poté si kamínek můžete buď nechat, nebo jej vyslat na další cestu – vzít
ho s sebou třeba na výlet a umístit na další místo.
Zapojit se ale můžete i z opačné strany
– začít malovat. Stačí najít vhodný kamínek, zkrášlit jej akrylovými barvami,
„podepsat“ poštovním směrovacím číslem svého města a nápisem „Kamínky“
a nalakovat bezbarvým lakem. Zde se bude opět hodit facebooková skupina Kamínky, kde naleznete spoustu tipů na výběr těch nejvhodnějších barev a laků,
které budou odolávat i nepřízni počasí.
Máte hotovo? Vyberte pro svůj výtvor
vhodné umístění. A dál už jen čekejte,
zda nálezce vloží jeho fotografii do zmiňované facebookové skupiny – pravidelně sledujte nové příspěvky obsahující vaše PSČ. Možná budete překvapeni, kam
až dílko doputuje.
Ve zmiňované facebookové skupině už je
více než 310 tisíc členů a denně v ní přibývá několik příspěvků s kamínky vyrobenými nebo nalezenými v Telči a okolí.
Začněte se při procházkách více rozhlížet – nalezený kamínek vám jistě rozzáří
tvář a zpříjemní den. A třeba se díky svému prvnímu nalezenci přidáte ke statisícům kamínkářů, tuto zábavu si totiž velmi snadno a rychle oblíbíte!
Ivana Holcová
Fotografii k článku najdete na str. 13
str. 18

Bolela vás někdy záda? Zotavovali jste se
po zlomenině, autonehodě nebo jste si při
sportu poranili koleno? Porodily jste předčasně a vaše dítě potřebovalo speciální terapii, abyste s rodinou oslavili jeho první
krůčky, nebo vám k početí vytouženého miminka pomohla rehabilitační metoda podle
Ludmily Mojžíšové? S tím vším si dokázala
poradit Zdeňka Svátková. A kdybych měla
vyjmenovat všechno další, nestačilo by ani
celé vydání TL.
Zdeňka se narodila 18. května 1951 v Jindřichově Hradci. V rehabilitační ambulanci na poliklinice v Telči pracovala od roku
1979 až do roku 2015. Kdo tuto úžasnou
ženu zná a okusil její terapie, jistě mi dá
za pravdu, že má kromě obrovského talentu také něco jako zvláštní dar a osobní kouzlo. Nepoznala jsem ji jinak než plnou energie, pracovního elánu, ochoty a velké dávky
empatie, vždy s úsměvem na rtech, smyslem
pro humor a s nadějí v lepší zítřky.
Chtěly bychom Zdeničce za každý společný
den v ambulanci a předané zkušenosti moc
poděkovat. Další velké díky jí patří za všechny pacienty, kterým se během své profesní
dráhy věnovala, a v neposlední řadě posíláme
velkou gratulaci k letošnímu jubileu.
Pevné zdraví, pohodu a lásku v blízkosti milované rodiny Ti přejí kolegyně
Petra Lustigová, Eva Čermáková
a Silvia Vidimová

Letošní ples SHM se navzdory okolnostem podařil
Protože SHM klub Telč nemohl letos uspořádat tradiční ples v Sedlejově, jehož výtěžek pomáhal financovat aktivity během roku, rozhodli jsme se na to jít jinak a na pár
týdnů jsme otevřeli internetový obchod,
v němž jste si mohli pořídit rozličné zážitky, hmotné drobnosti nebo nám přispět třeba
koupí virtuálního drinku.
Během tří měsíců, kdy byl obchod otevřený,
se mimo jiné „vypilo“ 98 panáků, prodalo

se 37 nevýherních lístků do tomboly, bylo
adoptováno 12 děckodenjídel, pět děckonocí a 1 místo na spaní na celou dobu trvání tábora. V plesovém jukeboxu se nasbíralo 23
hudebních pecek.
Celkem jste nám svými nákupy přispěli
16 717 korunami. Všem moc děkujeme.
Náš sklad už je skoro prázdný, kdybyste nám nicméně i teď chtěli něco přispět,
na webu http://ples.mladeznici.cz můžete
dál „adoptovat“ třeba židli u stolu na letní
chaloupce.
Hlavně si ale pojďme navzájem držet palce, aby letos v létě mohly nějaké akce vůbec
proběhnout.
Ještě jednou děkujeme za podporu!
Ondřej Horník

Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroční
zpráva Muzejního spolku v Telči 2017

HEŘMANOVÁ (prov.
ŠTĚDRÁ), Jarmila

* 16. března 1909 Praha
 18. února 1971 Praha
první žena s radioamatérskou koncesí
v Československu
Otec Jarmily Heřmanové byl na počátku 20.
století v Telči správcem městské elektrárny.
Vedle toho měl v elektrárně vlastní malý obchod s elektrotechnickým zbožím, kam chodili nakupovat tehdy vzácné součástky radioamatéři ze širokého okolí. Zcela určitě se
tady Jarmila, absolventka měšťanské školy,
s řadou z nich seznámila. Sama pak za jejich
pomoci pronikla do tajů radioamatérství, naučila se morseovku a již před rokem 1930
vysílala bez povolení pod značkou OK2AJ.
13. června 1931 pak úspěšně složila, jako
první žena v Československu, na Ministerstvu pošt a telegrafů zkoušky pro žadatele
o koncesi „radioelektrických vysílacích stanic“. I když od předsedy komise obdržela kytici růží, nepomohlo jí to k tomu, aby
mohla nadále používat dosud používanou
značku, a byla jí přidělena OK2JL, tiskovou chybou OK2IL. V roce 1932 jí pak byla
změněna na OK2YL. Pod touto značkou je
hlavně známa v radioamatérském světě, se
kterým čile komunikovala. V roce 1940 se
v Praze vdala a změnila příjmení na Štědrá.
V období protektorátu nemohla, jako většina
českých radioamatérů, pracovat a zařízení jí
bylo zabaveno. Ani po válce koncesi neobnovila. Jarmila Heřmanová – Štědrá je pochována na hřbitově u sv. Anny.
L: Josef Daneš, OK1YG, Za tajemstvím éteru, 1985; Laco Polák, Zasloužilí radioamatéři, Radioamatér, 6/2013; TL 2/2014(oz)
/z/
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Senioři v telčském
domově SeneCura
si užívají jara
Pro klienty SeneCura SeniorCentra Telč
sice stále platí některá covidová opatření, jejich život se však díky proočkování
postupně vrací do normálu. Ted na jaře si skvěle užili přípravu na Velikonoce nebo třeba aktivity se psem a koníky.

Klienti pravidelně využívají také individuální ošetřovatelskou rehabilitaci, kterou zajištuje pracovnice domova. Cvičení
je nastaveno potřebám klientů, kdy se jedná například o nácvik stoje, sedu, přesunu
na invalidní vozík nebo rozcvičení po operaci. Také je možné využít masáže k uvolnění svalových spasmů a zmírnění bolestí pohybového aparátu. K odstranění stresu
a napětí vhodně přispívají vonné oleje, které jsou dle výběru klienta využívány.
Pokud chtějí klienti dále pečovat o svou
kondici a nabít se energií, mají k dispozici speciálně vybavenou tělocvičnu, kde najdou rotopedy, nástroje pro senzomotorický trénink, speciální pomůcky na rozvoj
jemné a hrubé motoriky nebo osobní váhu.
Jana Barčáková

