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Starostovo okénko
Jsem moc rád, že s příchodem léta a ustupujícími protiepidemickými opatřeními se začíná do našeho města vracet normálnější život.
Na ulicích se potkáváme více a více, děti konečně začaly chodit do školy, otevřely se obchody a zahrádky restaurací, začaly fungovat
služby atd. Vše za určitých podmínek, ale snad
to již bude jenom lepší. Těší mě, že neubyly restaurační zahrádky – ba naopak jedna přibyla!
Chce se mi věřit, že to znamená, že místní podnikatelé v pohostinství to těžké období zvládli. A stejně tak doufám, že ho zvládli i ostatní
telčští živnostníci. Nestačí však pouze doufat
a věřit, ale myslím, že bychom měli našim restauratérům pomoci. Jak? Poctěme je svojí návštěvou, zajděme k nim na oběd nebo jenom
na pivo či kávu. A to nejlépe opakovaně. A jak
můžeme podpořit místní živnostníky? Zkusme méně nakupovat přes internet a častěji zajít do místních obchodů. Vy, kteří jste to dosud
nedělali, věřte, že těch pár korun, které možná
zaplatíte navíc, se vám několikanásobně vrátí.
Vše vám bude náležitě vysvětleno, a navíc podpoříte živnostníka, který s největší pravděpodobností své peníze opět utratí v Telči. A možná právě ve vašem obchodě nebo firmě. Nebo
v obchodě/firmě vašeho příbuzného. Jakým
způsobem nakupujeme, je na každém z nás, ale
není nyní vhodná doba to přehodnotit? Moc to
doporučuji a sám to rád dělám.

Vizualizace obytné zóny Dačická

Stavební pozemky v lokalitě „Dačická“
Těsně před uzávěrkou tohoto vydání došlo
za účasti zástupců všech stran a hnutí k rozlepení vnějších obálek žadatelů o pozemky v lokalitě
„Dačická“. Rád konstatuji, že o pozemky v Telči je zájem. V červnu dojde za účasti paní notářky k losování o některé z pozemků a první kupní
smlouvy odsouhlasí zastupitelstvo města na svém
zasedaní na konci června. Pozemky, které nebyly
prodány v prvním kole, budou nabídnuty k prodeji ve druhém kole za stejných podmínek.
Vypadá to, že to „pude“
Dovolil jsem si použít nespisovný výraz ze sloganu Prázdnin v Telči „Když to pude, tak to bude“,
protože to vypadá, že to opravdu půjde. Na červen
má město naplánovaných celkem 14 akcí a věřím,
že se mnoho z nich uskuteční. Navíc lze dle posledních informací z ministerstva zdravotnictví
i vlády přepokládat, že by mohla proběhnout i většina prázdninových akcí. Moc se těším!
Vladimír Brtník

Pokračování na str. 3

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

Foto: Archiv MěÚ Telč

Spring Classic
poprvé v Telči
Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 5.
června. Do centra města zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Druhý ročník Spring
Classic sem zavede zhruba stovku posádek.

Foto: Ondřej Kroutil

Hodnotné skvosty začnou do města přijíždět kolem 14.30 ve směru z Horní Cerekve. Nejzajímavějším místem k jejich sledování bude prostranství u Mariánského sloupu na telčském náměstí
Zachariáše z Hradce, kde všechny účastníky čeká zhruba desetiminutová pauza před časovou
kontrolou. Dále budou pokračovat Horní branou
do Mysletic a Dačic.
Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť
průměrný rok výroby všech přihlášených vozidel
se zastavil na hodnotě 1973. Diváci se mohou těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, DeLorean, Porsche, Ferrari, Buick,
Alfa Romeo nebo Triumph. Nejstarším strojem
na trati by měl být Cadillac La Salle 50 z roku
1937, silně zastoupena jsou 60. a 70. léta minulého století, auta vyrobená v tomto období tvoří dvě
třetiny účastníků.
Spring Classic odstartuje z Jindřichova Hradce
a trasa vede přes Stráž nad Nežárkou, Novou Bystřici, Strmilov a Žirovnici do Kamenice nad Lipou, kde mají posádky přestávku na oběd. Poté se
přes Počátky, Horní Cerekev, Telč, Dačice a Slavonice vrátí zpátky do České Kanady. Cíl soutěže
je opět na jindřichohradeckém náměstí.
Více informací včetně kompletního přehledu obcí
na trase s časy průjezdu najdete na oficiálních internetových stránkách www.springclassic.cz.
Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Z jednání rady města
61. schůze – 21. dubna

--Rada města (dále RM) schválila provedení
rozpočtového opatření RM 3/2021.
--RM schválila uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o pronájmu nebytových prostorů uzavřené dne 28. 7. 2006 se společností
Poliklinika Telč, spol. s r. o., na prodloužení doby nájmu nebytových prostorů v budově č. p. 330 v ulici Masarykova v Telči
do 30. 6. 2026.
--RM schválila zveřejnění záměru prodeje
stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v obytné zóně Dačická v Telči.
--RM na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že
zhotovitelem akce „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova
v Telči“ bude společnost SATES ČECHY, s.
r. o., IČ: 25172654. RM schválila uzavření
smluv o dílo.
--RM schválila podání žádosti do Fondu Vysočiny, grantového programu Obnova venkova Vysočiny 2021 na opravu podlahy
v sále kulturního domu ve Studnicích.
--RM pověřila zástupce za Město Telč
Mgr. Vladimíra Brtníka a Mgr. Ludmilu
Švarcovou do konkurzní komise na místo
ředitele/ředitelky Základní školy Telč, Hradecká 234, příspěvkové organizace.
--RM schválila umístění odpočívky v lokalitě Oslednice.

62. schůze – 5. května

--RM schválila nefinanční podporu pro benefiční akci „Běh po stezce“ 5. 7. 2021
na Ranči Telč.
--RM vzala na vědomí informaci o vrácení
dotace od kulturních a sportovních organizací v Telči za rok 2020.
--RM schválila záměr podání žádosti do Fondu Vysočiny, grantového programu Regionální kultura 2021 na Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2021.
--RM jmenovala předsedu a členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy Telč, Hradecká 234, příspěvkové organizace.
--RM souhlasila s užitím veřejného prostranství pro umístění stolů a židlí k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou
sezonu v roce 2021 před budovou č. p. 26
v ulici Palackého v Telči.
--RM souhlasila s užitím veřejného prostranství pro umístění stolů a židlí k poskytování hostinských služeb pro letní turistickou
sezonu v roce 2021 před budovou č. p. 23
v ulici Palackého v Telči.
--RM schválila jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek zájemců o stavební parcely v lokalitě Dačická.
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--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3613 Nebytové hospodářství, pol. 5171 –
opravy a udržování, ve výši 134 000,- Kč
z § 6409 – ostatní činnosti, pol. 5901 – rezerva, na zajištění opravy podlahy v kulturním domě ve Studnicích.
--RM schválila podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro
SDH Telč.
--RM na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že
zhotovitelem akce „Rekonstrukce části komunikace v areálu Panského dvora v Telči“
bude společnost SATES ČECHY, s. r. o.,
IČ: 25172654. RM schválila uzavření
smluv o dílo.
--RM na základě doporučení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek rozhodla,
že zhotovitelem akce „Expozice přírodního a kulturního dědictví (část stavba)“ bude společnost STATUS stavební, a. s., IČ:
46679120. RM schválila uzavření smlouvy
o dílo.

Voličské průkazy – volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané
ve dnech 8. a 9. října 2021
Prezident republiky stanovil termín konání
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021. Volič, který se nebude v době konání voleb zdržovat
v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad
v místě svého trvalého bydliště. Žádost lze
podat osobně, v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky (formou emailu podat žádost nelze bez ohledu na to, že by
byla podepsaná uznávaným elektronickým
podpisem). V případě podání listinné žádosti
o vydání voličského průkazu nebo při udělení plné moci zástupci pro jeho převzetí musí být na těchto dokumentech podpis žadatele úředně ověřen. Voličský průkaz umožňuje
hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí,
tj. na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem.
Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů
vedeném MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat od 31. prosince
2020 o vydání voličského průkazu MěÚ Telč
- ohlašovnu evidence obyvatel - Na Sádkách
č. p. 453, a to písemně nebo prostřednictvím

datové schránky nejpozději do pátku 1. října 2021 nebo osobně do středy 6. října 2021
do 16.00 hod. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč, příp. ke stažení
na webových stránkách města www.telc.eu.
Voličský průkaz si může občan vyzvednout
osobně či prostřednictvím zplnomocněného
zástupce (nejdříve ve čtvrtek 23. září 2021,
nejpozději 6. října 2021 do 16.00 hod), příp.
mu bude zaslán poštou na adresu trvalého pobytu nebo na tu, kterou si pro doručení zvolí.
Jana Matoušková
MěÚ Telč

Výběrové řízení
na nové zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
na úřadu územního plánování a na odboru
dopravy (dopravní přestupky). Lhůta pro
podávání přihlášek je stanovena do 11. 6.
2021 do 14:00 hod. Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny na úřední desce,
která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://www.telc.eu/
uredni_deska
Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nezaměstnanost v dubnu
ČR
duben 4,1 %, březen 4,2 %
(únor 4,3 %, leden 4,3 %, prosinec 4,0 %)
Kraj Vysočina
duben 3,1 %, březen 3,4 %
(únor 3,5 %, leden 3,6 %, prosinec 3,3 %)
Správní obvod Telče
duben 3,6 %, březen 4,5 %
(únor 5,4 %, leden 5,6 %, prosinec 5,1 %)
Telč
duben 3,5 %, březen 4,1 %
(únor 4,9 %, leden 5,0 %, prosinec 4,8 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci dubna: Černíč (6,7), Kostelní Myslová (7,0), Lhotka (10,8), Mysliboř (5,4), Řídelov (7,1), Vanov (5,3), Vápovice (11,5),
Volevčice (9,8), Zdeňkov (8,1)
Zdroj: Statistiky ÚP

Zasedání
zastupitelstva města
28. června v 16 hodin
Společenský sál v Panském dvoře
TL 6/2021

Duchovní oporu pro
klienty telčského domova
SeneCura covid nezastavil

Pokračování ze str. 1
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Předání diplomu za první místo v soutěži My třídíme nejlépe
My třídíme nejlépe
Odpady jsou součástí našeho každodenního
života a v Telči jsme opět dokázali, že se při
třídění odpadu chováme ekologicky a zodpovědně. I v letošním roce to máme černé
na bílém – My třídíme nejlépe! Přesně takto
se jmenuje krajské kolo soutěže, ve které se
hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města za rok. Město Telč získalo 1. místo v kategorii největších měst kraje Vysočina
(kategorie nad 5000 obyvatel). Pro zajímavost, našimi vítěznými kolegy jsou Sedlice
(kategorie do 300 obyvatel), Cejle (do 1500
obyvatel) a Brtnice (do 5000 obyvatel). S cenou a s poděkováním přijel do Telče náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Lukáš Vlček. Na tomto místě děkuji vám všem, kteří
pečlivě třídíte. Neděláme to pro vítězství
v soutěžích, ale protože je to tak správně. Zároveň děkuji mým předchůdcům v čele s panem místostarostou Pavlem Komínem, kteří
stáli u zrodu Oběhového hospodářství Renesance, a všem, kteří se systémem nakládání
s odpady v současné době zabývají.
Za 1. místo město Telč získalo částku
15.000 Kč a přemýšlíme, jak s ní naložit, aby
byl výsledek viditelný, pokud možno pro
všechny občany. Napadlo nás, že bychom
rozhodnutím Rady města tuto sumu navýšili a nechali rozhodnout vás, občany, o tom,
co byste chtěli za tuto navýšenou částku
ve městě pořídit. Byl by to takový pilotní
projekt ve smyslu participativního rozpočtu.
Věřím, že něco společně vymyslíme.
TL 6/2021

Foto: pm

Sportovní hřiště „Hradecká“
Musím přiznat, že mi dělají vrásky skupinky
mladých lidí, které sedávají na sportovním
hřišti v Hradecké ulici, kouří a někdy snad
i popíjejí alkohol. Děti, které si tam přijdou
zasportovat, pak před vlastní hrou (či tréninkem) musí nejdříve vysbírávat nedopalky od cigaret. Malé děti se na hřiště občas
ani neodváží vkročit. Ano, máme městskou
a státní policii, máme zaměstnance technických služeb, kteří mají na pravidla dohlížet,
ale toto bohužel nestačí. Vy, kteří toto děláte, běžte, prosím, svůj čas trávit někam jinam a respektujte pravidla městských sportovišť. Rodiče, prosím, promluvte se svými
dětmi, zda se s tímto problémem již setkaly, případně zda náhodou nepatří k těm, kteří
tento problém způsobují. Předem za to děkuji. Každopádně je před dokončením rozšíření
kamerového systému na problémových lokalitách, a tak tedy případné problémy brzy
půjde alespoň zpětně efektivně řešit.
Kudy do/z Telče?
Jak jsme vás již informovali, čeká nás několikaměsíční rekonstrukce ulice Jihlavská
(krajská investiční akce). Rekonstrukce silnic budou zároveň probíhat i v jiných částech okresu Jihlava a již nyní je jasné, že dostat se z/do Telče bude v některých směrech
velmi komplikované. Sledujte prosím webové stránky města, kde budeme veškeré informace publikovat. A hlavně – obrňme se trpělivostí, výsledek bude určitě stát za to.
Vladimír Brtník

Klienti domova SeneCura i zástupci církví
se těší na obnovená setkávání
Přestože klienti SeneCura SeniorCentra
Telč mohli i během izolace sledovat mše
v televizi nebo prostřednictvím tabletů
a využívali telefonické podpory duchovních, ihned po uvolnění začali využívat jejich individuální návštěvy přímo na pokojích za dodržení protiepidemiologických
opatření. Také zástupci církví se již těší
na společná setkávání, která začnou pravděpodobně již od června.
„Jsem v kontaktu s Římskokatolickou farností i Českobratrskou církví evangelickou
v Telči a všichni jsou připraveni, jakmile to
bude možné, se opět potkávat jako dříve,“
uvedla ředitelka domova Marika Krejčí.
Děkan Mgr. P. Josef Maincl a otec Jaroslav
– kaplan Mgr. P. Jaroslav Jurka z Římskokatolické farnosti plánují zahájit od června
mše v kapli v SeniorCentru jednou za 14
dní v dopoledních hodinách, jak bylo zvykem. Doc. ThDr. Eva Melmuková – Šašecí
a ThDr. Petr Melmuk z Českobratrské církve evangelické obnoví také od června setkávání s klienty každé úterý od 14 do 16 hodin.
Zájem o mše obou náboženských vyznání
má v SeniorCentru z celkového počtu 118
klientů zhruba 32 seniorů, přičemž 10 klientů by rádo využilo setkání s panem kaplanem
na pokoji, kapli by chtělo využít 12–17 klientů a malá skupina 5 klientů by dala přednost zahradě nebo menší místnosti. „V případě většího zájmu může být mše sloužena
také v prostorách dětské skupiny, což ocenil
i starosta Telče, kterého o této oblasti informujeme,“ doplnila Marika Krejčí. Stejně tak
domov jedná o případném zvýšení frekvencí mší, pokud by byl ze strany klientů zájem.
V malém průzkumu zatím klienti vyjádřili jediné přání: mít v kapli na zdi větší kříž.
Toto přání samozřejmě rádi splníme. Velkou
výhodou je, že oproti kapli v bývalém domově je tato plně bezbariérová.
Mše však zdaleka nejsou jedinou duchovní podporou, které mohou klienti domova
využít. Aktivit spojených s duchovní tématikou je celá řada. V rámci náboženských
svátků, jako jsou Vánoce či Velikonoce, se
jedná například o čtení biblických a vánočních příběhů, posezení v kapli v duchu velikonočních svátků či individuální povídání
o velikonočních svátcích a zvycích v minulých časech. Klientům je kaple k dispozici
pro rozjímání nebo ke vzpomínkám na zemřelé. Na přání klientů jsou jim na pokojích
podávány hostie.
Michaela Kopřivová, SeneCura
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
V době, kdy píšeme texty do této rubriky, je
právě polovina května a mnozí z nás napjatě
očekávají „velký návrat“ dětí do škol a zájmových kroužků. Jiní se už těší na posezení
s přáteli na venkovní zahrádce restaurace či
kavárny a další by byli zase rádi, kdyby se už
brzy mohlo opět cvičit a sportovat ve skupinách, a to i pod střechou, chodit na koncerty, do kina, do divadla... Příroda si ale jde
každý rok svou cestou, a tak nám letos připravila chladnější dny a na oplátku zase dostatek vláhy a dlouhé jaro. Můžeme se tak
těšit postupně rozkvétající květenou včetně
krásné trvalkové výsadby v telčských ulicích. A čím teď asi nejvíce žijí zastupitelé?
Již brzy nás čeká otevírání obálek s došlými
nabídkami zájemců o stavební parcely v lokalitě Dačická a začátkem června hodnocení
těchto nabídek, které proběhne formou veřejného losování.
Rádi bychom Vás po delší řadě onlinů pozvali na zastupitelský klub pro veřejnost
opět v prezenční formě. Volba padla tentokrát na vinárnu U Vlastičky na náměstí Zachariáše z Hradce, kde bychom se s Vámi
sešli v pátek 18. června v 17 hod. Netušíme
však, jak se bude rozvolňování dále vyvíjet,
proto prosím sledujte náš web www.spolecneprotelc.cz a FB stránku Společně pro Telč,
kde bychom zveřejnili aktuální stav a případnou změnu. Těšíme se na setkání.
Jiří Pykal, Hana Hajnová,
Petra Kujínek Polodnová,
Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Po letech opět nové pozemky pro rodinné domky
Bydlení. Oblast, nad kterou se dříve či později musí zamyslet každý z nás. Budeme
bydlet u rodičů? Poohlédneme se po nájemním bytě, nebo si nějaký byt koupíme? Pustíme se do rekonstrukce staršího domku, nebo si postavíme domek svých snů? A kde
vlastně budeme žít? Když jsme před lety
s manželem hledali vlastní bydlení v Telči, nebylo mnoho nabídek. Byty byly podle
našeho mínění drahé, domů příliš nebylo…
Oba jsme měli nějaké své představy, nějaký svůj vysněný domov. Přesto když se nám
naskytla příležitost koupit řadový domek
za slušné peníze, který některé, i když zdaleka ne všechny, naše požadavky splňoval,
brali jsme jej bez rozmýšlení. A dnes jsem
za to ráda. To, co se před lety zdálo jako krize bydlení, bylo nic proti tomu, co člověk
vidí dnes při pohledu na nabídku realitních
kanceláří. I proto je báječné, že se v Telči
po dlouhém čekání podařilo nachystat stavební pozemky. Cesta k nim nebyla úplně
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snadná. Když píšu tyto řádky, nevím, jaký
o ně bude reálný zájem, ale doufám, že se
naplní moje očekávání, a již za pár let se budu procházet novými ulicemi a budu se kochat. Na to se těším!
Helena Tomíšková
Má se stavět v Lipkách?
Na dubnovém zastupitelstvu se kromě lokality Dačická diskutovala i žádost o koupi pozemků v lokalitě Lipky. Ta patří k místům,
která velká část místních obyvatel využívá
k procházkám. Není se tedy čemu divit, že
některé čtenáře minulých TL tato informace
o možné výstavbě mírně vyděsila.
Památná lipová alej v Telči je unikátní.
Vznikla v 19. století a již tehdy byla využívána k aktivnímu odpočinku. Svým návštěvníkům poskytuje pobyt v přírodě,
a to v bezprostřední návaznosti na centrum
města a zámecký park, překrásné výhledy
do okolní krajiny, napojení na bývalou bažantnici, někdejší panskou myslivnu a oboru. Nabízí i případný delší výlet ke kapli
svatého Karla Boromejského, což bývá mj.
i trasa tradičního školního výletu, na který
se vypravil i nejeden místní prvňáček. Aktuálně se lokalita stává i cílem cyklistů, inlinistů, jezdců na skateboardech, ale i návštěvníků Ranče či dětského hřiště. Místo je
tedy velmi vyhledávané a nebylo by vhodné ničit jeho unikátní atmosféru další výstavbou. Krom toho není v tuto chvíli pro
město reálné, aby připravovalo stavební parcely i v další lokalitě. Do stávající lokality na Dačické investovalo nemalé finanční
prostředky a nemá možnosti, jak investovat
do síťování lokalit dalších, dokud se mu nevrátí stávající investice. K námitkám žadatelů, že oni by svou zástavbou respektovali dané místo, bych ráda doplnila, že pokud
by město prodávalo tyto pozemky, ať už zasíťované, nebo nezasíťované, tak prodej by
se musel odehrát transparentně – zveřejněním záměru prodeje na úřední desce. Není
tak vůbec jisté, že by se tito žadatelé nakonec k těmto výjimečným pozemkům dostali
a za jakou cenu. A tím pádem i sliby žadatelů o zachování rázu krajiny jsou zbytečné. Je
třeba si tuto lokalitu uchránit. Věřím tomu,
že lokalita Dačická, která bude následována lokalitou Hradecká, nebudou posledními
pozemky k výstavbě v Telči. Bohužel ale víme, jak dlouho trvá proces přípravy stavebních pozemků, a je nám tedy jasné, že další
lokality budou následovat až za několik let.
Vy, kteří plánujete stavět nový domek v Telči, neváhejte využít již stávající nabídky pozemků na Dačické. Člověk, jehož čas na zemi je omezený, by měl mít možnost plnit si
své sny, ale ne na úkor jiných. Lipky jsou
a budou nás všech.
Helena Tomíšková