Zprávy z UCT
– květen 2021
Návštěvy psího kamaráda Buddyho

Foto: SeneCura

„Náš domov má za sebou první i druhé
očkování na Covid-19 a život klientů se
vrací do normálních kolejí. Kromě stálých služeb, jako jsou třeba masáže nebo
Snoozelen, se klienti zapojili i do aktivit
spojených s příchodem jara, tvoření, společně si užili návštěvu poníků nebo psa
Buddyho,“ uvedla ředitelka domova Marika Krejčí.
Velikonoce jsou mezi seniory velmi oblíbeným svátkem, každoročně spojeným
s pečením velikonočního beránka a vyráběním velikonočních ozdob. K dalším
volnočasovým aktivitám, které klientům
přinášejí možnost psychického uvolnění,
patří malování, kreslení, výroba mýdel,
navlékání korálků, vaření a pečení, soutěže
a kvízy pro trénink paměti nebo procházky
na zahradu.
Ovšem největší úspěch sklízejí v domově
zvířata. V březnu SeniorCentrum navštívili dva poníci z nedalekého ranče. Poníci jsou zvyklí na společnost lidí, takže si
je klienti mohli bezpečně pohladit. Za návštěvu byli poníci štědře odměněni a klienti už se těší na další setkání. Pravidelným
návštěvníkem domova je pak psí kamarád
Buddy, kříženec boloňského psíka a čivavy. „Pejsek naší sociální pracovnice Nikoly Křížové k nám dochází jednou týdně.
Klienti ho znají od štěňátka a mají ho moc
rádi. Pejsek se k nám také těší, protože miluje naše klienty a líbí se mu jízda výtahem,“ říká Marika Krejčí.
TL 5/2021

Sezóna v Univerzitním centru začíná
Květen není jen, řečeno básníkem K. H. Máchou, lásky čas, ale je to i měsíc, kdy se v Telči tradičně naplno rozběhne letní turistická
sezóna. Nejinak je to i s Univerzitním centrem, kde by v běžném roce již probíhala řada
pobytových akcí. V tuto chvíli je sice v plánu velká konference brněnského výzkumného centra CEITEC, ale zda protiepidemická
opatření konání konference nakonec umožní,
je stále nejisté. Přesto se na nadcházející sezónu snažíme hledět s optimismem. V plánu
stále zůstávají všechny velké akce jako DOK.
Incubator, Letní škola Ústavu klasických studií naší filozofické fakulty, mezinárodní konference o Gregoriánském chorálu Cantus Planus, Letní kurzy AJ, Diplomatická akademie
či Hudební akademie Telč (dříve Francouzsko-česká hudební akademie). Připravujeme
i letní výstavy na našem nádvoří či ve výstavních prostorách knihovny. V případě samotné knihovny je ale provozní režim stále nejistý, pro aktuální informace se prosím obracejte
na paní Ilonu Martinů (tel. 774 886 640). Věřme, že po dlouhém čekání se život do Telče,
i našeho Univerzitního centra, zase vrátí.
Míla Doleželová se vrací do Telče!
Akademickou malířku Mílu Doleželovou,
která prožila značnou část života v Telči, kdy
i zemřela, jistě není místním třeba představovat. Její dílo sestávající jednak z fresek (např. lékárna v Jihlavě), jednak z nesčetného
množství olejomaleb a grafik je opravdu monumentální. I když širší laickou i odbornou
veřejností možná trochu zapomenuté. Dodejme, že nespravedlivě. Většina z nás jistě
zná její ilustrace k Příběhům dávné Indie či
k cikánským pohádkám, které vyšly pod ná-

zvem Zpívající housle. Styl paní Míly je originální a nepřehlédnutelný. Tak jako byla
i její osobnost a její životní příběh. V příštím
roce si připomeneme 100 let od jejího narození a již teď tu máme první dárek a dobrou
zprávu. Podařilo se nám domluvit s Dominikánskou provincií na dlouhodobém uložení
obrazů z pozůstalosti Míly Doleželové a jejího manžela, akademického malíře Jiřího Mareše, v prostorách Univerzitního centra. Jedná se o opravdu úctyhodnou sbírku, která se
tak po téměř třiceti letech vrací zpět do Telče. Máme s kolegy z Masarykovy univerzity v plánu nejen poskytnout obrazům lepší
depozitní podmínky, ale také je formou stálé
expozice více ukázat veřejnosti a spolu s nimi lépe představit i jejich autorku. To, aby její
obrazy žily dál, je koneckonců tím, co si paní
Míla přála. První malou výstavu plánujeme
již na toto léto. Jistě to bude nejlepší pozvánka na oslavy v příštím roce.
Knihovna UCT od 3. 5. 2021 otevírá v běžných půjčovních hodinách (po, st: 8.30–12,
13–17, čt: 13–16, pá: 8.30–12, 13–16, út: zavřeno)
A přinášíme také pozvánku na výstavu:
Lenka Dvorníková–Včelová 1959–2018 …
taková byla…
(Výstava v prostorách Knihovny UCT a Kavárny – cukrárny Haas, nám. Zachariáše
z Hradce 2)
Knihovna Univerzitního centra, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzejní spolek v Telči a rodina srdečně zvou na výstavu výtvarných prací
jihlavské rodačky s telčskými kořeny.
Výstava bude zpřístupněna veřejnosti od 3.
5. 2021 v obvyklých otevíracích hodinách
knihovny UCT, slavnostní vernisáž proběhne
v pondělí 31. 5. 2021 od 17 hodin a výstava
potrvá do 30. 6. 2021 (vše za platných hygienických a epidemiologických opatření).
Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel.
774 886 640)
Podrobnější informace o všech akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách nebo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel.
777 119 220, www.uct.muni.cz,
www.facebook.com/UniverzitnicentrumTelc
Jaroslav Makovec

Farmářské
a řemeslné trhy 2021
12. června ● 28. srpna ● 9. října ●
30. října
vždy od 9 do 15 hodin na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
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Sport

ře a v neposlední řadě i politického vězně
Milana Odvárky, známého bez nadsázky
na všech kontinentech světa. Výstava bude
zpřístupněna ve chvíli, kdy to dovolí situace spjatá se současnou epidemií koronaviru.
Pevně věříme, že se výstava otevře v červnu, nejpozději v červenci.
2. Na Ranči je již v současné době k vidění
největší stádo oslů v České republice. Jedná
se o pět různých druhů, přičemž osel andaluský a asinarský patří k nejohroženějším oslím

Za pěkného počasí se v sobotu 10. dubna sešla pětice hráčů z dorostu a vyrazila na brigádu do Zemědělského družstva Mysletice.
Na poli u Horní Myslové sbírat kámen.
Kluci se činili a na 20hektarovém poli zvaném Pahorek naložili 3 káry kamení.
Podobné akce plánujeme i v dalších dnech.
Foto+ text: Jaroslav Novák, Florbal Telč

Co se děje a co se bude dít
u nás v Telči na Ranči?
Máme odvážné a vysoké cíle. Chceme, aby
Ranč byl po telčském náměstí a zámku místem, kam se rád podívá každý turista, který
Telč navštíví.
Proč?

1. Na Ranči se začíná s instalací největší
sbírky denních a nočních motýlů z celého světa. Pracujeme i na tom, aby naše sbírka byla zapsaná v Guinessově knize rekordů, neboť se jedná o velkolepé a mnohaleté
dílo entomologa, botanika, malíře, socha-

druhům na světě. Na jejich hřbetech se může
projet člověk vážící od 20 do 120 kilogramů,
méně zdatným milovníkům oslíků nabízíme
vyjížďku v kočáře taženém právě našimi oslími miláčky. V sezóně budou mít návštěvníci
i možnost zakoupení oslího mléka, které má
velmi blahodárné účinky na zdraví člověka,
zejména na pleť a kožní nemoci.
3. Ve spolupráci s botanickou zahradou
v pražských Průhonicích máme v plánu vytvořit naši vlastní botanickou zahradu
s ojedinělým vodním biotopem.
V současné době máme zasazeno již víc jak
1000 různých stromů, keřů a květin, jejichž
domovské oblasti se táhnou od Mexika přes
Ural až po Tibet. Plody této práce bude možné sklízet až za několik let, ale první květy
budete mít možnost vidět již letos.
4. Dále máme v plánu pomocí výsadby stromů, keřů a květin, které jsou neodolatelným
lákadlem pro na Vysočině se již vzácně vyskytující motýly, brouky a hmyz, vytvořit
i tzv. „Motýlí louku“. Tento projekt rovněž realizujeme ve spolupráci s odbornými