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Pro děti, mladistvé
i dospělé
Závoj s názvem Covid-19, který se snesl
na nás všechny, se pomalu začíná zvedat
a my budeme moci postupně objevovat, co
vše se pod ním změnilo a událo. Kulturní
činnost zasáhl velmi silně, ale díky opatřením a zodpovědnému chování bychom
se již brzy mohli opět společně potkávat.
O něco lépe na tom byl stavební rozvoj
města. Zde se dařilo pokračovat v rozdělané práci a postupně se budou poodkrývat novinky a změny. Téměř dokončená je
stavební část projektu navyšující kapacity v Mateřské škole Komenského, která je
prvotinou stavební firmy AGOS Stavební,
a. s., z Pelhřimova. Věřím, že poctivě odvedená práce bude sloužit našim nejmenším spoluobčanům a že se budou do nových prostor těšit.
Pro všechny se plánuje atrakce, kde si zavzpomínáme na základní školu a práci s mapou a vrstevnicemi. Právě znalosti vrstevnic, mírného a postupného výstupu
do kopce, využil architekt Jiří Ondráček při
umísťování cyklostezky s názvem „Vodním světem za zábavou a poznáním“. Cyklostezka povede po historických cestách
vedoucích z Telče do Řásné okolo kaple sv.
Karla. S pomocí firmy SATES Čechy obnovíme cesty, po kterých chodili již naši
předci, a zažijeme i něco navíc. Vás, kteří tuto trasu využíváte již nyní, bych chtěl
poprosit o ohleduplnost a trpělivost s ohledem na omezení spojená s realizací. A to
hlavně v úseku od sv. Karla k Vanovu. Žádný strach, vše bude řádně značeno.
Nová cesta nám bude život zpříjemňovat
i v areálu Panského dvora, jedná se o úsek
okolo místního penzionu a součástí bude
také vybudování parkovacích míst v jeho blízkosti. Tato akce by měla být hotova
do začátku hlavní turistické sezóny.
Stavební ruch se rozjíždí také na Starém
Městě, kde se pod názvem „Expozice přírodního a kulturního dědictví“ chystá zpřístupnění objektu bývalého domova pro seniory ve Špitální ulici. Tuto přestavbu bude
provádět firma Status stavební, a. s., která
nyní pracuje na rekonstrukci radnice.
Dodatečně chci ještě popřát vše nejlepší
všem matkám ke Dni matek. A můžeme již
vyhlížet i Den otců, který se slaví třetí červnovou neděli, letos 20. června.
A závěrem pevně věřím, že závoj brzy odletí a začneme si všichni užívat v Telči
a okolí novinky i osvědčené atrakce.
Pavel Komín
TL 6/2021

Informace o realizovaných a připravovaných
stavbách

Nové prostory z části poskytnou zázemí pro
činnost Muzea Vysočiny. Stavební práce budou ukončeny v dubnu 2022, následně v roce
2022 bude probíhat vybavení prostor a instalace expozicí Muzea Vysočiny.
Text + foto: Vladimír Švec

Jak to letos bude s rekonstrukcí ulice Jihlavská?
Rekonstrukce rybníku Nadymák

Foto: Vladimír Švec

Měsíc květen byl ve znamení realizace či zahájení celé řady investičních akcí města. V součtu jde o investiční akce ve výši téměř 80 mil.
Kč. Největší akcí je obnova objektu radnice.
Zde stavební práce probíhají v požadovaném
rozsahu a dle harmonogramu. Ukončení stavby radnice je plánováno na únor 2022. Následně bude probíhat vybavení prostor nábytkem. Opětovný plný provoz objektu radnice
předpokládáme od května 2022.
Finišují práce na obnově rybníka Nadymák.
Práce na rekonstrukci opěrných zdí budou dokončeny v červnu letošního roku.
V květnu byla po stavební stránce ukončena vestavba nové třídy v mateřské škole Komenského. V současné době probíhá vybavení prostor s tím, že pro děti bude kompletně
připravena s novým školním rokem.
Naplno se také rozběhly práce v ulici Slavíčkova v Telči. Probíhá umístění nového veřejného osvětlení, rekonstrukce části vodovodu.
V červnu bude rovněž zahájena kompletní rekonstrukce chodníků, odstavných ploch a zeleně po obou stranách ulice. Rekonstrukce
ulice Slavíčkova bude ukončena v říjnu letošního roku.
V květnu byla rovněž zahájena výstavba cyklostezky do Řásné. Stezka s přírodním povrchem povede od Lipek (od kaple sv. Karla Boromejského) k Vanovu, dále k rybníku
Vlček, rybníku Smrk, chatovou osadou, podél pravostranného přítoku Telčského potoka do Řásné. Budou opraveny vybrané úseky
na této trase, ostatní úseky zůstanou ve stávajícím stavu.
Mezi další akce zahájené v květnu patří rekonstrukce části komunikace procházející
Panským dvorem. Součástí rekonstrukce bude také umístění nového veřejného osvětlení. Rekonstrukce komunikace bude ukončena
v červenci letošního roku. Při vstupu do areálu Panského dvora bude rovněž instalována
nová vjezdová brána.
V červnu dojde k zahájení rekonstrukce bývalého domova pro seniory na Starém Městě. Budou kompletně rekonstruovány prostory severního, západního a východního křídla.
Dojde zde k vytvoření prostor pro expozici, prostory pro kulturní a společenské akce.
TL 6/2021

V letošním roce bude Kraj Vysočina zahajovat rekonstrukci ulice Jihlavská. Půjde o úsek
od křižovatky „u kina“ až po křižovatku ulic
Jihlavská/Batelovská, kde bude vybudována
nová okružní křižovatka. Stavba by měla být
kompletně realizována v letošním roce. V době uzávěrky Telčských listů není stále dokončen proces výběru zhotovitele stavby, a tedy
není možné dát přesnější informace o průběhu
stavby a uzavírkách. Řešení uzavírek komunikace a řešení průběhu stavebních prací je dále
na vybraném zhotoviteli. Se zhotovitelem se
předpokládá podpis smlouvy o dílo na přelomu měsíce května/června. Tedy zahájení stavby předpokládáme v červnu letošního roku.
Aktuální informace o zahájení stavby, objízdných trasách apod. budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách města.
Vladimír Švec

Uzavírka úseku
silnice na Stonařov
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zahájila
v měsíci květnu rekonstrukci průtahu obcí Pavlov a dále rekonstrukci komunikace mezi obcí
Pavlov a Nevcehle. Jde o úplnou uzavírku komunikace. Práce by měly být ukončeny dle harmonogramu do 30. 8. 2021. Tato stavba v souvislosti se současnou uzavírkou silnice II/406
v Třešti výrazně komplikuje dopravní propojení Telče s Jihlavou. Objízdná trasa do Jihlavy je
vedena přes Starou Říši na Kasárna.
Vladimír Švec

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

HONS, Karel

* 17. října 1929 Telč
 11. června 2004 Telč
Římsko-katolický kněz, konstruktér, kulturní pracovník
Po studiu strojní průmyslové školy v Praze pracoval do poloviny šedesátých let 20.
století jako konstruktér přípravků a nářadí
ve strojírenském závodě v Telči. Proslul jako

talentovaný kreslíř s nenapodobitelným kaligrafickým písmem. Aktivně působil v místních pěveckých a hudebních souborech jako
výborný zpěvák, hráč na housle a varhany.
Autor bezpočtu drobných grafických prací
a fotografií místních památek. Cestu ke kněžství měl velmi složitou. Aby se mohl stát
bohoslovcem, musel opustit povolání konstruktéra a nastoupil do dělnických profesí
na stavbách. Po absolvování Římskokatolické
cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze se sídlem v Litoměřicích přijal v roce 1972
kněžské svěcení z rukou pozdějšího kardinála Františka Tomáška. Poté působil ve farnostech pražské arcidiecéze v Kolíně, Kněževsi,
Zdislavicích a Kondraci. Ve všech místech
zůstala zřetelná stopa jeho pastorační činnosti
a také opravené kostely a farní budovy. V nepříznivé době pro podobné aktivity opravy
nejen organizoval, ale velmi často sám prováděl. S podlomeným zdravím se vrátil v roce
2001 do Telče. Zde, pokud mu to zdraví dovolilo, vypomáhal obětavě v duchovní správě.
Zdroj: Archiv rodiny
/z/

Telčské věnování
Věry a Marty
Celkem nedávno se členům ARCHEOSU podařilo objevit a zachránit unikátní dokument
– památník, který nás překvapil svým obsahem. Jedná se zejména o dvě červnová věnování z Telče, z roku 1936. Jejich autorkami
byly Věra a Marta, spolužačky a kamarádky.
Obě se narodily v roce 1921. V tomto roce
si můžeme připomenout sté výročí jejich narození. Žádná z nich nemohla tušit, že je čeká stejný krutý osud. Obě telčské studentky
nám svým věnováním přiblížily svůj svět
v nejkrásnějších letech svého dospívání.
Citace věnování ze dne 24. 6. 1936:
„Nevěř vše co mluví lidé, k přírodě jen nakloň sluch, v knihách mluví jenom lidé, v přírodě však mluví Bůh.“
Věra Náglová.
Citace věnování ze dne 12. 6. 1936:
„Každé řeči si važ, ale tu, kterou ti matka
v ústa vlíbala, tu zbožňuj!“ Marta Lauerová.
V roce 1942 byly obě dívky deportovány
transportem do Terezína. Uvádí se, že Věra Náglová zemřela v roce 1944 v Osvětimi.
O Martě Lauerové bližší údaje neznáme.
Studentka Liba Petráková z Mysliboře napsala do téhož památníku:
„K. H. Mácha:
Čím menší má vlast, tím větší má k ní láska.“
Pokud by někdo ze čtenářů TL měl např. fotografie, dopisy a podobné materiály, které se
vztahují k danému tématu v Telči (i kopie),
byl by to významný přínos pro další studium
a publikaci.
Jan Stříteský ml., ARCHEOS Telč
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Základní sociální
poradenství – i to vám
poskytne pečovatelská
služba v Telči
Co to ale je, to sociální poradenství? Stručně řečeno, je to pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci. Zmapování jejich problémů
a nalézání řešení.
Konkrétně jde o:
• poskytnutí informací o dostupných sociálních a zdravotnických službách a jiných běžně dostupných zdrojích podpory;
• poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména
v souvislosti s poskytováním sociálních
služeb;
• poskytnutí informací o dalších formách
pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnání, aj.);
• zprostředkování komunikace s úřady či
jinými institucemi.
V pečovatelské službě nejčastěji řešíme
otázky kolem dávek sociální péče. Našich
uživatelů se týká zejména příspěvek na péči
určený osobě, která už nezajistí svoje potřeby vlastními silami. Může pak bez obav, že
to naruší její rozpočet, požádat o pomoc někoho z rodiny, z okolí, nebo hrazenou službu. O příspěvku si více povíme příště.
Základní sociální poradenství jsou povinni
poskytnout všichni poskytovatelé sociálních
služeb, a to bez ohledu na to, kdo je o radu
požádá.

Dům s pečovatelskou
službou v Telči slaví
25 let
Je tomu letos již čtvrtstoletí, co byl slavnostně otevřen místní Dům s pečovatelskou
službou (dále jen DPS). Ten stojí v krásném
klidném prostředí na Starém Městě. Autorem architektonicky zajímavé stavby je
akad. arch. Ing. Stanislav Picek. V domě je
33 bytů, krásný a prostorný společenský sál
a zázemí pro pečovatelskou službu.
„Pečovatelská služba je poskytována jak
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou,
kteří zde bydlí v pronajatých bytech, tak i lidem v jejich domácnostech po Telči a okolí,“ informuje Eva Rosová, vedoucí Charitní
pečovatelské služby. Zároveň dodává: „Lidé
si často DPSku pletou s domovem pro senistr. 6

ory, ale to je jiný typ zařízení!“ Pečovatelskou službu na Telčsku poskytuje Charitní
pečovatelská služba, středisko Telč, která
spadá pod Oblastní charitu Jihlava. Pro službu v Telči pracují 4 pečovatelky a vedoucí/
sociální pracovník.
„Sídlíme přímo v Domě s pečovatelskou
službou a za svými klienty v Telči a okolí
jezdíme dvěma auty. V tuto chvíli máme 70
klientů, z nichž 17 bydlí v městských bytech
v DPS, ostatní v Telči, Krahulčí, Mrákotíně,
Mysleticích, Zvolenovicích, na Dobré Vodě,
v Borovné a v Částkovicích“, popisuje Eva
Rosová.
Pracovnice Charitní pečovatelské služby poskytují převážně seniorům a lidem se
zdravotním postižením takové služby, které
jim umožní žít doma, přestože už některé
věci bez pomoci nezvládnou. „Dovezeme
jim oběd, nakoupíme, vypereme, pomůžeme
s úklidem, s osobní hygienou, oblékáním,
vyřídíme pochůzky u lékaře, v lékárně,“
vyjmenovává základní druhy péče Ludmila Vítů, místní pečovatelka. Pečovatelská
služba je poskytována na základě uzavřené
smlouvy a je hrazená. Hodina péče stojí 130
korun a k úhradě poplatku slouží ve většině
případů příspěvek na péči. Charitní pečovatelská služba uživateli zajistí sociální poradenství při jeho vyřizování, stejně tak zmapuje i další možnosti, které má. „Uživatelům
pomůžeme vyřídit pomůcky, na které mají
nárok, nebo jim řekneme, kam a jak se obrátit. Nemusí mít obavy!“ s úsměvem sděluje
Eva Rosová.
Provozní doba služby je každý den od 7.00
do 19.00, a to včetně víkendů a svátků.
Většina péče je poskytována v pracovních
dnech od 7.00 do 15.30. Odpoledne, o víkendech a svátcích se provádí úkony, které
jsou nezbytně nutné, například podání stravy, ranní hygiena apod. Samozřejmě u lidí,
kterým nemá kdo jiný pomoci.
„Kontaktovat nás můžete na telefonu
736 523 657. Naším klientem se může stát
senior nebo člověk se zdravotním znevýhodněním, který už není schopen péči o sebe
a svou domácnost zajistit vlastními silami.
Služba je určena pro lidi částečně soběstačné, kteří nepotřebují 24hodinovou pomoc,
nebo pro ty, kterým ji poskytují blízké osoby,“ závěrem dodává vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč. Svou vedoucí doplňuje
jednohlasně i sympaticky tým pečovatelek:
„Těšíme se na nové uživatele. Jsme rády, že
umožňujeme lidem žít doma a si s nimi můžeme třeba jen popovídat!“
Kontakt:
Eva Rosová
Vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč
Tel.: 736 523 657
E-mail: chps.telc@jihlava.charita.cz,
eva.rosova@jihlava.charita.cz