Přehled počasí v Telči

poradci pod vedením již zmíněného Milana Odvárky. Mým tajným přáním vždy bylo
a stále je vrátit do naší přírody sysla obecného a křečka polního, kteří už na Vysočině léta nežijí. K tomu by ale byla potřebná
součinnost s městem Telč, neboť na úspěšnou realizaci výše uvedených projektů nám
současný prostor stačit nebude.
5. Naší cílovou skupinou jsou především
mladé rodiny s dětmi, které se u nás setkávají s něčím, co jim nemůže nabídnout škola, domácí prostředí ani zoologická zahrada.
My prostě chceme být originální a hlavně jiní než ostatní. Jedním z našich hlavních cílů
je být kulturním přínosem pro město Telč.
Celý Ranč a jeho okolí jsou budovány s velkým nadšením a z ryze vlastních prostředků bez využití dotací, proto zároveň prosíme
o toleranci případných malých chyb v našich aktivitách, neboť se stále učíme, jakým
způsobem pro Vás naše služby zdokonalovat. S tímto vědomím prosíme návštěvníky
o dobrovolný příspěvek pro naše zvířátka,
pro bezplatné služby, kterými jsou například naše velmi oblíbené motokáry, výsadba
rostlin a údržba volně přístupných prostor.
Na Vaši návštěvu se těšíme a rádi uděláme
komentované prohlídky našeho Ranče jak
pro mateřské a základní školy, tak pro větší
i menší skupiny návštěvníků.
S pozdravem
vedoucí Ranče Ing. Jolana Simková
ředitelka Hospodářského dvora Bohuslavice paní Marie Brunnerová
ekonomické zázemí projektu pan Jiří Kovář
TJ Sokol Telč zve na netradičně tradiční PROBOUZENÍ BROUČKŮ v neděli
16. května. Akce se bude konat v průběhu
odpoledne na Oslednicích kolem rozhledny. Kartičky ke hře si děti nebo rodiče mohou vyzvedávat od 14.30 hod v hale Sokola, Masarykova ul. (možno i u rozhledny).
Bližší informace na plakátech.
Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 3. do 18. 4. 2021.

Březen v číslech

Průměrná teplota: 2,6 °C
Průměrný tlak:
1022,3 hPa
Srážky: 		
6,8 mm
Max. teplota:
23,9 °C, 31. 3. v 16.23
Min. teplota:
-7 °C, 21. 3. v 2.05
Max. rychlost větru:46,4 km/h, 13. 3.

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.
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O jaký druh oblečení mají v současnosti lidé největší zájem?
Nejvíce si kupují trička, jednoduché šaty, mikiny, tepláky a dětské tepláčky.
Myslíte, že začíná vítězit kvalita nad kvantitou?
Přístup k módě se určitě změnil. Lidé dnes
chtějí kvalitní věci vyrobené v Česku. V poslední době roste také poptávka po bio materiálech, jako je bavlna a len.
Marie Majdičová

Kulturní kalendář
Akce se konají pouze v případě uvolnění vládních nařízení ohledně koronavirové situace.

Výstava v MG Hasičský dům

21. 5. – 20. 6.
Jan Florian 1921–2021
Výstava ke 100. výročí narození sochaře
a malíře Jana Floriana – obrazy, sochy
1. 6. – 30. 9.		
Hrad Roštejn
Magdalena Křenková Florianová – Výstava obrazů ve věži
23. 4 – 12. 5.
nádvoří Lannerova domu, Hradecká 6
Má vlast cestami proměn
Vstup zdarma
Více na http://cestamipromen.cz

Koncert KPH

25. 5. 19.00
sál ZUŠ
Koncert s besedou Karla Plocka a jeho
hostů
Akce se uskuteční jen v případě, že to epidemiologická situace dovolí. Budou-li omezující podmínky, budeme je respektovat. Informace budeme postupně upřesňovat.

Přístup k módě se změnil, lidé
chtějí kvalitní věci vyrobené
v Česku, říká Jitka Jiráková
Řada čtenářů TL si určitě všimla, že pod Věží sv. Ducha to „žije“. V bývalé hospůdce
U Marušky vystřídaly půllitry a stoly pro štamgasty šicí stroje, látky a figuríny. Už tomu
bude téměř rok, co si tam rodačka z Urbanova Jitka Jiráková, která nyní bydlí v Telči, otevřela krejčovskou dílnu. Pod značkou Joluna
ART tvoří barevná trička, šaty či dětské oblečení. Její tvorbu můžete sledovat pod stejnojmenným názvem také na sociálních sítích.
Jak jste se k šití dostala?
Moje babička s maminkou byly krejčové,
takže jsem šila od malička. Láska k šití mě
provázela od útlého věku, vyráběla jsem panenky, hračky i oblečení. Často se mi nedařilo vytvořit ten správný střih, ale byla jsem trpělivá, dokud jsem dílo nedokončila.
Vzpomenete si na první ušitý výrobek?
Ano, prvním výtvorem byla hadrová panenka.
Pro koho a jaké oblečení šijete nejraději?
Nemám vyhraněnou oblast tvorby, ale nejčastěji tvořím z bio bavlny, lnu, ale i z kůže,
například doplňky. V poslední době se také
věnuji funkčnímu oblečení pro alergiky, především proto, že já sama jsem jedním z nich.
Co všechno u vás lidé mohou zakoupit?
Mohou vybírat mezi mikinami, tričky, kalhotami, takzvanými baggy, dětským oblečením,
nákupními taškami, zástěrami či šaty.
TL 5/2021