Eko měsíc na ZASTÁVce
Chovej se ekologicky! Třiď odpad! Neplýtvej!
Stačí si pustit televizor, zapnout internet či rádio a nezřídka na nás „vyskočí“ celá řada těchto
a mnoha dalších podobných rad. Jistě, ekologický způsob života nabývá, obzvláště v současné
době, většího a většího významu. Jak však tento
způsob chování vnímají dnešní děti a mládež?
Dovedou si pod tímto pojmem vůbec něco přestavit? Vědí, jakými způsoby se lze chovat ekologicky? Tyto a mnoho dalších otázek jsme se
pokusili zodpovědět klientům Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč,
a to v rámci preventivního měsíčního programu
s názvem: „Žijeme ekologicky“.
Žít ekologicky bez znalosti a pochopení významu třídění odpadků by snad ani nebylo možné.
Proto jsme se v druhém dubnovém týdnu zaměřili právě na problematiku třídění. V rámci
jednoduché aktivity si naši klienti mohli vyzkoušet přiřazování odpadků do příslušných
popelnic. V případě vysoké úspěšnosti se
mohli těšit na drobnou sladkou odměnu. Kam
správně vyhodit například použitou roušku
či respirátor? I takový chyták se v naší soutěži objevil. Aby to však nebylo jen o „nudném“
třídění, připravili jsme si k tomu několik zajímavostí, o kterých jsme se s klienty mohli pobavit. Pro ukázku si zkusme některé z nich přiblížit. Na nástěnce se naši klienti mohli dočíst
o tom, jak dlouho se rozkládají některé materiály. Bude se v přírodě déle rozkládat papír, pet
lahev, jednorázová plena, žvýkačka nebo snad
struna do sekačky? Nechme tuto otázku otevřenou a zkusme se zamyslet, či si odpověď
vyhledat, dost možná nás překvapí. Pozornost
jsme věnovali taktéž Plastovému kontinentu,
který se nachází v oblasti Tichého oceánu. Velkou část našich klientů velmi překvapilo, že
ostrov, tvořený velkou masou plastového odpadu, svou rozlohou předčí rozlohu Německa, Francie a Španělska dohromady. Neméně zajímavým se stalo povídání o životním
přístupu zero waste. Ten se vyznačuje snahou
o opětovné využívání všech zdrojů a maximální omezení tvorby odpadků. Zakladatelka tohoto směru, Bea Johnson, se pyšní tím,
že svůj roční odpad dokáže uložit do zavařovací sklenice běžné velikosti. Docela výzva, nemyslíte?
Aby odpadků všeho druhu nebylo málo, nenechali jsme si ujít účast na tradiční každoroční
aktivitě s názvem Čistá Vysočina. V úklidu veřejného prostranství a přírody nám nezabránila ani sněhová vánice. V doprovodu 8 našich
klientů se nám podařilo uklidit prostranství
v okolí naší služby na ulici Slavíčkova, v ulici Tyršova či na náměstí Hrdinů. Spokojenost
z odvedené práce přetrvává u mnohých z nás
dodnes a již nyní se těšíme na další ročník.
Martin Lacina
Vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč
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Těhotným ženám
a maminkám s dětmi
v těžké situaci pomáhá
organizace Na počátku

Paní Barbora přišla do azylového domu Byty Na počátku, když měl její syn pár měsíců. Od partnera odešla poté, co ji fyzicky
napadl. Barbora pracovala jako kadeřnice, po narození syna ale začala mít finanční problémy. Ze začátku si půjčovala peníze
od rodiny, přátel i od bývalého přítele. S ním
udržovala kontakt především proto, aby jí
nepřestal posílat alimenty. Hlavním tématem práce v Bytech Na počátku bylo tedy
posílení finanční samostatnosti. Pracovnice
společně s Barborou sestavovaly finanční
plán, který zahrnoval i splácení dluhů. Také díky hospodárnému vaření a plánovaným
nákupům se postupně Barboře podařilo naučit se s penězi vyjít a někdy i něco ušetřit.
Ženy, jako je Barbora, bydlí v Bytech Na počátku v Telči v samostatné bytové jednotce.
Pracovnice s nimi vytvářejí takzvaný individuální plán, kam zanesou témata, na kterých
chce žena pracovat, a také cesty, jakými jich
chce dosáhnout. „Cílem služby je posílit dovednosti a znalosti žen tak, aby byly schopny
vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem,“ vysvětlila vedoucí sociální služby Nikola Křehová.
Svým charakterem se Byty Na počátku podobají tréninkovému bydlení, kdy je práce
postavena na individuálních potřebách každé rodiny.
Barbora se o svého syna starala vzorně.
Dobře vnímala jeho signály, například když
byl svědkem hádek mezi ní a bývalým partnerem. Také proto chtěla Barbora kromě finanční samostatnosti řešit i vztahy v rodině. Nebylo to jen hledání bezpečných hranic
vůči bývalému partnerovi, ale také vztahy
s širší rodinou. Snažila se vyrovnat s tím, jak
se k ní příbuzní zachovali, a přijmout skutečnost, že se na ně v budoucnu nebude moci zřejmě nikdy spolehnout.
Ženy, kterým chybí zázemí a podpora ze
strany nejbližších, přicházejí také do dalšíTL 6/2021

ho azylového domu organizace Na počátku. Nachází se na Třebíčsku a nabízí klidné
a bezpečné zázemí pro dobu těhotenství a raného mateřství. „Ubytované maminky mohou v Domově pracovat na posílení a rozvoji svých schopností a dovedností,“ popsala
vedoucí Domova pro dětský život Martina
Kunstová s tím, že pracovnice maminkám
nabízejí například aktivity, jako je vaření, šití, ruční práce, rozvoj dětí, plán hospodaření a podobně. Letos v září to bude 25 let,
co Domov pro dětský život začal fungovat.
„Celkově oběma azylovými domy organizace Na počátku prošlo za dobu jejich existence přes čtyři sta žen. Společně s nimi tam
bydlelo přes pět set jejich dětí a přes 190 dětí se díky těmto službám narodilo,“ doplnila
ředitelka organizace Eva Vondráková.
V Brně organizace Na počátku provozuje
také poradnu, na kterou se mohou obracet
ženy z celé republiky. Osobně, telefonicky,
emailem nebo přes chat mohou probrat, cokoliv je trápí, nebo se zeptat na radu v praktických otázkách. Často se problémy žen
točí okolo bydlení, které je pro ně téměř
nedostupné. Vysoké ceny bytů trápí v České republice mnoho mladých rodin, v případě osamělých žen s dětmi je situace ještě hůře řešitelná. Kromě výše nájmu pro ně
bývá problémem také kauce. Mnohdy tyto
ženy musejí vyjít s příjmem do 10 000 Kč,
proto našetřit na tři splátky dopředu pro ně
není jednoduché. Dále svou roli hraje také
opatrnost pronajímatelů, kteří raději byt poskytnou bezdětnému páru, než osamělé ženě s dětmi.
Těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni organizace Na počátku pomáhá od roku 1994. Její činnost je z části závislá také na štědrosti jednotlivých malých dárců.
Služby organizace je možné podpořit například na webovém portále darujme.cz, více
informací je k dohledání na adrese www.napocatku.cz. Dary je možné si odečíst ze základu daně. Díky novele, kterou zákonodárci projednali o Vánocích, si fyzické osoby
i firmy mohou daňový základ v roce 2020
a 2021 takto snížit až o 30 procent.
Organizace Na počátku se stala v roce 2019
Neziskovkou roku mezi středně velkými
organizacemi. Titul udílí Nadace rozvoje občanské společnosti na základě výsledků soutěže, ve které hodnotí zdravé fungování organizací. Transparentnost fungování
a efektivní nakládání se zdroji hodnotí také
takzvaná Značka spolehlivosti, kterou organizace Na počátku získala v roce 2014.
Každý rok se v této souvislosti podrobuje
novému přezkoušení.
Kontakt:
Mariana Ambrožová, PR a fundraising,
mariana.ambrozova@napocatku.cz,
tel. 725 427 350

Tady žijeme
…o dopravní
problematice
A) Radnice  občan
Oba jsme členy dopravní komise, vnímáme
situaci kolem sebe a snažíme se vidět situaci koncepčně, tj. pokud možno předcházet
takovým krokům, které oprávněně občané
nepovažují za smysluplné. Dlouhodobě si
všímáme, že řada změn, které se dotýkají dopravy, ať jde o problematiku dopravních staveb, ale i smysluplného dopravního značení, není občany kladně přijímána.
Je třeba říci, že podoby daných staveb jsou
„svázány“ dotačními podmínkami a velkým množstvím dopravních a odborných
předpisů.
Z naší pozice se přesto chceme zasadit
o lepší komunikaci mezi radnicí a občanem, domníváme se, že je třeba změnit
stav, kdy se o připravovaných změnách
v dopravě dozví občan vlastně ve finální
verzi, kdy už „je věc hotová a už se nedá
nic dělat“.
B) Občan  radnice
Možná také okolo sebe slýcháte, že dnes
si tady v Evropě žijeme velmi dobře a že
nikdy předtím tak dobře nebylo. Jedním
z hlavních důvodů tohoto příjemného žití
může být prosté dodržování platných zákonů, dále snaha o sounáležitost a budování občanské společnosti, kde se dobře
podniká, bezpečně cestuje a chodí do práce. Samozřejmě i na zákonech je třeba pracovat a je na nich co zlepšovat.
Nicméně:
- Když je někam ZÁKAZ VJEZDU, tak se
tam ZKRÁTKA NEJEZDÍ (vyjma výjimečných skutečností, jako jsou řemeslníci, jednorázová doprava atd.). – Jeden
příklad za všechny: jízda automobilem
po stezce okolo Štěpnického rybníka.
- Když je někde ZÁKAZ STÁNÍ, tak se tam
ZKRÁTKA NEPARKUJE (ucpané ulice
Seminářská, Hradební, Na Parkaně atd.).
Výše uvedené prohřešky ztěžují obslužnost
těchto míst (např. odvoz odpadků), zbytečně zaměstnávají městskou policii a dané
úředníky při řešení těchto situací a zhoršují životní podmínky zde bydlícím občanům.
Jde o to, aby se porušování zákazů nestalo jakousi normou. …to bychom se z Evropy kvalitou života přesouvali někam hodně
na jih za moře nebo někam hodně na východ.
S případnými podněty se obracejte na zastupitele – kontakty najdete na stránkách
města.
za KDU-ČSL
Tomáš Jirásek, Jaromír Nosek
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Nové knihy
městské knihovny

Květen patřil májkám

Beletrie

Maas: Půlměsíční město. Rod země a krve;
Hušeková: Než vybledne den; Hunter: Měli jsme štěstí; Thilliez: Pandemie; Svěrák:
Povídky a jedna báseň; Lacrosse: Vinařství.
Nový začátek; Štifter: Café Groll; Grmolec: Jošt; Ptáčková: Pod jabloní; Mornštajnová: Listopád; Fields: Dokonalý zločin

Naučná

Dušek: První dotek: styk s nekonečnem;
Šafr: Češi mezi pravdou a lží; Poncarová:
Děvčata první republiky

Dětská

Walker: Májina zahrada; Kinney: Dobrodružství báječných kamarádů; Macurová:
Lily a Momo; Durková: Bára krotí divadlo;
Princezny, víly a trpaslíci
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Knižní novinky
z knihovny NPÚ
Vlnas: Na rozhraní času: litoměřický biskup
Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716–1789)
a jeho svět; Macurová – Valeš: Od objevu
k interpretaci: znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku; Jehlík a kol.:
Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky; Podzimková – Podzimek: Příběh malířství: jak se
dělalo umění; Trlíková: Triumf baroka a manýrism
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Novinky Knihovny UC
Švýcarsko: Inspirace na cesty; Jiří Petráš:
Bezčasí: Československo v letech 1972–
1977; Robert Plomin: Kód života: jak
z nás DNA dělá to, kým jsme; Julius Evola:
Vzpoura proti modernímu světu; Dánsko:
Průvodce; Wil Brownell: První nacista; Jan
Kysela: Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?; Monika
Palatková: Ekonomika turismu; Jan Sedlák: Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem Alena Mornštajnová: Listopád;
Evžen Boček: Aristokratka u královského
dvora
Letní půjčovní doba: červen–srpen:
Po, St: 8.30–12 13–17, Pá 8.30–12,
Út, Čt: zavřeno
Pro TL připravuje Ilona Martinů
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Příprava májky na ranči

Foto: Marie Majdičová

Máji, máju či májku, symbol jara, si letos
lidé mohli prohlédnout dokonce ve dvou
provedeních. O stavění první, na náměstí, se už několik let stará folklorní soubor
Podjavořičan. Druhý kmen vztyčili poprvé na Ranči Telč o den později v první
květnovou sobotu. V obou případech bylo
kvůli protipandemickým opatřením nutné
omezit doprovodný program.
Už podeváté ozdobila májka od Podjavořičanu centrum města. „Tuto tradici jsme
zahájili v roce 2012, kdy ji stavěl soubor
Pramínek z Jihlavy, a od roku 2013 jsme
si ji vzali na starost my, od té doby májka stála každý rok, kromě toho loňského,“
poukázal Jan Máca ze souboru na první jaro poznamenané pandemií. V roce 2017 se
kmen nedočkal rána, od té doby je proti kácení opatřen železnou pannou. „Tentokrát
lidé mohli Podjavořičan vidět tak, jak ho
nejspíš neznají. Stavění probíhalo v civilu
bez předchozího informování a přítomnosti diváků. Celý doprovodný program jsme
osekali pouze na pár písniček. Muzika hrála jen při zaplétání mašlí a všichni měli samozřejmě zakrytá ústa respirátorem,“ přiblížil netradiční stavění Máca.
Podjavořičanu s přípravou kmene pomáhá město Telč, Lesní družstvo Borovná
a Služby Telč. „Rádi bychom jim za to poděkovali,“ vyzdvihla Jana Paulusová ze
souboru, jehož úkolem je kromě programu také ozdobení májky mašlemi a zele-

ným věncem. „Pentlení nám ve dvaceti lidech trvá hodinu. Z přechozích let máme
schovanou konstrukci věnce s úvazy, kterou opleteme čerstvou zelení, což nám velmi usnadňuje práci,“ popsala dění v zákulisí na radnici Paulusová.
Folklorní soubor kvůli pandemii musel
zrušit nejen plánované akce, ale i společné zkoušení. „I když se opatření rozvolňují, bude ještě nějaký čas trvat, než najedeme do provozu tak, jak jsme byli zvyklí.
Skoro rok bez zkoušek je znát. I proto pro
nás bylo letošní stavění máje tak neobyčejné. Postavit se bez jediného nácviku před
zraky byť jen kolemjdoucích, je husarský
kousek,“ doplnila Paulusová. Podle ní se
vše podařilo na první dobrou. „Je vidět, že
děcka mají vše zapsané pod kůží, a já bych
jim chtěla moc poděkovat za to, že souboru věnují tolik času a elánu,“ ocenila zápal
členů pro věc. Postupně se Podjavořičan
bude věnovat oprašování a zkoušení dalších tradičních kusů. Za příznivé situace se
s ním lidé budou moct potkat při vystoupení v Batelově nebo na jarmarku. „A tak,
jak zpíváme při zaplétání májky: Stůj tady
máječko ve dne, v noci a chraň nás od žalu, od nemoci. Doufáme, že máječka své
poslání splní, a moc se těšíme na shledání
nás všech,“ uzavřela Jana Paulusová.
Na ranči přemýšleli o stavění kmene už
na podzim loňského roku. „Chtěli jsme
uspořádat už druhou Hubertovu jízdu,
pochod svatého Martina, Ladovy Vánoce
i masopust. Bohužel plány překazil koronavirus a vše jsme byli nuceni zrušit,“ informovala provozní telčského ranče Jolana
Simková. Častými návštěvníky areálu jsou
především rodiny s dětmi, které organizátorům pomohly májku dozdobit barevnými pentlemi. „Účelem bylo dětem ukázat
stavění od počátku až do konce,“ dodala
Simková.
Na přípravě kmene vysokého asi deset metrů se podílelo pět dobrovolníků, kteří jej
přenesli na místo. V první květnovou sobotu mohli příchozí pozorovat, co všechno stavění májky obnáší. „Pánové právě
odstraňují kůru, většinou to bylo úkolem
svobodných mládenců, kteří nejprve vyrazili do lesa pro pěkný strom. Někdy se máj
skládala z více dílů, aby dosáhla požadované výšky,“ komentoval jeden z organizátorů probíhající přípravy. Nakonec se společnými silami podařilo kmen vztyčit.
Podle Simkové by na ranči rádi ve stavění
májky pokračovali i v dalších letech. Koncem května pak plánují kácení. „Pořádání veškerých akcí se bude odvíjet od situace a platných opatření, aktuální informace
vždy zveřejňujeme na našem facebookovém profilu,“ doplnila provozní.
Marie Majdičová
TL 6/2021

Jihlavské Káčko fungující přes 20 let pravidelně zajíždí do Telče
Město Telč se stará o své občany i tím, že podporuje dostupnost různých sociálních služeb.
Jednou z nich je terénní služba Centra U Větrníku, zkráceně Káčko, jehož pracovníci přijíždějí do Telče každé středeční odpoledne.
Víte, s čím se na ně můžete obracet?
Centrum U Větrníku v Jihlavě je kontaktní
centrum s terénním programem pro uživatele drog, které zřizuje Oblastní charita Jihlava. Mimo služeb pro uživatele nabízí i poradenství pro osoby blízké těmto uživatelům,
anebo testování veřejnosti na vybraná infekční onemocnění. „Veřejnost se na nás může
obracet i s dotazy týkajícími se drogové problematiky nebo základního sociálního poradenství,“ uvádí pracovnice Kateřina Kloubová, která do Telče jezdí 3. rokem. „Doptávat
se můžete nejen osobně, ale také prostřednictvím webového formuláře, po telefonu, e-mailu nebo přes Facebook,“ dodává. Centrum
U Větrníku poskytuje terénní službu v Telči a okolí již od roku 2005.
Stálým klientům Centra U Větrníku poskytuje výměnu injekčního a jiného zdravotnického materiálu, který slouží k bezpečnější aplikaci drogy. Díky tomu se úspěšně daří
předcházet problémům, kterými jsou například infekční onemocnění. „Lidé mi často říkají, že klienty v užívání drog podporujeme.
Pokud se na to ale podíváme z hlediska snížení zdravotních rizik pro samotného uživatele
i jeho okolí anebo z ekonomického hlediska,
dojdeme k závěru, že tomu tak není. Jeden injekční set stojí 15 Kč, a proto je lepší, pokud
jich vydáme klientovi 200 ks, namísto toho,
aby se nakazil žloutenkou typu C, jejíž léčba stojí půl milionu,“ vysvětluje Kateřina.
V Telči spolu s kolegyní spolupracují s lékárnou u Sv. Anny, kde jsou uživatelům k dispozici zdarma káčko-balíčky obsahující základní materiál k aplikaci drogy.
V Telči v loňském roce proběhlo i testování
veřejnosti na onemocnění hepatitidy typu B,
C, HIV a Syfilis. Těmito nemocemi se nemusíte nakazit pouze injekční aplikací, ale také
například nechráněným pohlavním stykem.
Proto se Centrum U Větrníku chystá testovací akci Zjisti, jak na tom jsi! zopakovat, a to
v srpnu 2021.
V Telči pracovníci provádí kromě výměn a testování také monitoring, kdy chodí
po městě, oslovují nové potenciální klienty
a vyhledávají ve veřejném prostranství použitý injekční materiál, který následně bezpečně likvidují. „Za minulý rok jsme našli pouze dvě pohozené injekční stříkačky. Jsme rádi,
že nám naši klienti použitý materiál přinášeTL 6/2021

jí zpět k likvidaci. Pokud byste na pohozenou
injekční stříkačku přece jen narazili, můžete zavolat nám nebo policii,“ říká druhá pracovnice, Michaela Bartoňová. Dále se na ně
klienti mohou obracet s dotazy týkajícími se
řešení jejich sociální situace, kdy jim pracovnice pomohou například s hledáním zaměstnání, bydlení, se splácením dluhů, doprovodí
je na úřad apod. Pokud klienti uvažují o snížení užívání drog nebo o abstinenci, pracovníci s nimi probírají možné varianty a podporují je při uskutečňování jejich cílů.
„Všechny služby, které v terénu poskytujeme,
jsou anonymní a zdarma. Do terénu jezdíme
i speciálně upraveným vozem, který poskytne
ochranu a soukromí. Pokud nás v terénu potkáte a budete se chtít na cokoli zeptat nebo se
svěřit, nebojte se nás oslovit,“ vyzývá terénní
pracovnice Michaela Bartoňová.
Dle TZ

Vzpomínáme na 20. století

Sociologický průzkum zaměřený na stav
a strukturu obyvatelstva v rámci města jako
celku a jednotlivých částí prováděl v druhé
polovině dvacátého století tehdejší Městský
národní výbor Telč. Finální zpracování bylo
zadáno Střední zemědělské technické škole
Telč, která tento úkol následně zpracovávala jako praktické cvičení při výuce statistiky.
Zdejší studenti vytvořili ve výsledné zprávě
přehledný a zajímavý obraz v té době zde žijících obyvatel. Tento průzkum, zahrnující širokou škálu pohledů, datovaný k 31. 12. 1972
stojí za připomenutí.
Úvodní část směřuje na počet trvale hlášených
obyvatel. V Telči činil jejich počet 5.277, z toho 2.486 mužů a 2.791 žen. Z městských částí jich bylo nejvíce v Telči IV, celkem 1.922,
mužů 937, žen 985. Sledovány byly i věkové kategorie. V rámci města byl největší procentický podíl 30,4 v rozmezí 5–20 let věku,
nejnižší 20,4 u 61 a více let. Pokud jde o Telč
IV, nejvyšší procentický podíl byl 33,2 ve vě-

ku 5–20 let, nejnižší 17,2 u věku 61 a více let.
Následně byl zkoumán počet obyvatel v aktivním věku. Za město jako celek činil ve věku 21–60 let 2.497, z toho 1.290 mužů a 1.207
žen. Dle jednotlivých čtvrtí byla nejpříznivější situace v Telči IV, celkem 927 osob, z toho
478 mužů a 449 žen.
Další část průzkumu zahrnovala průměrný
věk žijících obyvatel. Ten činil za město jako
celek 36, u mužů 34 a u žen 38 let. Dle městských částí byl zaznamenán nejnižší průměrný věk v Telči IV, a to 34, u mužů 32, u žen 36.
Opomenuto nebylo ani složení obyvatelstva
dle profesí. Za město se ukázaly tyto procentickém údaje, předškolní a školní mládež
do patnácti let 22,10; učni a studenti 4,67; dělníci 37,22; technici 1,12; úředníci 6,46; pedagogové 2,77; zdravotníci 0,57; pracovníci v obchodě 1,48; ženy v domácnosti nebo
pečující o děti 1,12; ostatní 0,07; důchodci
včetně pracujících důchodců 22,42. Statistika
osob pracujících mimo Telč ukázala jejich počet ve výši 256, tj. 4,8 procent z celkového počtu lidí žijících ve městě.
V dalším byl sledován počet narozených
a zemřelých osob. Rok 1972 byla narození
v počtu 79, úmrtí 71. Středem zájmu se stala
i migrace obyvatelstva. V roce 1972 se přistěhovalo 187 osob, odstěhovalo 148. Závěrečným hledáčkem průzkumu se stala statistika
uzavírání sňatků. Nebyl v ní uveden rok 1972,
nýbrž léta předchozí, a to rok 1971 s počtem
205, rok 1970 s počtem 221 a rok 1969 s počtem 200. Jednalo se jak o svatby občanů Telče, tak i o svatby delegované z jiných matričních obvodů, které činily průměrně počet 150.
Text a foto: Jiří Ptáček

Výměnné trhy
chovatelů
ZO Českého svazu chovatelů Telč pořádá
v chovatelském areálu „Na Kopečku“ vždy
druhou neděli v měsíci výměnné trhy od 7
do 9 hod. Začínáme 13. června. Zajištěn
výkup kůží v kanceláři ČSCH, výkup exotů,
prodej krmiv a krmných doplňků. Vstupné:
dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Těšíme
se na vaši návštěvu.
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Policie ČR Telč informuje
Řidič byl pod vlivem alkoholu
Ve čtvrtek 15. dubna zastavili policisté v Telči
na ulici Jihlavská řidiče vozidla Iveco Daily,
který jel ve směru od Pelhřimova. Při dechové
zkoušce sedmačtyřicetiletému muži naměřili
hodnotu 0,7 promile alkoholu a stejnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška.
Policisté řidiči zakázali další jízdu a muž přišel o řidičský průkaz. Je podezřelý ze spáchání
dopravního přestupku, který policisté předali
k projednání správnímu orgánu.
Řidič je podezřelý z přestupků
Ze spáchání dopravních přestupků je podezřelý řidič, kterého policisté zastavili v neděli 18.
dubna u obce Sedlejov. Muž jel po jedné hodině odpoledne s vozidlem Škoda Octavia směrem na Třeštice. Policisté u něho provedli test
na zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivní hodnotou na marihuanu. Lékařskému vyšetření se řidič odmítl bezdůvodně podrobit. Policisté muži další jízdu zakázali. Je podezřelý ze
spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté předali k projednání správnímu orgánu.
Nehoda cyklisty
Ve středu 21. dubna havaroval v Telči cyklista, který se při nehodě zranil. Před pátou
hodinou odpoledne jel muž na jízdním kole po ulici Štěpnická ve směru k ulici Jihlavská. V zatáčce vyjel do protisměru a následně
havaroval. Při nehodě se cyklista zranil a byl
převezen do jihlavské nemocnice na ošetření.
Policisté provedli ohledání a šetření. Při dechové zkoušce byla naměřena u cyklisty hodnota 0,12 promile alkoholu. Dopravní nehodu
policisté šetří.
Krádež dřeva
Policisté prověřují případ krádeže dřevní kulatiny, ke které došlo na Telčsku. V době od konce března do středečního odpoledne 21. dubna
odcizil pachatel v prostoru lesa v katastru obce Krasonice v místech zvaných V Hraničníku
dřevěnou kulatinu v délkách kolem čtyř metrů. Krádeží dřeva vznikla majiteli předběžně vyčíslená škoda třicet tisíc korun. Policisté
provedli šetření, úkony trestního řízení zahájili
pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté prověřují.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý jednačtyřicetiletý muž, který řídil v Telči vozidlo,
i když to má zakázáno. V pátek 16. dubna jel
řidič s automobilem Škoda Rapid kolem půl
deváté dopoledne ve směru na ulici Zachariášova. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Zjistili, že řidičem je muž, který
má od začátku loňského roku soudem uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení všech motorových vozidel, a to na dva
a půl roku. Muži sdělili policisté podezření
ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.
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Muž distribuoval pervitin
Kriminalisté dopadli muže, který distribuoval
na Telčsku pervitin a také marihuanu. Policejní komisař zahájil trestní stíhání devětatřicetiletého muže z Jihlavy, obviněn byl ze spáchání
přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Drogy distribuoval dalším lidem na různých místech v Telči. Zájemci si od něho kupovali zejména pervitin, který od muže získali
v desítkách případů. Bezplatně poskytl jedné
z žen marihuanu. Kriminalisté na základě operativního šetření muže vypátrali a zahájili jeho
trestní stíhání, případ vyšetřují. Za spáchanou
drogovou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.
Střet vozidla s cyklistou
V neděli 9. května došlo v obci Rozseč ke střetu cyklisty s vozidlem. Po třetí hodině odpoledne jel cyklista na jízdním kole ve směru
na Starou Říši. Vjel do křižovatky v době, kdy
po hlavní silnici jelo vozidlo Škoda Kodiaq,
a došlo ke střetu. Cyklista měl na hlavě nasazenou a připevněnou ochrannou přilbu. Při dopravní nehodě se lehce zranil a zdravotnickou
záchrannou službou byl převezen na vyšetření
do jihlavské nemocnice. Požití alkoholu policisté provedenou dechovou zkouškou nezjistili. Na vozidle a jízdním kole vznikla škoda
přes sto tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří.
npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Říše, Nové Říše a Olšan. U obce Kaliště byl
také vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, kdy silný vítr opět přispíval k rychlému
šíření požáru. K požáru byly vyslány jednotky ze stanice HZS KV v Telči a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Počátek, Horních
Dubenek, Batelova, Kališť a Studené. K dalšímu požáru došlo za obcí Třeštice vlivem neuhlídaného pálení větví. Požárem byl částečně
zasažen mladý les, který se však z větší části jednotkám z Telče, Třeštice a ze stanic Telč
a Třešť podařilo zachránit. V chatové oblasti u rybníka Smrk za obcí Vanov zasahovali
hasiči z Telče, Mrákotína a naší stanice při požáru rekreační chaty.
Závěrem bych opět chtěl čtenářům připomenout, že mají možnost pálení klestu nahlásit
na webových stránkách 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.
npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Kosení na Mrzatci
– letos jubilejní

Hasičské zprávy
Od 12. dubna do 14. května zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč u deseti událostí.
Z technických zásahů provedla jednotka měření koncentrace plynů při podezření na únik
oxidu uhelnatého v Telči a otevření uzavřených prostor pro záchranu psa. Jednotka zasahovala i u tří dopravních nehod. Dvě osobní vozidla se střetla u Nové Říše, kde byly
zdravotnickou záchrannou službou vyšetřeny
dvě osoby. U Olšan došlo ke střetu nákladního a osobního automobilu, kam byla vyslána
i letecká záchranná služba. U Nové Říše došlo k dopravní nehodě autobusu po utržení
krajnice. Zde se nehoda obešla bez zranění.
V autobusu cestovalo jedenáct osob. Ve výše zmíněném období likvidovali telčští hasiči
pět požárů. Při požáru hrabanky u obce Bohusoudov byl vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu z důvodu rychlého šíření požáru vlivem silného větru na ploše jednoho hektaru.
Naše jednotka zde spolupracovala s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Nové Říše,
Knínic, Želetavy, Jemnice, Budče, Budíškovic
a s hasiči ze stanice HZS KV v Jemnici. Při
požáru lesa u obce Olšany zasahovaly, společně s naší jednotkou, dobrovolní hasiči ze Staré

Nezdá se to, ale letos proběhne kosení rašelinné loučky u rybníka Horní Mrzatec s telčským
Spolkem Javořice již podesáté. Vyskytuje se
zde unikátní květena a společenstva, hmyz,
ptáci a obojživelníci. Pravidelná údržba lokalitě svědčí. Akce se bude konat v sobotu 26.
června. Začínáme ráno po osmé hodině a práce probíhají do pozdního odpoledne. Připojit
se může kdokoli a kdykoli během dne pomoci s kosením, hrabáním, odnosem trávy, nakládkou na vůz i s redukcí náletu. Klobásky
na oheň a další drobné občerstvení budou pro
všechny.
Nezapomeňte na pracovní rukavice a také holínky, na podmáčené louce jsou nutné. Uvítáme, když si vezmete vlastní kosy a dřevěné hrábě, ale v menším počtu můžeme nářadí
i zapůjčit. Info pro nováčky: jděte po modré
turistické značce od tábořiště ve Lhotce směr
Mrákotín a loučku najdete nedaleko přítoku
rybníka Horní Mrzatec. Podrobnější informace na telefonu 602 725 509 a emailu pykaljiri@centrum.cz.
Text + foto: Jiří Pykal, Spolek Javořice
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Procházka zámeckým parkem
Křehké akvarely žáků ZUŠ vyzývají k objevování romantických zákoutí zámeckého parku a zároveň zvou na výstavu v mázhausu školy,
která spojuje loňské práce z plenéru a výtvory z letošní nekonečně dlouhé distanční výuky.
Pavla Doležalová

Sára Ekrtová

Nela Paluchová

Klára Doskočilová

Michaela Tomšů

Anna Procházková

Magdalena Adamová

Laura Haasová

Adéla Vetýšková
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Fotografie ke článku 120 let včelařů v Telči
(viz str. 14)

Foto: Pavel Boček

12.6.2021
od 16 h.
v
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CAMP U ROSTENKY
I

Včelí královna (označená) se svými pomocnicemi

Foto: Pavel Boček

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
do hudebního a výtvarného oboru

Základní umělecké školy Telč
se uskuteční ve dnech 11. a 15. června 2021.
Hudební obor

Nabízíme studium hry na klavír, housle, kytaru, akordeon, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, lesní
roh, trubku, baskřídlovku, tubu, klarinet, saxofon, violoncello, sólový a sborový zpěv.
Přijímací zkouška probíhá ústně v přátelském rozhovoru, dítě zazpívá jednoduchou lidovou píseň,
kterou si doma připraví (Pod naším okýnkem, Skákal pes, Kočka leze dírou, atp.), zkusí opakovat
vytleskaný rytmus a zazpívat předehraný tón. Přihlíží se také k celkové vyspělosti dítěte a zájmu o
hudbu.

Výtvarný obor

Požaduje se kresba tužkou (pomůcky poskytne škola).

Před konáním přijímacího řízení se, prosíme, telefonicky
objednejte na konkrétní hodinu na tel. č. 567 243 533.
Chceme zamezit setkávání většího množství lidí v budově školy.
K přijímacím zkouškám si dítě přivede maximálně jednoho zákonného zástupce.