Bohoslužby
Římskokatolické
Modelka v oblečení z Joluna ART

Foto: Kateřina Hezinová

Věnujete se také zakázkovému šití?
Ano, šiji i na zakázku. Například společenské
šaty nepatří k mé oblíbené tvorbě, ale dokážu je vyrobit. Dokonce jsem šila i na zahraniční svatbu.
Máte nějaké další rukodělné koníčky?
Velice ráda jsem malovala přírodu a urbanovský kostel, později na základní škole abstraktní obrázky. V dospělosti jsem pak nejen šila,
ale i malovala na oblečení, především obrázky s duchovní tématikou, takzvané mandaly.
V roce 2016 jsem se prezentovala na módní
přehlídce v Lišově.
Co vás přivedlo k tomu otevřít dílnu v prostorách bývalé hospůdky U Marušky?
Restauraci jsem znala z dřívějších dob a vždy
se mi tam líbilo, stejně jako přilehlý kostel sv.
Ducha. Domy na náměstí mají velmi příjemnou atmosféru. Původně se dílna nacházela
na křižovatce u hotelu Pangea.
Jak náročné bylo přetvořit bývalou provozovnu na dílnu?
Bývalá restaurace byla vyklizená, takže stačilo pouze vymalovat. Původní obraz od akademického malíře Ivo Návrata jsem v prostoru, kde byl předtím bar, ponechala. Je to
velmi povedené a příjemně působící dílo.
Pak už jen stačilo vybavit prostory nábytkem v imitaci dřeva, šicími stroji, stoly a začít s výrobou.
Šijete sama, nebo vám někdo pomáhá?
Zpočátku jsem na to byla sama, pomáhaly mi
kamarádky, kterým tímto velice děkuji. Nyní
mám dvě švadleny.
Kousky z vaší dílny se vyznačují veselými
barvami, je vaším záměrem trochu rozsvítit telčské ulice?
Většinou tvořím v různých obdobích různé styly i barvy. Ráda bych se odlišila a šila, co mě baví. Ale jak už jsem říkala, tvořím
i na přání zákazníků, kteří se barevného oblečení nebojí. Město neožívá díky mně, ale díky těmto lidem.

v kostele Matky Boží, v sobotu v 18.00,
v neděli v 7.30, 9.00 a 10.30

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha
Sledujte, prosím, vývěsku s ohledem
na aktuální situaci.

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

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

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Zachariáš Pilík, Štěpnice
Rozárie Navrátilová, Staré Město

Opustili nás

Ing. Bedřich Prokop, Napajedla
Roman Staněk, Řídelov		
Jiří Houser, Lhotka		
Ludmila Kusáková, Staré Město
Zdeněk Chvátal, Vnitřní Město
Marie Janoušková, Strachoňovice
David Bena, Jihlava		
Miroslav Med, Urbanov		
Drahomíra Hůrková, Staré Město
Nataša Božejovská, Staré Město
Jana Tupá, Štěpnice		
Zdenka Jonová, Štěpnice		
Oldřich Burian, Mysliboř
Miroslava Šecková, Podolí

84 let
82 let
73 let
93 let
68 let
83 let
21 let
68 let
91 let
49 let
74 let
75 let
73 let
87 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).
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Momentky z Telče a okolí
Podívejte se s námi na začínající jaro v Telči pohledem fotografky Michaely Římákové…
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Uzávěrka příštího čísla
pondělí 17. května
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