Děkujeme.
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Zprávy z UCT – červen 2021

Foto: FB UCT

Pozvánka na prázdniny do knihovny UCT
Doufejme, že také v červnu bude pokračovat postupné rozvolňování opatření a návrat
k běžnému programu. Již nyní máme v podstatě obvyklý provoz knihovny, zpřístupněny pro veřejnost jsou také jak muzejní expozice, tak vnitřní výstavy o jezuitech či obrazy
a fotografie z Výtvarného plenéru U3V z roku 2019, které na své vernisáže čekaly vlastně
celou zimu. Důležité bude také povolení zahrádky u univerzitní kavárny a cukrárny Petra Haase, na které se už moc těšíme. Ohlášeny jsou už i první akce, školení, křest knihy či
přednáška. O všem se dozvíte z našich internetových stránek www.uctelc.cz. Standardní
provoz v plném rozsahu ale čekáme až od 1.
července. To by se měla konat letošní první
letní škola a pořádá ji Ústav klasických studií
Filozofické fakulty naší Masarykovy univerzity. O prázdninách budou v UCT také k vidění hned tři výstavy. Kromě tradiční venkovní instalace soch na nádvoří bude v prostorách
knihovny malá „ochutnávka“ děl Míly Doleželové (v příštím roce si připomeneme sté
výročí narození této výjimečné místní malířky rozsáhlejším projektem) a také další výstava, tentokrát v prostorách kavárny – cukrár-

ny Haas, která představí práce amatérského
fotografa J. A. T. s názvem „Něco jako fotky-pocity a skutečnosti!“. Jedná se o klasickou i digitální fotografii, kde je kladen důraz
na pocitovou stránku věcí a objektů s pohledem „pokud možno dovnitř“. K vidění budou
i zcela neobvyklé snímky naší krásné Telče.
Pro upřesnění informací o výstavách, akcích
či provozu knihovny kontaktujte prosím Ilonu
Martinů, tel. 774 886 640.
Telč má svůj Strom lásky
Že je Telč městem šťastných lásek, je všeobecně známé. Letos v létě tu budeme mít i svůj
strom lásky. Na komorní květnové vernisáži
tak organizátoři představili ozdobenou katalpu
trubačovitou, která roste na nádvoří Univerzitního centra Telč. Celý projekt je společným
dílem hned několika telčských institucí, tedy
Univerzitního centra, Dětského domova Telč,
komunitní školky Na Větvi a nízkoprahového
centra pro děti a mládež Zastávka Telč, a výzdobu tvoří stovky srdcí, které děti z těchto organizací vlastnoručně vyrobily.
„Náš strom na nádvoří je určitě romantický
sám o sobě a k podobným aktivitám doslova
vybízí. Proto jsme chtěli město šťastných lásek
Telč ještě trošku vylepšit o místo, kde si lidé
budou moci na svoji lásku v Telči pořídit i fotografickou vzpomínku,“ vysvětlil ředitel pořádajícího univerzitního centra Jaroslav Makovec.
Kromě společné fotografie u stromu, se kterou se na Instagramu či Facebooku lze pod
hashtagem #stromlaskyTelc zúčastnit soutěže o víkendový pobyt v Telči, lidé mohou
pod stromem přispět i do sbírky pro Zastávku Telč, a to velice jednoduše: najdou zde pokladničku pro svoje příspěvky.
„Strom lásky bude u nás na nádvoří přístupný celou letní sezónu a lidé jej najdou úplně
jednoduše. Chodí sem totiž do oblíbené kavárny,“ doplnil Jaroslav Makovec.
Dle TZ

120 let telčských včelařů

Foto: Pavel Boček

28. května jsme si připomněli již 120 let
od založení Základní organizace v Telči Českého svazu včelařů.
Spolek byl oficiálně založen 28. 5. 1901 v kavárně U Vonků v Telči. Historie telčského
včelařství je ale daleko rozsáhlejší.
Důkazem včelaření v okolí Telče jsou např.
názvy obcí BRTNICE, BRTNIČKA – jejich
název je odvozen od včelích příbytků – tzv.
brtí. Jde o duté stromy, kde středověcí včelaři
(brtníci) provozovali chov včel.
O aktivitách zdejších včelařů svědčí i to, že
v srpnu 1864 se v Telči konala valná hromada
včelařského odboru C. K. Moravsko – slezské
společnosti pro zvelebení orby, znalosti přírody a vlasti, které se zúčastnilo 300 včelařů
z celé Moravy. Její součástí byla i velká včelařská výstava.
V současné době se o záchranu včelstev stará
134 členů z 35 obcí na Telčsku.
Telčské listy děkují všem včelařům za udržování zdravých včelstev v naší přírodě. Dobře
si uvědomujeme, že je to velice důležité!
pm
Fotogalerie na předchozí straně

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.
• Prodám byt 3+1 v Telči Jana Žižky. Telefon 604 461 281.
• Prodej štípaného metrového měkkého dřeva. Cena za prm
na místě 550,- Kč. Obec Dyjice. Tel. 775 765 765, p. Brychta.
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Jan Štokr končí svou kariéru profesionálního hráče volejbalu
Jana Štokra můžete znát jako profesionálního volejbalistu, dlouholetého českého reprezentanta,
hráče italské profesionální volejbalové
ligy, držitele mnoha sportovních ocenění. Je ale zároveň
i tatínkem desetiletého syna a telčským
rodákem, který se
do našeho města pravidelně a rád vrací.
Nedávno oznámil konec své kariéry, a tak
Foto: Archiv J. Štokra
jsme se v našem rozhovoru zaměřili hlavně na léta věnovaná volejbalu. Popovídali jsme si ale i o jeho rodině a o plánech do budoucna.
Jane, na úvod se vraťme na úplné počátky Vaší
kariéry. Jak vypadaly Vaše sportovní začátky?
A proč jste si vybral zrovna volejbal?
S volejbalem jsem začínal ve svých třinácti letech
na kurtech v Telči, na místě dnešního zimního stadionu, pod vedením Ludvíka a Davida Hajnových.
Volejbalu jsem se vyhýbal, protože jsem si o něm
myslel, že je pro holky. Ale když už v týmu byli všichni moji kamarádi, tak jsem si to šel zkusit.
A ono si to nějak sedlo. Hlavně nás potom bavily
zápasy v telčské hale.
Věnujete se aktivně i dalším sportům?
Baví mě se na sport hlavně dívat. Ať už je to hokej, fotbal, motosport. Aktivně mě baví kolo, brusle, turistika.
Co všechno obnáší práce profesionálního hráče volejbalu?
Hlavně cestování na zápasy. V zahraničí mnohem
více a na větší vzdálenosti s bydlením na hotelech.
Dodržování pravidel klubu, životosprávu, komunikaci s médii a fanoušky, vlastně hráč není moc
pánem svého času. Vše za něj řídí někdo jiný.
Pokud dobře počítám, působil jste od roku
1997 ve 12 volejbalových klubech. Který Vám
byl nejbližší?
Měl jsem štěstí na kluby i na lidi kolem. Ale nejbližší mi to bylo tam, kde jsem měl největší úspěchy. Takže italské Trento.
Počet utkání, na kterých jste reprezentoval
Českou republiku, lze počítat ve stovkách. Kde
jste hrál nejraději?
Po sezóně jsem byl dost nacestovaný, takže jsem
nejradši hrál zápasy v Čechách. Hlavně kvůli českému publiku.
Na jaký konkrétní zápas nikdy nezapomenete?
A proč?
Všude uvádím finále italské ligy 2011 v Římě,
protože jsme vyhráli italský titul a já byl vyhlášen
nejlepším hráčem. Ale speciálně uvedu můj první zápas vůbec. 1997 proti týmu ŽS Brno, krajský
přebor žáků. Vyhráli jsme dvojzápas a byli ze všeho pěkně vykulení. Dres z té doby mám dodnes.
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Odehrály se i zápasy, na které nebudete vzpomínat v dobrém?
Bylo i dost zápasů, na které chci zapomenout,
a proto jsem na ně zapomněl.
Během své kariéry jste získal spoustu ocenění.
Kterého si vážíte nejvíce?
Každého svého individuálního ocenění si strašně
vážím. V Koreji jsem dostal po sezóně krásnou
plaketu od ředitele našeho sponzora za příkladnou
reprezentaci klubu. Po tak náročné sezóně to pro
mě bylo jako odznak přežití.
Kromě České republiky jste působil také v Itálii, v Rusku, v Kataru nebo třeba v Koreji. Můžete porovnat své působení v Česku a v zahraničí?
Každá země měla svá pozitiva i negativa. V Itálii
je maximální profesionalismus. Rusko za nimi trochu pokulhává. Korea má svůj tréninkový fanatismus. Katar má své peníze. A Čechy se bohužel
musejí ještě učit.
Určitě jste měl i další nabídky. Je nějaká, kterou jste dlouho zvažoval, ale nakonec ji nepřijal?
Jednou do Turecka a jednou do Polska. Stejně tak
jsem odmítl italské a katarské občanství, to jsem
ale ani dlouho nezvažoval.

Jan Štokr se svým synem

Foto: Archiv J. Štokra

Zaměřme se na Vaši rodinu – v čem je život
manželky a syna profesionálního sportovce jiný než způsob života, který vede většina z nás?
Pro mě byla moje žena celou moji kariéru velkou
oporou, kritikem a nejlepším spoluhráčem. Bez ní
bych neměl tak krásnou kariéru. Mohl jsem se maximálně soustředit jen na volejbal. Poslední roky
jsem byl v angažmá většinou sám, a to mě docela doběhlo. Chtěl jsem
být s rodinou a vidět syna, jak roste. Kvůli tomu

jsem se čtyři roky zpátky vrátil do Čech a dá se
říct, že i teď z části končím kariéru, abych mohl
být více s nimi. Už jsem nechtěl slyšet syna, jak mi
říká, že mu strašně chybím.
Jak je na tom se sportováním Váš syn – je možné, že se vydá stejným nebo podobným směrem?
Tak to vůbec nedokážu odhadnout. Hraje fotbal
a jsem rád, že teď už může být po delší době zase
v nějakém kolektivu. Budu hlavně rád, když se bude dobře učit. Jinak ho budu podporovat ve všem,
jako to dělali moji rodiče.
A jaký je život s výškou 206 centimetrů? Co
všechno Vám výška komplikuje, v čem je naopak výhodou?
Myslím, že už jsem si na ni zvykl. Komplikace
jsou jen minimální. Jen mě dostávají lidé, kteří si
neodpustí poznámky o žebrání přes vrata a šacování letadel. 
Nedávno jste ohlásil konec své kariéry. Co bylo
hlavním důvodem Vašeho rozhodnutí?
Hlavními důvody byly rodina, pracovní nabídka,
abych se posunul blíže normálnímu životu, protože hrát volejbal profesionálně nejde pořád. A hlavně jsem nechtěl končit kariéru kvůli zranění nebo
výkonnosti.
Bylo to těžké rozhodování?
Chtěl jsem hlavně skončit v tichosti. Bez větší pozornosti. Bohužel jsem poznal, že to v mém případě není možné. Novináři na mě udělali hon. Teď
na ten svůj sportovní konec musím myslet víc, než
když jsem se o něm rozhodoval. Dvacet let v profesionálním sportu je velká část života.
Když se ohlédnete zpět, jste rád, že jste volejbalu věnoval podstatnou část svého života?
Nikdy jsem si nepředstavoval, že budu hrát volejbal na takové úrovni. Jsem rád, že jsem k němu
přistupoval s pokorou, a dával jsem mu sto procent. A ten sport mi to vrchovatě vrátil.
Jaké plány máte teď? Plánujete zůstat alespoň
okrajově ve volejbalovém světě?
Žít normální život se svojí rodinou. Doufám, že
vzít pracovní nabídku nebyla chyba, a snad později se zase k volejbalu v nějaké funkci vrátím.
Plánujete se do budoucna natrvalo vrátit
do Telče?
S rodinou bydlíme u Hradce Králové. Teď, když
budu mít bez zápasů vice volných víkendů, se
v Telči uvidíme určitě častěji. Hlavně přes Prázdniny v Telči.
Závěrem bych chtěl tímto poděkovat všem lidem,
hlavně z Telče, kteří mi fandili. Trenérům a mým
spoluhráčům z Telče, že mě přivedli k volejbalu, a mým rodičům za podporu. Všem velké díky
a na viděnou v Telči.
Ivana Holcová
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Střípky z GOB
a SOŠ Telč
O online setkáních
s panem starostou
Někteří žáci GOB a SOŠ Telč se během
května setkali s Mgr. Vladimírem Brtníkem. Vzhledem k distanční výuce šlo o online besedy s jednotlivými třídami, díky
nimž se všichni zúčastnění mohli zamyslet nad širokým spektrem témat. Pojďme
si přiblížit, co bylo obsahem besed v různých třídách, jak je hodnotí někteří z žáků
a co si o nich myslí pan starosta.
Maturitní ročník
Setkání pro nás bylo příjemné, diskutovali
jsme nejenom o věcech týkajících se obecní
samosprávy, ale i o nejrůznějších zkušenostech, které pan starosta během života získal.
S radostí vzpomínal na léta strávená
na zdejším gymnáziu, ocenil vzdělání, kterého se mu dostalo na naší škole a ze kterého následně vycházel během vysokoškolského studia v Českých Budějovicích.
Obzvláště inspirativní byla pro studenty
skutečnost, že žil dlouhou dobu v zahraničí,
nejdříve v USA, kde pracoval pro neziskovou organizaci nedaleko Bostonu s mentálně a tělesně postiženými lidmi, které se se
svými kolegy snažil začlenit do běžného života. Po návratu do Evropy strávil nějakou
dobu v Lucemburku, kde vyučoval na Evropské škole, a poté pracoval 10 let jako zástupce ředitele Evropské školy v Bruselu.
Téma vzdělávání studenti často zmiňovali v dotazech, a proto došlo i na srovnání
českého školství se západním. Pan starosta podotkl, že způsob a kvalita naší výuky a materiální podmínky jsou srovnatelné
a v mnoha ohledech i převyšují zahraničí.
Zároveň upozornil na benefity studia v cizím jazyce a povzbudil nás k participaci
v mezinárodních studijních programech.
Role starosty mimo jiné přináší praktický pohled do fungování územní samosprávy, což
obohatilo maturanty v teoretických znalostech. Seznámil nás s průběhem jednání zastupitelstva a rady, s mezistranickou spoluprací
a s chodem úřadu. Ocenil, že členové zastupitelstva jsou schopni řešit problémy a nenadřazují stranickou příslušnost nad věcnost.
Jako příklady problémů uvedl postupnou
centralizaci služeb do velkých měst, nedostatek lékařů, úbytek pracovních příležitostí a pozvolný odliv obyvatelstva. Přesto je
přesvědčen, že Telč a okolí má co nabídnout
i mladým lidem, a věří, že si studenti naší školy v budoucnu najdou cestu do města
svých studií.
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Děkujeme za otevřenost a pohotové reakce
na naše dotazy.
Karolína Šindelářová (4. A),
Vít Nosek (oktáva)
Septima
Pan starosta se nám na začátku besedy představil a seznámil nás s aktuálním děním
na radnici, kde nově od letošního roku působí. Následně se rozvinula debata nad tématy týkajícími se města Telče. Studenti
měli jedinečnou možnost sdělit své názory,
připomínky, námitky či nápady, kterými by
chtěli život v našem městě zlepšit. Mimo jiné se mluvilo o zákazu vjezdu automobilů
na náměstí nebo o problému absence sálu
pro pořádání kulturních akcí.
Pan starosta si všechny naše připomínky
pečlivě zapsal a vysvětlil nám, co bude nutné pro jejich realizaci zařídit, případně proč
je realizovat nejde. Jsme moc rádi, že si
na nás udělal čas a zpestřil nám naši výuku.
Moc mu tímto děkujeme a těšíme se na další setkání.
Markéta Svobodová
a Justýna Melánie Přechová
Kvinta
Schůzka s panem starostou se mi velmi líbila. Díky otázkám mých spolužáků jsem
zjistila mnoho věcí, které se v Telči buď
řeší, nebo je již v dohlednu jejich realizace, jako například výstavba sídliště na Radkovské ulici. Bavili jsme se i o věcech, jako
je vybudování skateparku namísto starého
zimního stadionu, což mi osobně nepřijde
jako špatný nápad. Dále přišla řeč i na obchvat kolem Telče, kde existují 2 varianty.
Tento nápad mi přijde již trochu zbytečný,
jelikož si nemyslím, že by v Telči měl být
tak velký provoz, aby byl potřeba obchvat.
Dalším bodem diskuze bylo koupaliště, které je vystavěno již v Dačicích, a je tedy zbytečné vybudovat ho i zde. Pan starosta dále
hovořil o podzemním parkovišti, jako je již
v pár městech vystavěno. Pan starosta byl
velmi ochotný a mile odpovídal na dotazy,
tak se snad setkáme již brzy i osobně!
Elisabeth Prouza
Kvarta
Ze začátku to vypadalo, že nikdo z nás neřekne ani slovo, ale díky přátelskému chování pana starosty nás nervozita rychle
opustila a zapojili jsme se do debaty. Pan
starosta byl velmi vstřícný a snažil se nám
všechny dotazy zodpovědět tak, aby to pochopil každý. Dozvěděli jsme se například,
že se v Telči na Jihlavské ulici má rekonstruovat silnice a s tou příležitostí se tam postaví i nový kruhový objezd. Dalším tématem byla budova Na Růžku, kde by měl být
postaven supermarket. Momentálně se pouze čeká na vyjádření obchodního řetězce,
který by zde měl obchod provozovat. Poté padl dotaz ohledně výstavby koupaliště

a kina. Koupaliště by se ale bohužel finančně nevyplatilo a pro kino zde není vhodný
prostor. Ohledně kina se našel čas i na historické okénko, kdy nám pan starosta vysvětloval, jak se v průběhu jeho života měnila popularita chození do kin. Je vidět, že
má velký přehled a ví, co se v regionu děje.
Vysvětloval nám i to, jak funguje rozdělování dotací. Popisoval, že peníze často přijdou
na účet města až po vyhotovení předmětu
dotace, což s sebou nese takový problém,
že město musí mít peníze na účtu v plné výši. Na to si častokrát musí půjčit, takovýto
druh půjček je ovšem velmi výhodný. Další
finanční téma, které inicioval sám starosta,
bylo, z jakých zdrojů město získává peníze.
Pan starosta na nás působil mile a odhodlaně. Také bylo vidět, že se nebrání novým projektům a různým návrhům každého z nás. Beseda se nám líbila a doufáme,
že v následujících měsících se takto opět setkáme. Celkově bychom setkání zhodnotili
velmi kladně.
Veronika Novotná, Daniel Kratochvíl,
Šimon Matoušek
Pan starosta
Na začátku května jsem se alespoň online
spojil se studenty a studentkami kvarty až
oktávy telčského gymnázia. S každou třídou jsem strávil jednu vyučovací hodinu,
ve které jsme si povídali o tom, co se nám
v Telči líbí či nelíbí, co bychom chtěli, případně mohli zlepšit, probírali jsme systém
a důležitost místních samospráv. Odpovídal
jsem na otázky ohledně mého života a práce
v zahraniční, ale i na zcela konkrétní otázky
týkající se našeho města.
Probrali jsme mimo jiné: obchody v podloubí na náměstí, parkování ve městě, chování
mládeže na hřišti v Hradecké ulici, kruhové objezdy v Telči, cyklostezku mezi Telčí
a Třeští, koupaliště v Telči, „Růžek“, kino,
semafor, starý zimní stadion, obchvat kolem
Telče, revitalizaci sídliště Radkovská atd.
Mám velikou radost z toho, že se mladí lidé
z Telče i z okolí o dění kolem sebe zajímají,
nestydí se případně zeptat a jsou v nemalé
míře připraveni nabízet řešení. Jsem si jist,
že toto je ta správná cesta – všichni občané musí vědět, že je jejich hlas slyšet nejen
o volbách. A pěstovat vztah ke svému okolí
(ulici, městu, kraji, zemi, Evropě, planetě)
je nutné od nejmladších let. Toto je na nás
rodičích, vyučujících i představitelích měst
a obcí. Osobně se o to budu nadále pokoušet
a již se těším na setkávání s našimi občany
všech věkových kategorií. Věřím, že další
setkání již budou probíhat „naživo“.
Velmi děkuji všem studentům a studentkám
za společnou virtuální diskuzi a stejně tak
děkuji vedení GOB a vyučujícím za veškerou organizaci.
Vladimír Brtník
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Kostel Jména Ježíš
bude i letos vítat všechny
zájemce o návštěvu
Otevřené kostely na náměstí a možnost komentovaných prohlídek už můžeme považovat za telčskou letní tradici. V porovnání
s ostatními obcemi ČR jde ale naopak o aktivitu neobvyklou. Možná i proto je mezi turisty i místními velmi oblíbená. Martin Kohoutek, jeden z organizátorů otevřených
kostelů, nám prozradil mnoho informací ze
zákulisí prohlídek. A bavili jsme se samozřejmě i o tom, v jaké podobě budou fungovat v letošním roce.
Martine, vraťme se na úplný začátek prohlídek v telčských kostelech, tedy do roku
2015. Koho vlastně napadlo otevřít kostely veřejnosti?
Ten nápad se objevoval ve farnosti již řadu let předtím. Myslím, že se kdysi zkoušelo nechat otevřené první vstupní dveře, aby
mohli lidé do kostela nakouknout přes prosklené zádveří. Bylo to ale spojené s nějakým vandalismem, tak se od toho později
upustilo. I z toho důvodu jsme chtěli od začátku otevřené kostely s průvodcem. Měli jsme štěstí, že hned první rok jsme měli
několik nadšených průvodců, kteří se s námi do toho pustili, ač jsme nevěděli, jak to
všechno dopadne.
Kdo všechno za uskutečněním prohlídek
stojí a co obnáší jejich příprava?
Prohlídky v rámci farnosti organizujeme
spolu s manželkou. Nejdříve začínáme
shánět průvodce. Některé roky to bylo náročnější, ale teď už máme několik let pár
stálých, které provádění baví, a dorůstají
další.
Takže pro letošní rok už máte průvodce
zajištěné?
Ano. Z důvodu hygienických opatření budeme otevírat jen jeden kostel. Poshánět průvodce tak letos nebylo složité.
Možnost komentovaných prohlídek kostelů je v naší zemi poměrně netradiční.
Nevíš, zda se Telčí neinspirovala některá
další farnost?
Občas nám někdo napíše do knihy návštěv,
že to musí u nich ve farnosti také zkusit, ale
jestli to někde nakonec dopadlo, těžko říci.
Každopádně bychom si to moc přáli. Kostely, jako místo setkávání, místo, které nás
vede k modlitbě a i k obdivu jeho historické a kulturní hodnoty, bychom se měli snažit
otevírat veřejnosti.
Lze si kostely projít i samostatně, bez výkladu průvodce?
Určitě. A takto je prochází většina lidí. U oltářů, obrazů a soch jsou umístěny popisky
v několika jazycích. Výkladu průvodce vyTL 6/2021

užívají především ti, kteří se zajímají více
do hloubky.
Kolik návštěvníků ročně obvykle kostely
přivítají?
Nikdy jsme to nepočítali, ale odhadujeme
několik set denně. V exponovaných dnech
to bývá i přes tisíc.
Jakou část z tohoto počtu tvoří obyvatelé
Telče a okolí?
Většinu tvoří turisté. Někteří místní využívají denně otevřený kostel k pravidelné osobní modlitbě.
V loňské sezóně se kvůli pandemii otevřel
pouze kostel Jména Ježíš, v předchozích
letech byl zpřístupněn i kostel sv. Jakuba.
Jak to bude letos?
Zdá se, že pandemie je na ústupu, ale stále
je nutné zachovávat různá hygienická opatření. V kostele sv. Jakuba (farní kostel) se
slouží pravidelné bohoslužby, a tak s ohledem na farníky bude opět otevřen pouze
kostel Jména Ježíš. Jestli budou povoleny
komentované prohlídky s průvodcem, uvažujeme nad tím, že bychom pořádali pravidelnou procházku po telčských kostelích.
Třeba na dvě hodiny 4 kostely v okolí náměstí. Ale jestli tato možnost bude letos, nebo až příští rok, zatím nevíme.
Co je téměř jisté, že letos bude otevřen kostel Jména Ježíš od 26. 6. do 30. 9. denně
od 10.00 do 18.00 hodin.

Návštěvníci v kostele Jména Ježíš během
léta 2020
Foto: Ivana Holcová
Na jaké informace a aktivity se mohou návštěvníci těšit? Chystáte nějaké novinky?
Po kostele jsou rozmístěné texty, které se týkají historie a interiéru kostela. Pokud bude
povoleno provádění, průvodce vám rád udělá i komentovanou prohlídku. Dále je, nejen
pro děti, nachystána řada aktivit:
Jak voní kadidlo – seznámíte se s různými
druhy kadidla, můžete vyzkoušet, jak které
voní. Můžete si odnést pytlíček s několika
zrnky a provonět si domov.
Přímluvná modlitba – pokud vás něco trápí, máte prosbu, kterou byste chtěli svě-

řit někomu do modlitby, můžete ji napsat
a do svých modliteb vás zahrnou farníci
z Telče. O přímluvnou modlitbu je každoročně největší zájem.
Několik kvízů a origami – naučíte se skládat
rybičku, což je symbol křesťanství, a můžete si vyplnit několik kvízů, které se týkají
historie kostela.
Cestička do nebe je stolní – zde spíš pozemní – hra pro děti.
Opis Bible – mniši se kdysi věnovali opisům
Bible i jiných knih. Na památku si můžete
opsat náhodný či váš oblíbený verš z Bible.
Také bychom chtěli zařadit nějakou aktivitu,
která se týká pandemie. Možná to bude nějaké pietní místo.
Koho bys na prohlídky pozval, koho by
mohly zaujmout?
Pozvali bychom určitě všechny, a to co nejsrdečněji! Kdybychom měli jmenovat konkrétně, všechny, kteří touží po osobní modlitbě v kostele. Ty, kteří tam již dlouho
nebyli, a láká je tam nahlédnout. Rodiny
s dětmi. Zájemce o historii a kulturu. Anebo se jenom přijďte ochladit před parným létem. Kostel je v první řadě místo k setkání.
Pojí se s prohlídkami nějaká příhoda,
na kterou budeš ty nebo někdo z dalších
organizátorů ještě dlouho vzpomínat?
Těch drobných příhod je několik. Vždycky
na konci sezóny chodíme s průvodci na pizzu a vykládáme si zážitky.
Zajímavá kategorie zážitků je s lidmi, kteří
v kostele měli svatbu před řadou let. Jedna
paní nám třeba vykládala, že chtěla mít svatbu v kostele, ale za totality si s tím nechtěla
přidělávat problémy v místě bydliště. Tak se
vdala v kostele vzdáleném přes půl republiky v Telči. Po desítkách let kostel znovu navštívila. Když vidíte to její dojetí a vděk, říkáte si, že je dobře mít kostel otevřený.
A pak jsou to takové veskrze veselé příhody, kdy průvodce honí po kostele zbloudilou
kočku. Nebo kdy vám návštěvník místo toho,
aby nasypal kadidlo do kadidelnice, začne
kadidlo ochutnávat. Taky si vybavím jeden
zápis do knihy návštěv: „Bůh mě do nebe nechce kvůli poli č. 47.“ Trvalo mi, než jsem
pochopil, o co šlo. Nějaká holčička hrála nachystanou hru Cestička do nebe. Těsně před
nebem bylo ale políčko č. 47, které vracelo
hráče na start. Bohužel na něj po několikráte
padla. A cestu do nebe pak asi vzdala. Na základě její zprávy v knize návštěv jsme hru
předělali. I když je to pouze hra, neměla by
v nás budit dojem, že nás Bůh v nebi nechce.
On nás tam chce bez rozdílu všechny. 
Máš na závěr nějaký vzkaz pro budoucí
návštěvníky?
Těšíme se na vás a věříme, že v kostele Jména Ježíš najdete místo, kam se budete rádi
vracet.
Ivana Holcová
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Drátovaní andílci z dílny
Štěpánky Zbytovské ochraňují desítky domácností

né dílo měřilo šedesát krát čtyřicet centimetrů. Zpočátku jsem vůbec netušila, jak do toho. Věnovala jsem tomu opravdu hodně času,
protože jsem hrozný puntičkář, nakonec jsem
ale byla spokojená,“ dává Štěpánka nahlédVšechno to začalo dvěma kamínky odrátko- nout do svého tvůrčího procesu.
vanými základním způsobem. Uběhlo něko- Jak dlouho trvá, než se z obyčejného drátu
lik let a Štěpánka Zbytovská z Volevčic téměř a pár kousků minerálů zrodí andělský ochránnestíhá pokrývat poptávku svých zákaznic ce domácnosti? Podle autorky většinou hodipo drátovaných výrobcích. Nejoblíbenějším nu a půl. „Ale jsou i dny, kdy tvořím tři hodimotivem z její dílny jsou jednoznačně an- ny a stejně od toho pak musím odejít, nerada
dílci. „Drátkování je pro mě láska a největ- bych do díla vložila negativní energii, takže
ší relax. Někdo si po celém dni jde napustit se snažím vyrábět dobře naladěná,“ doplnila
vanu, jiný číst knížku, já si
drátenice. Kromě minerálů
jdu sednout k drátkům,“ řížíhaný železný drát kombiká s úsměvem autorka větnuje také s textilem, peříčších či menších andělů, paky či korálky. Podle ní jej
nenek, závěsných ptáčků či
lze spojit téměř s čímkodětských jmenovek.
liv, klidně i s kousky dřeva,
Nikdy nedokázala jen tak
které našla při procházce se
sedět a zkoušela vyrábět
synem. Štěpánka ale upovšechno možné, od malozorňuje na vlastnosti drávání až po pletení věnců,
tu, který ve vlhku koroduje.
nakonec Štěpánku náhoda
„Doporučuji výrobky umíspřivedla k drátkům. „V rotit v interiéru, i když jsou tace 2009 jsme navštívili Cencí, kterým se rezavá patina
trum řemesel Botanicus
líbí,“ dodala.
Ostrá u Prahy, chvilku
Jakou hlavní zásadu je třejsem zůstala sama a uviděba při práci dodržovat?
la dráteníka, který mě za„Nevypíchnout si oko,“
světil do dvou základních
směje se Štěpánka s tím, že
způsobů drátkování. Odtud Nezbytný věšák pro každou výhodou drátu je jeho pojsem si odnesla dva kamín- švadlenku Foto: Štěpánka Zbytovská slušnost. Ohýbá se tak, jak
ky, dodnes je mám schovadráteník potřebuje. „Nutné,“ popisuje své první seznámení s drátenic- né je také přemýšlet dopředu, jak má výsledtvím Štěpánka. Intenzivně se tvorbě věnuje ný produkt vypadat, a podle toho postupovat.
poslední tři roky na mateřské dovolené.
Jinak je to stejné jako pletení svetru, když se
Štěpánčiny výrobky si lze prohlédnout na fa- něco nepovede, prostě to vypárám,“ podělicebookové stránce s názvem Telčské drátko- la se o své zkušenosti. Zpočátku je třeba si
vání, kde také komunikuje se svými zákazní- zvyknout na otlačené prsty. „Přirovnala bych
ky. Na portálech pro rukodělce, jako je Fler, to ke hraní na kytaru, ruce si po nějaké doči na trzích autorku zatím nepotkáte. „Bohu- bě zvyknou, i když je na nich na první pohled
žel nemám čas udělat nic navíc, vše, co vyro- poznat, že drátkuji,“ poukázala na časté škrábím, ihned prodám. Trochu mě to mrzí, pro- bance autorka.
tože bych se ráda setkala s lidmi a vyslechla Jak to bude s drátkováním dál, ale neplánupochvalu i kritiku,“ říká Štěpánka s tím, že je. „V červenci se budu po mateřské vracet
si prodej na trzích dává do budoucna za cíl. do zaměstnání, takže se trochu bojím, že miZatím tvoří dle přání zákazníků. „Je to moje lovaný koníček pověsím kvůli času na hřebík.
láska, když ale přijede manžel na víkend do- Myslím si, že drátenictvím se bohužel uživit
mů, nesmím vzít drátky do ruky, taková je na- nedá, a ani si nedovedu představit strávit osm
še domluva,“ prozradila se smíchem.
hodin shrbená u stolu. Třeba se mi ale naŠtěpánce nejčastěji pod rukama vznikají konec podaří všechno nějak skloubit,“ doufá
právě zmínění andílci. Za svou drátenickou Štěpánka, která před koronavirovou pandekariéru už jich stihla vytvořit na sto kusů. mií svá dílka dovážela i do Rakouska.
„Přestože mám anděly moc ráda, zajásám, Pokud bude čas a prostor, ráda by drátkovákdyž se mi někdo ozve s nějakým neobvyk- ní propojila se svařováním. „Často je potřeba
lým požadavkem. Sice nad tím většinou strá- spoj zajistit, aby výrobek držel pohromadě.
vím tolik času, že bych měla hotových andě- Zároveň mě hrozně láká kovářství, přestože je
lů několik, ale je to pro mě vždy výzva, která to spíš mužská činnost. Kováře máme ve vsi,
mě baví a posouvá dál,“ podotýká drátenice. tak se třeba někdy domluvíme,“ už přemýšPosledním podobným výrobkem byl věšáček lí nad dalším tvořením Štěpánka Zbytovská
s šicím strojem a háčky na špulky. „Byla to z Volevčic.
největší věc, jakou jsem zatím tvořila, výsledMarie Majdičová
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Žáci základních škol jsou
po mnoha měsících zpátky
v lavicích
V minulých číslech Telčských listů jsme se několikrát zabývali zavíráním škol a distanční výukou. Nyní, po mnoha měsících, můžeme konečně psát i o návratu dětí do školních lavic!
Ten se začal stávat skutečností 12. dubna, kdy
nastoupili žáci 1. stupně na tzv. rotační výuku.
10. května se k nim ve stejném režimu přidali
i žáci 2. stupně. Podmínkou přítomnosti ve škole je negativní test. Ten v současné chvíli (17.
května) absolvují všichni žáci 1. stupně 1x týdně, žáci 2. stupně 2x týdně.
„Bylo to náročné, před nástupem nás provázely rodičovské obavy z testování. Nakonec ho děti zvládly naprosto bez problémů a udivilo nás,
jak jsou samostatné. Možná i tím, jak měly radost, že to zvládly, se objevovaly úsměvné hlášky typu: Chci chodit do školy jenom v pondělí a ve čtvrtek! – A proč? – Protože se můžeme
testovat,“ popisuje obnovu běžné výuky Miluše Remešová, ředitelka ZŠ Hradecká, a dodává:
„My si hlavně přejeme, aby se už i dětská přání
vrátila do normálu a děti se mohly těšit z jiných
věcí.“ Průběh testování si chválí i ZŠ Masarykova, za kterou hovoří Dušan Rodek, zástupce
ředitele školy: „Všichni se těšili na spolužáky,
na paní učitelky a pány učitele. Žáci si bez problémů zvykli i na samoodběr při testování. Chtěl
bych pochválit všechny žáky, i ty z prvních tříd,
že testování zvládli bez pomoci rodičů. Všechny výsledky nám vyšly negativně.“ Návrat žáků 2. stupňů proběhl na obou školách také bez
problémů.
Při rotační výuce je každá třída týden doma a týden ve škole, díky čemuž se omezují kontakty
mezi dětmi. Tento systém je pro školy obtížný
z hlediska organizace, což dále upřesňuje ředitelka ZŠ Hradecká: „Učitel učí některé hodiny
ve škole, ale třídy, které má doma, učí vzdáleně
přes počítač. Když k tomu přidáme ještě doučování a konzultace, je to opravdu náročné.“
A jak vnímají obnovu klasické výuky samotní
žáci? Někteří z nich preferují běžný školní režim, dalším pomáhá domácí zázemí k lepším
výsledkům. Školní docházka ale není pouze
o nabytých znalostech a dovednostech, důležitý je i kontakt s vrstevníky, jak doplňuje Miluše
Remešová: „Začínáme zjišťovat, že kromě zaměření na výuku bude nyní nutné sledovat podporu zdravého klimatu ve třídě. Děti se dlouhou
dobu mezi sebou neviděly a je nutná kolektivní
týmová spolupráce.“
V době vydání tohoto čísla TL už jsou možná
ve školách úplně všichni žáci, což jistě oceňují obě dvě zmiňovaná zařízení. „Díky všem zaměstnancům školy se vše zvládá v této době nejlépe, jak je to možné. Rotační výuka pomohla
v době epidemiologických opatření, my ale budeme rádi, až se vrátí všichni naši žáci do školy. Jsme živý organismus a žáci do školy patří,“
uzavírá Dušan Rodek.
Ivana Holcová
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Mít před sebou výstavu
je motor, říká malířka
Od začátku června do konce září bude věž
Hradu Roštejna zdobit výstava obrazů Magdaleny Křenkové. Umělkyně ze Staré Říše je
autorkou třech básnických sbírek a v minulosti byla její díla k vidění například v Městské
galerii Hasičský dům Telč, v pražském Strahovském klášteře, v Karlových Varech, Slavonicích či Olomouci. Co ji přivedlo k tomu
zavěsit malby zrovna do hradní věže? A co
všechno obnáší příprava podobné výstavy?
„V roce 2016 jsem s dcerou Michaelou vystavovala obrazy v telčském Univerzitním
centru, své dobré dojmy z obrazů mi pak telefonovala paní Jarmila Včelová, která mě
pozvala na svou výstavu fotografií – tehdy
právě na Roštejně. Ponoukla mě k tomu, že
mým obrazům by to tam také slušelo,“ popsala „cestu na hrad“ Křenková s tím, že konečné
datum oddálil pořadník a především rozsáhlá rekonstrukce. „Nakonec mi byla nabídnuta
právě věž, což se mi zdálo kouzelné,“ dodala.
Vystavená díla pojí téma Staroříšska. „Tamní
krajina mi jako první dala dýchat zapadající červánky, házela na mě kapky deště a právě tam moje dětské ťapky zakopávaly o první lucerny pampelišek,“ popsala autorka svou
inspiraci. Obrazy jsou tentokrát propojeny
i s místem, tedy věží, kterou Křenková na jeden z nich zachytila. „Věže pro mě vždy měly magické kouzlo,“ podotkla. Až na pár výjimek se s umělkyní lze domluvit na koupi.
Příprava na podobnou výstavu je podle ní velmi zdlouhavá. Zjednodušená představa umělce, který si stoupne se štětci a barvami před
plátno a za odpoledne má hotovo, by v tomto případě byla od pravdy daleko. Samotné
tvorbě předchází propočtení, nakoupení materiálu a jeho zpracování, tedy napnutí plátna a vytvoření podmaleb v několika vrstvách.
„Jinak již nemaluji,“ vysvětlila Křenková.
Jako další přichází na řadu kompletace obrazů, která sestává z několika vrstev laku, přípravy lišt a nakonec připnutí úchytky na zavěšení. Neméně důležitá je i propagace, aby
se o akci návštěvníci dozvěděli. „Mít před sebou výstavu je motor a velká chuť do práce,
kdy soustředění na cíl směřuje mysl k radosti
a zároveň ochraňuje před roztrpčeností z dění venku,“ popsala malířka tvůrčí proces.
Lidé si mohli práci Magdaleny Křenkové prohlédnout už na desítkách míst po celé republice. Umělkyně na všechny tyto akce, s výjimkou dvou, vzpomíná velmi ráda. „V jednom
případě byl k mému údivu přislíbený prostor
opakovaně zavřený, což jsem se dozvěděla
od naštvaných návštěvníků,“ vyprávěla o negativní zkušenosti. Druhá nepovedená výstava se měla konat ještě o pár let dříve, kdy ale
v kavárně žádná díla nevisela. „Jela jsem to
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prověřit. Vyplašená servírka mi otevřela kumbál, aby mě ujistila, že obrazy jsou v pořádku.
Vysvětlila, že se u nich schází umělci a učitelé, kteří se chovali tak, že se bála, aby je nepoškodili. Posměšné zápisy v návštěvní knize
potvrdily inteligenci návštěvníků,“ podělila se Křenková o svůj zatím pravděpodobně
nejméně povedený zážitek s vystavováním.
Naopak jednou z největších událostí byla pro malířku v roce 1995 výstava v rodném domě Bohuslava Reynka v Petrkově.
„K výstavě mě přizval a vernisáž zorganizoval Václav Florian, můj nejmladší bratr.
Na zahájení Milana Hlavsy jsem přijela skoro z porodnice, dcerce Verunce byly asi dva
týdny,“ vzpomíná.
Jak umělkyně prožívala koronavirovou pandemii, která jí znemožnila vystavování i řadu
dalších aktivit? „Vše mělo svůj vývoj. Ve vesnici jsem byla mezi prvními, kdo nosil roušku
do obchodu. Tenkrát se mi to kvůli dění zdálo
logické. Mohla jsem vyrazit do polí, částečně se kvůli tvorbě od lidí odříznout potřebuji. Jako rodina jsme naopak byli více spolu,“
přemítá Křenková, které se v této době po několika letech podařilo vydat třetí básnickou
sbírku s názvem Měsíc nad Kladinou. „Pak
to ale začalo trochu váznout. Básně vyšly
s prodlevou, autogramiáda byla ve hvězdách.
Plánovat nešly ani výtvarné či jazykové kurzy. Soukromě vyučuji angličtinu a studenty
jsem připravovala na mezinárodní zkoušku,
kvůli restrikcím a nejistému konání nakonec
zbyli jen tři vytrvalci, kteří před Vánocemi
uspěli,“ přiblížila průběh posledních měsíců.
Marie Majdičová

Bez pomoci příznivců
bychom těžkou dobu
nezvládli, říká Tomáš
Protivínský z novoříšského zookoutku

v Rodinném Zookoutku Nová Říše, kam si
lidé mohli vytvořit rezervaci předem, aby se
vyhnuli čekání. „Bohužel kvůli nařízení vlády
je vše komplikované a i my musíme dodržovat
kapacitu na dvaceti procentech. Doufáme, že
se vše brzy vrátí do normálu,“ informoval
o provozu zookoutku Tomáš Protivínský.
Neziskový rodinný zookoutek nabízí příchozím, a především dětem, blízký kontakt se
zvířaty, jejich krmení a u některých i pohlazení či pochování. K vidění je více než čtyřicet druhů. Právě setkání se zvířaty a péče o ně
bude hlavní náplní plánovaného příměstského tábora pro děti od sedmi do patnácti let.
„Máme ještě pár volných míst. Účastníci se
mohou těšit na pestrý program a mnoho zábavy. Třeba nakrmit lemury z ruky je nezapomenutelný zážitek,“ prozradil, na co se
školáci mohou těšit, organizátor Protivínský. Nebude chybět ani jízda na koních nebo
zkoumání přírody.
Dva lemuří samci jsou nejnovějším přírůstkem v zookoutku. Benjamín a Jelimán se
v Nové Říši zabydlují od poloviny dubna. Jako noví obyvatelé získávají od návštěvníků
největší pozornost. „Velký zájem mají lidé také o lišky, makaky a dikobrazy,“ doplnil Protivínský. Podle něj pořízení dalších zvířat zatím neplánují.
Dobu, kdy museli nechat vrata zoo zavřené,
přečkali díky pomoci zvenčí. „Bez našich
příznivců bychom tuto těžkou dobu nezvládli, jen díky nim jsme pořád tady,“ vyzdvihl provozovatel. Zájemci si mohli zvířátka
virtuálně adoptovat, pozvat na večeři či jim
před Velikonocemi nadělit pomlázku. „Tak
velký ohlas jsme nečekali a jsme za něj moc
rádi. Lidé nám pomáhali i dovozem krmiva
a ostatních potřeb. Kromě toho vznikly i akce
jako Kamínky pro zoo či dražba obrazu,“ děkoval za pomoc Protivínský. Jako nezisková
organizace zookoutek nemohl uplatnit nárok
na státní kompenzace.
A jak to vlastně všechno začalo? „V sedmnácti letech jsem vážně onemocněl, v té době mi zvířata byla velkou oporou. Mít vlastní
minizoo bylo mou touhou už od malička. Sen
započal s beránkem Timmym a kozou Amálkou, zvířat přibývalo a pokračování už znáte.
Velké přání se splnilo,“ popsal cestu k rodinnému zookoutku Tomáš Protivínský.
Marie Majdičová
Dernisáž výstavy v Městské galerie
Hasičský dům

Lemuři Benjamín a Jelimán

Foto: Rodinný Zookoutek

Nedávno otevřené zoologické zahrady vzali návštěvníci útokem, výjimkou nebyly ani
dlouhé fronty, a to především ve velkých
městech. Velký zájem ale zaznamenali také

Jan Florian 1921 – 2021

se uskuteční ve čtvrtek 17. června v 17
hod. Výstava bude zahájena koncertem
herečky a moderátorky Báry Štěpánové
a trumpetisty Míry Barabáše. Dernisáž
uvede starosta města Telče Mgr. Vladimír Brtník.
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Jsem ráda, že mohu být
součástí této skvělé party,
říká mrákotínská hasička
Zatímco v řadě obcí funguje při sboru dobrovolných hasičů také mužský tým závodící v požárním útoku, ženských uskupení je
podstatně méně. V rámci „Hasičského seriálu“ tentokrát zavítáme do Mrákotína, kde je
dívčí tým aktivní od roku 2018. V od té doby
téměř nezměněné sestavě se už hasičky začaly připravovat na letošní sezónu. O úspěšných výsledcích či specifikách ženského kolektivu za hasičky hovořila Helena Hánová.
Tým založily především kvůli věku. „By-

Tým mrákotínských hasiček se strojníkem

Foto: SDH Mrákotín

ly jsme dorostenky, což znamenalo poslední
rok u hasičů za děti. V té době jsme si říkaly, že by byla škoda s tím seknout, navíc ženské družstvo v Mrákotíně nebylo, proto jsme
neváhaly a začaly trénovat,“ popsala zrod
uskupení Hánová. Došlo tak vlastně k obnovení už započaté tradice, tým v dámském
složení závodil už v roce 2009 a poté ještě
přibližně další tři až čtyři roky. „Rozpadl se,
protože tehdejší členky odešly na vysokou
školu a na trénování nebo závody už nebyl
čas. Tehdy ani neběhaly žádnou ligu, bylo to
hlavně pro zábavu. Ženských týmů bylo pomálu, takže holky prakticky pokaždé přivezly
ze soutěže pohár,“ informovala o předchůdkyních současných hasiček Hánová.
Počáteční problém s nedostatkem zájemkyň podle ní nebyl. „Znaly jsme plno holek,
které se hasičům věnovaly a byly moc rády,
že mohou být součástí týmu. Na náš úplně
první trénink jsme se sešly v plném počtu
a tehdejší sestava zůstala skoro beze změny. Sama za sebe mohu říct, že vznikla opravu skvělá parta, která stojí při sobě, a jsem
opravdu vděčná za to, že mohu být její součástí,“ pochvaluje si kolektiv Hánová. Jako
každé seskupení, které spolu tráví dost času, občas hasičky čelí takzvané ponorkové
nemoci, se kterou se ale umí poprat. „Menší neshody mezi námi bývají, ale není to nic
neobvyklého. Dokážeme se o problémech
pobavit a vyřešit je, snažíme se k sobě být
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upřímné a pomáhat si. V tomto ohledu nám
hodně pomáhá náš nejmilejší strojník,“ ocenila mužský element v týmu hasička.
Věkový průměr družstva je dvaadvacet let,
kromě proudařek všichni pocházejí z Mrákotína. Kdyby loňskou závodní sezónu nenarušil koronavirus, účastnily by se dívky
Jindřichohradecké hasičské ligy. Série soutěží se ale nekonala, takže se tým soustředil hlavně na lokální klání. „Zúčastnily jsme
se pouhých čtyř závodů, ale i tak jsme si to
parádně užily. První se konaly u nás v Mrákotíně, počasí, stejně jako každý rok, nepřálo, i přesto jsme obsadily první místo,“ vyzdvihla úspěch členka družstva.
Zlatou příčku obsadily mrákotínské hasičky také v Kunžaku. „Poté jsme vyrazily
do Horního Meziříčka na dvoukolovou soutěž. V prvním kole se vyskytla menší chybička a s časem 20,24 jsme dokončily útok, který stačil na druhé místo. Ve druhém kole se
ale zadařilo a zaběhly jsme náš osobní rekord, a to 19,15,“ shrnula medailové výsledky Hánová s tím, že i v další soutěži dívky
získaly zlato.
Pravidelnou přípravu na letošní sezónu už
dívky zahájily a doufají, že ligová soutěž se
bude moct uskutečnit. Kromě tréninků a závodů spolu tým tráví čas také při pořádání
nejrůznějších akcí. „Obvykle se podílíme
na Josefovské zábavě, Májovém posezení,
soutěži O putovní pohár starosty městyse,
pouti, zábavách, výletech, výlovu či sběru
šrotu. Pořádáme toho opravdu hodně a doufáme, že se brzy někde potkáme,“ uzavřela
Helena Hánová z mrákotínského týmu žen.
Marie Majdičová

Hrdinové ze ZŠ Urbanov
s nadšením plnili týdenní
eko výzvu
Kampaň obyčejného hrdinství je akcí, jejímž
cílem je zapojit žáky českých škol do aktivit, které podporují udržitelný způsob života. Úkolem zapojených škol bylo během vybraného týdne v období od 19. dubna do 23.
května přimět co největší množství lidí k plnění různých výzev souvisejících s ekologickou problematikou.
„O Kampani obyčejného hrdinství jsem se
dozvěděla na online týmu gymnázia, kde Alžběta Pavlíčková zvala k jejímu plnění. Přemluvit děti nebylo nic složitého. Chytly se toho s takovým zápalem, že jsem byla opravdu
překvapená. Hned v pondělí přišla totiž parta
dětí z Nevcehle do Urbanova pěšky. A takhle
chodily celý týden tam i zpátky! Já jsem se
k nim přidala ve středu, kdy jsem místo auta
vytáhla na cestu do práce své kolo a ze Staré

Říše přes Nepomuk jsem sjela do Nevcehle,
kde jsem měla s nevcehelskými hrdiny sraz.
Pak už jsme šli spolu přes kopce a doliny polní cestou až do Urbanova,“ popisuje Marta
Veselá Jirousová, která nadchla urbanovské
žáky k plnění výzvy.
Cestování do školy bez auta zanechalo v dětech spoustu zážitků. „Nejzábavnější bylo
nejezdit autem, protože jsem šla sama pěšky
do školy a bylo to dobrodružství. Vycházela
jsem ráno v půl 7 a do školy jsem přišla těsně
před zvoněním. Nad vesnici mě doprovodila
babička. Ona taky chodívala do urbanovské
školy pěšky, když byla malá,“ uvádí Anežka
Kadlecová ze 4. ročníku, která do školy putovala ze Stranné.

Žáci s jednou z nově zasazených bříz

Foto: Hynek Vohoska

O své zkušenosti se podělila i Klára Poukarová ze 4. ročníku: „Většina dětí plnila ekologickou výzvu v jednom, ale nás ji plnilo 5. Já,
Kryštof, Áďa, Julča a Jirka. Výzvu „Buď venku“ jsme splnili lehce, prostě jsme byli venku. Do výzvy „Jez zdravě a ekologicky“ jsme
se zapojili 4. Já sama jsem také splnila výzvu
„Zasaď rostlinu“, zasela jsem ředkvičky. Celé nás to hrozně bavilo!“
Žákyně 2. ročníku se shodují, že nejlepší byla
výzva „Buď venku“. V rámci výzvy „Zasaď
rostlinu“ Barbora Vohosková zasela hrášek,
Anna Nosková zasadila květiny a Viola Ritterová vytvořila květinový záhon pro čmeláky. Štěpánka Urbánková vyrobila své sestře
do výzvy „Udělej něco pro ostatní“ obleček
pro panenky.
Během daného týdne probíhaly některé předměty, třeba přírodověda nebo čtenářský klub,
venku. Děti si odhlašovaly obědy, aby snížily
spotřebu masa, a na školní zahradě zasadily
a pojmenovaly 3 břízy, které škole pomohlo
sehnat zahradnictví Chalačev. „No a v pátek
ráno jsem ve škole dostala od čtvrťačky Anežky dva překrásné pytlíky na pečivo, doma šité
ze záclon. Ty mi udělaly opravdu velkou radost,“ popisuje Marta Veselá Jirousová a celý eko týden shrnuje s nadšením: „Celý týden
s ekovýzvou byl senzační, vyzkoušeli jsme si,
co všechno může člověk udělat pro přírodu,
a jako bonus jsme si odnesli dobrý pocit z nás
samých.“
Ivana Holcová
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Pro pejskaře: Co lze
podnikat se svým čtyřnohým kamarádem

Canicrossový závod na telčském náměstí

Foto: Archiv Zory Herzové

S novým vydáním Telčských listů je tu i další
díl seriálu Pro pejskaře. Tentokrát jsme se zaměřili na psí sporty. 3 chovatelky psů spojené
s Kynologickým klubem Telč nám představily
své oblíbené aktivity. Nechte se inspirovat, Telč
a její okolí totiž nabízí skvělé prostředí pro následující činnosti.
Canicross
Nejdříve si představíme canicross, tedy terénní sport, například běh, jízdu na kole, koloběžce
nebo na běžkách, při kterém je pes se svým pánem spojen pružným lanem. Podrobnosti prozradila Zora Herzová: „Běhání se psem jsem
poprvé zažila se svojí první hovawartkou Chani Barte Prim, kdy jsme vyhrály jeden crossový
závod o prázdninách v létě 2006. A už jsem byla chycená. Záhy na to jsem se zúčastnila závodu „O železného psa“. Tento závod se pořádá
pro radost z pohybu a soutěživosti. Má prověřit fyzickou zdatnost, ovladatelnost a vzájemnou souhru mezi psem a psovodem. Je určen
naprostým amatérům, ale i profíkům (kategorie
Golden Race). Jde vlastně o klasický triatlon,
jen s tím rozdílem, že máte neustále u sebe svého psa na postroji a všechny disciplíny absolvujete společně. Plavání, cyklojízdu a běh.“ Trasa
měří celkem 10 km a je rozdělena do 3 kategorií
podle velikosti psa a věku psovoda. Při závodu
se měří čas. Závod každoročně organizuje město Sadská a paní Herzové se s jejími dvěma fenkami podařilo do Telče přivézt 2 medaile. Nyní

běhají hlavně pro zdraví a pro radost: „Běžíme
spolu, já a můj pes, užíváme si krásného prostředí Vysočiny a je nám dobře.“ Jeden z canicrossových závodů se odehrál i v Telči – šlo
o závod Hills pořádaný v roce 2009.
Láká vás poznávat krásy našeho okolí při sportování se svým pejskem? Pak by se vám mohly
hodit informace ze stránek https://www.behejsepsem.cz/jak-zacit-s-canicrossem/.
Sportovní kynologie
Sportovní kynologie zahrnuje velké množství
aktivit – poslušnost, stopu a obrany a jejich různé kombinace. Závodit v ní lze v celém rozsahu těchto činností i odděleně. Bližší informace
nám prozradila Kateřina Brtníková: „Pro mě
je průprava ve sportovní kynologii, především
v poslušnosti, takový základ, který moji pejsci
dostávají. Dobrá ovladatelnost nám pak pomůže i v každodenním životě.“ Paní Brtníková
se těmto aktivitám věnuje se svými čuvači. Se
stejným plemenem sportuje i Michaela Chábová, která chová kromě čuvačů také německé ovčáky. Se svými pejsky získala mnoho ocenění
na zkouškách poslušnosti a na zkouškách všestranného výcviku. Soutěží i s hendikepovaným pejskem. A úspěšní jsou i pejsci paní Brtníkové, například jeden z nich složil 12 zkoušek,
z toho 7 z nich bylo ze sportovní kynologie.
Právě sportovní kynologii se lze organizovaně věnovat i v Telči – v kynologickém klubu,
o němž jsme vás informovali v dubnovém vydání Telčských listů.
Pasení
Další zajímavou činností je pasení. „To, co nás
baví nejvíce, je pasení. Závody ovčáckých psů
v manipulaci se stádem, kdy je trať postavena
tak, aby simulovala každodenní práci na farmě.
I tyto závody mají své zkušební řády, psi jsou
rozděleni do dvou skupin, border kolie a ostatní ovčáčtí – tradiční psi. Čuvači patří mezi tradiční plemena a rozhodně se mezi ostatními neztratí. Naopak – tím, že tolik neplaší ovce, je
stádo v klidu a snáze se s ním manipuluje,“ popisuje Kateřina Brtníková. Při těchto závodech
se začíná vyzvednutím oveček z ohrádky, tzv.
košáru, poté pejsci prochází předepsanou tratí.
Ovečky přitom musí být co nejméně stresované

Přehled počasí v Telči

– pes je nesmí kousat, honit ani štípat. Závodník
cestou překonává různé překážky, třeba mostek
přes vodu nebo silnici, a jeho pán nakonec zavře
ovečky zpět do košáru. S postupujícími úrovněmi se zvyšuje obtížnost pasení – například v té
nejvyšší musí pes naložit ovečky na vůz a pak
je zase odložit. Nebo vybrat a oddělit ze stáda
konkrétní zvířata. Trénovat lze jen na ovcích,
které jsou na psy zvyklé a které se jich nebojí.
Středisko pro tento sport zatím v Telči a jejím
okolí není.
Pejsci paní Brtníkové získali v této disciplíně
spoustu ocenění, jeden z nich získal titul Mistr pasení SCHSČ, a to dokonce dvakrát. Základem úspěchu je dle Kateřiny Brtníkové nadšení
ze sportování: „Nejraději mám tréninky se stádem. Na zkouškách bývám nervózní, ale beru
každou trať jako výzvu. Tréninky poslušnosti se
snažím dělat veselé, aby to fenku bavilo stejně
jako práce s ovcemi. Se svým psem fungujeme
jako tým a každou výzvu zvládáme společně. To
je na tom to nejlepší.“
Ivana Holcová

Běháme pro Sdílení

Registrujte se na Charitativní půlmaraton a maraton na podporu mobilního
hospice v Telči v sobotu 10. července.
www.behyprohospice.cz
Běžecký závod se koná
na cyklostezce v Lipkách.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.
III.

14. 6.
15. 6.

IV.
16. 6.
V. – VI. 17. 6.

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

Denní teplotní maxima a minima a srážky
naměřené na meteostanici telčské radnice:

od 18. 4. 2021 do 18. 5. 2021.

Duben v číslech

Průměrná teplota: 5,4 °C
Průměrný tlak:
1017,7 hPa
Srážky: 		
17 mm
Max. teplota:
21,9 °C, 1. 4. ve 14.47
Min. teplota:
-5,1 °C, 9. 4. v 5.56
Max. rychlost větru:35,2 km/h, 5. 4.

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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Sport
FLORBAL TELČ, z. s.
POZVÁNKA

lině“ na zimním stadionu v Telči a pod vedením svého otce šest dní v týdnu dvoufázově
trénuje. Připravuje se na šanci, která nyní přišla. Po všech těch peripetiích se na něj usmálo
štěstí, dostal nabídku z finské nejvyšší soutěže, která nese název Liiga. Podepsal kontrakt
na dva roky s týmem Kalpa Kuopio, který si
letos zahrál play-off, skončil ve čvrtfinále.

vou hvězdu Jana Štokra. Navíc nebudou chybět ani hráči ze zahraničí. Velkou zajímavostí turnaje je hra dle starých pravidel na ztráty,
která již znají pouze pamětníci. Velké problémy dělají volejbalovým profesionálům místní hráči, kteří jsou na hru venku zvyklí. Připomenout můžeme Lukáše Dvořáčka. Ten si
umí poradit s kdejakým poryvem větru.

NA NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
DO FLORBALOVÝCH TÝMŮ:
MINIPŘÍPRAVKA – 5 až 6 let,
PŘÍPRAVKA – 7 až 8 let (2016 – 2013)
ELÉVOVÉ – 9 až 10 let,
MLADŠÍ ŽÁCI – 11 až 12 let (2012 – 2009)
STARŠÍ ŽÁCI – 13 až 14 let,
DOROST – 15 až 16 let (2008 – 2005)
JUNIOŘI – 17 až 18 let (2004 – 2003)

VE STŘEDU 9. ČERVNA 2021
na Sportovním areálu
ZŠ Hradecká TELČ
v 16.00 hodin – dívky
v 17.00 hod – chlapci
Další informace obdržíte na pravidelných
trénincích mužstev.
Jaroslav Novák

Zprávy z jednoty Orla
Velká cena v atletice
Po dvouleté pauze a téměř nekonečném čekání, až si budeme moct opět spolu zasportovat, konečně můžeme pozvat všechny mladé
atletky a atlety na 5. ročník Velké ceny, atletických závodů pro děti a mládež do 15 let.
Soutěžit se bude v šesti kategoriích, krom nejmladších dětí zvlášť kluci a děvčata. Startujeme v sobotu 19. června od 9 hodin (registrace
od 8.30) na krásně zrekonstruovaném atletickém areálu za gymnáziem v Telči. Pro všechny máme něco připraveného. První tři v každé
kategorii dostanou krásné ceny a každý sportovec limču zdarma. Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se. Pošlete své děti sportovat!!!
Podrobnosti na www.oreltelc.cz/atletika.
David Kovář

Jaromír Pytlík míří
do nejvyšší finské Liigy!
Již nějakou dobu společně sledujeme cestu
hokejisty Jaromíra Pytlíka (19) ve světovém
hokeji. Období Covidu, zranění z MS, zrušený
odlet na farmu New Jersey Devils, odvolaný
letošní ročník kanadské juniorské soutěže Ontario Hockey League, kde Jaromír hraje, dost
smůly na jednu sezónu… Všechny tyto události jeho kariéru značně přibrzdily, ale jak se
říká, „všechno zlé je k něčemu dobré“. Obětoval téměř sezónu, doslova se uzavřel v „bubstr. 22

Jaromír Pytlík podepisuje smlouvu s týmem Kalpa Kuopio
Co to pro Jaromíra znamená?
Podpisem smlouvy s finským klubem má
tým New Jersey Devils (NJD), který ho draftoval, 4 roky na podpis nováčkovské smlouvy pro NHL. Pokud se tak stane, smlouva
NHL je nadřazená té finské a tým ho může
kdykoli povolat do své organizace. Dostal se
do nejvyšší finské soutěže, kde na postech cizinců hrají zkušení hráči, a bude tak nejmladším Čechem v této soutěži. K týmu se připojí již 24. května. Z Čechů v uplynulé sezóně
hráli tuto soutěž např. reprezentanti Šulák,
Galvas, Stránský Š., Smejkal, Červený, Klok,
Špaček, kteří nyní bojují o účast na seniorském MS v Rize.
„Když se objevila nabídka od Kalpy z finské ligy, konzultovali jsme to s agentem a týmem NHL, který mě draftoval, jsem rád, že mi
to schválili, je teď těžká situace, nejistá doba, navíc se bude farma NJD zřejmě stěhovat jinam, budou se o ni dělit s jiným týmem.
Na Finsko se těším, je to jedna z nejlepších
evropských soutěží, dlouho jsem se připravoval, chci už hrát.“
Jakou roli bude mít v týmu?
„V rámci vyjednávání o smlouvě jsem měl
možnost mluvit s manažerem týmu i hlavním trenérem. Znají mě z mládežnických reprezentací, asi mi pomohla i účast v seniorské reprezentaci na Karjale. Kalpa je klubem,
který v minulosti již řadu hráčů posunul směrem k NHL, a já věřím, že může pomoci i mně.
Hledali mladého centra do všech herních situací, proto věřím, že prostor na ledě dostanu. Budu dělat vše pro to, abych co nejvíce
pomohl týmu, který mi dal důvěru.“
Hockey Talent Center Telč

Oldschoolák 2021
Již osmý ročník turnaje proběhne v sobotu
26. června 2021 v Dyjici u Telče.
Jedná se o vyhlášený turnaj, kterého se každoročně účastní hvězdy českého volejbalu.
Diváci se mohou těšit například na celosvěto-

Akce bude probíhat dle aktuálních epidemiologických opatření vlády, a pokud to situace
dovolí, jsou všichni srdečně zváni. V neposlední řadě pořadatelé děkují místním podnikatelům, kteří akci každý rok podporují.
Marek Brychta

Farmářský
a řemeslný trh
se uskuteční v sobotu 12. června
od 9.00 do 15.00 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce.
Pořadatelé pro vás připravili:
mléčné výrobky a sýry, masné výrobky
a uzeniny, uzené ryby, med a medovinu, víno, koření, bramborové spirálky,
trdelník, bramborák, sadbu a sazenice,
výrobky z levandule, přírodní kosmetiku, proutěné zboží, drátování, keramiku, mýdla, šperky, kožedělné produkty,
dětské oblečení, …
Součástí trhu bude propagace konzumace sladkovodních ryb s ochutnávkou ZDARMA v rámci projektu
Ryba na talíř.
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Kulturní kalendář
Akce

5. 6.
Spring classic
soutěž automobilových veteránů
Příjezd na náměstí cca ve 14.30 hod.
https://www.springclassic.cz/
12. 6. od 16.00
u rybníka Roštejn
Roštěnka (konečně) open
Koncerty kapel, www.urostenky.cz
15. 6. 17.00
Univerzitní centrum
„Telč pověsti z města a panství“
Představení a křest publikace Jiřího Jabulky.
Pověsti z Telče a bývalého telčského panství po léta sbírala a zapisovala Helena Benešová, učitelka dějepisu a městská kronikářka v Telči. Po 25 letech se její sbírka
dočkala druhého vydání.

Výstava

21. 5. – 20. 6.
Galerie Hasičský dům
Jan Florian 1921–2021
Výstava ke 100. výročí narození sochaře
a malíře Jana Floriana ze Staré Říše.
Dernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
17. 6. v 17 hod. Výstava bude zahájena
koncertem herečky a moderátorky Báry
Štěpánové a trumpetisty Míry Barabáše.
Dernisáž uvede starosta města Telče
Mgr. Vladimír Brtník.
Výstava bude probíhat dle nastavených pravidel vládního opatření. Aktuální informace
na https://www.telc.eu/kalendar/2010
Od 1. 7.
knihovna Univerzitního centra
Míla Doleželová a Jiří Mareš
Jedinečná díla obou umělců se vrací do Telče.
Malé nahlédnutí do jejich tvorby k připravované výstavě ke 100. výročí narození malířky
v roce 2022. Zahájení v knihovně Univerzitního centra v Telči 1. 7. v 16.00 hod.

Přednáška

14. 6. 17.00
knihovna UCT
Kapitoly z historie módy: od zakladatele Haute couture Charlese Wortha po české
návrháře první republiky. Na přednášku PhDr. Ludmily Růženecké zve Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Muzejní spolek
a Univerzitní centrum Telč.

Koncerty

2. 6.
19.00
sál ZUŠ
Koncert Janáčkova kvarteta
Na programu jsou skladby L. Janáčka, S.
Barbera a F. Mendelssohn-Bartholdyho
9. 6.
19.00
sál ZUŠ
Koncert Karla Plocka a jeho hostů
P. Fajtl – housle, M. Jakubíček – klavír
20. 6. 14.00
náměstí
Telčská dechovka
21. – 25. 6.
13.00–17.00
Hraní žáků a učitelů ZUŠ Telč
na náměstí před budovou ZUŠ
TL 6/2021

Panský dvůr Telč

Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
19. 6. Motosraz
22. 6. Kino na kolečkách
mobilní kino, www.kinonakoleckach.cz

Chovatelé

13. 6. 7.00 – 9.00
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Sport

19. 6. Velká cena v atletice
Orel Jednota Telč pořádá 5. ročník atletického víceboje pro děti a mládež od 3 do 15 let
na hřišti na Hradecké ulici. Registrace od 8.30
hod. Startovné zdarma, občerstvení na místě.
Ceny pro 3 nejlepší sportovce v každé kategorii. www.oreltelc.cz/atletika
5. 7
Běh pro Domču
Benefiční akce pro Dominika Pernicu
na Ranči. Běžecký závod, doprovodný program po celý den – živá hudba, soutěže pro
děti, ukázka práce policie, jízda na koních, …
https://ranctelc.cz/

Věž sv. Ducha

Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Vyhlídková
věž je přístupná po domluvě na Informačním
centru.

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Rezervační
systém na Informačním centru, osobně, tel.
567 112 407, e-mail info@telc.eu

Bohoslužby
Římskokatolické
v sobotu 18.00
v neděli 7.30
9.00
10.30

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Uzávěrka příštího čísla
úterý 15. června
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Vzpomínka
Dne 2. 5. 2021 nás opustil ve věku 88 let pan Jaroslav Kos ze Štěpnice.
Kdo jste ho znal, vzpomínejte s námi.
Manželka a děti s rodinami

Poděkování
Děkujeme tímto všem pečovatelkám
a sestřičkám ze SDÍLENÍ, o. p. s., v Telči.
Bez jejich vzorné a obětavé každodenní pomoci by naše maminka, paní Jiřina Dohnalová z Telče, nemohla zůstat doma mezi nejbližšími až do posledních dnů svého života.
Obrovský dík Vám všem.
Dcery Blanka a Jana s vnučkou Janičkou
Děkujeme všem kamarádům, přátelům
a známým, kteří se slovy útěchy snažili
zmírnit naši bolest nad ztrátou našeho milovaného Ing. Josefa Taufera, který nás tak
náhle a nečekaně opustil. S láskou a vděčností budeme stále vzpomínat.
Rodina Tauferova a Dvořákova

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Matěj Vala, Staré Město
Viktorie Lacinová, Podolí
Jonáš Preis, Staré Město
Gabriela Seveldová, Staré Město
Anna Podobská, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Radek Urban, Praha
a Eva Kavinová, Ústí nad Labem
Michal Jandejska, Jihlava
a Kristýna Králová, Jihlava

Opustili nás

Ludmila Svobodová, Štěpnice
Ludvík Fatrdle, Mysliboř
Martin Ripper, Štěpnice		
Ladislav Rubíček, Staré Město
Marie Doskočilová, Staré Město
Zdeněk Nevrkla, Štěpnice
Božena Čechová, Sumrakov
Jiřina Dohnalová, Štěpnice
Milada Svobodová, Krahulčí
Anna Pízová, Krahulčí		
Ing. Josef Taufer, Přímětice
Milan Kratochvíl, Mrákotín
Anna Urbánková, Částkovice
Františka Kochrdová, Dobrá Voda
Ludmila Lupačová, Staré Město
Helena Doležalová, Nová Říše
Jaroslav Kos, Štěpnice

75 let
78 let
45 let
88 let
81 let
86 let
73 let
76 let
79 let
86 let
64 let
74 let
84 let
65 let
83 let
73 let
88 let

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

Telčská dechovka s kapelníkem Evženem Mašátem hrála pro
radost klientům SeniorCentra na Den matek. Kolegové potěšili
i muzikanta Zdeňka Chvátala.

Foto: Veronika Kaňkovská, aktivizační pracovnice SeniorCentra

Foto: Eliška Horníková

V lesním klubu Na Větvi vysadily děti pod odborným dohledem desítku jedlých keřů a zvelebily komunitní zahrádku, to vše za podpory KOUS Vysočina a Nadace ČEZ v programu Akce pro přírodu
– Sázím, sázíš, sázíme – jedlé keře

Foto: Eliška Horníková

Foto: Pavel Boček
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Míla Doleželová a Jiří Mareš v knihovně Univerzitního centra
Masarykovy univerzity v Telči
Jedinečná díla obou umělců se vrací do Telče. Malé nahlédnutí
do jejich tvorby k připravované výstavě ke 100. výročí narození
malířky v roce 2022. Zahájení v knihovně Univerzitního centra
v Telči 1. 7. 2021 v 16 hod.
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