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Jakub Hejl vystavoval v Senátu ČR. 
Více na str. 21Výměna kotlů se blíží… Více na str. 7

Telč o Vánocích, advent, Vánoce a nový rok. Uvnitř TL na str. 15

Studnické perníčky mají zlato! Více na str. 23

Běžecká sezona v Řásné. Více na str. 9

7. – 9. 1. 2022
Tříkrálová sbírka

Knižní miniveletrh
Přehled publikací z nabídky 

informačního centra uvnitř TL na str. 24
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74. schůze – 20. října
 - Rada města (Dále RM) vzala na vědomí 
Zprávu o hospodaření Lesního družstva 
Borovná za rok 2020.
 - RM schválila zápis do kroniky města 
za rok 2020.
 - RM schválila finanční podporu pro SK 
Telč, z. s., ve výši 49 000 Kč.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření RM 10/2021.
 - RM schválila inventarizační komisi 
k provedení inventarizace majetku měs-
ta k 31. 12. 2021. RM schválila plán in-
ventur na rok 2021.
 - RM schválila zveřejnění záměru smě-
ny části pozemku parc. č. 6158/5, díl c) 
o výměře 40 m2 za část pozemku parc. č. 
6158/3 o výměře 25 m2 a část pozemku 
parc. č. 6158/6, díl b) o výměře 15 m2 
ve vlastnictví města Telče.
 - RM schválila rozpočtové opatření 
ve výši 500 tis. Kč z § 6171, pol. 5901 
rezerva na §3613 – nebytové hospodář-
ství na posílení položek na úhradu ná-
kladů za energie.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na akci „Revitalizace pa-
mátek v historickém centru města Telče, 
dílčí část: rekonstrukce radnice“.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 
na akci II/406 Dvorce – Telč, 3. stavba 
– Město Telč.
 - RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy č. 2637704521 (příloha č. 1) o ná-
jmu pozemku s pronajímatelem Čes-
kými dráhami, a. s., které smí užívat 
uvedené pozemky ve vlastnictví ČD, 
a. s., ke sjednanému účelu: „Přístřešek 
pro kryté stání exponátů lokomotiv, že-
lezničních vozů a další techniky v rám-
ci muzejní expozice“ (Depo Telč – DY-
-THA RAIL).
 - RM schválila aktualizovaný ceník úhra-
dy za zřízení služebnosti na majetku 
města Telče.
 - RM schválila uzavření smluv o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne zatěžujícího pozemky ve vlastnictví 
města s budoucím oprávněným, společ-
ností EG.D, a. s., v souvislosti se stavba-
mi: „Telč, Hradecká, Mikeš, kabel NN“, 
„Telč, Nerudova, kab. smyčka NN“, 
„Telč, Květinová, kabel NN Chalupa“, 
„Telč, Za Stínadly, kabel NN“, „Telč, 
Svatoanenská, kab. smyčka NN“.
 - RM schválila podporu projektu Spolu 
v Telči ve výši 3 000 Kč.

75. schůze – 3. listopadu
 - RM schválila odpisový plán Základ-
ní umělecké školy Telč, nám. Zachariá-

Z jednání rady města

Finanční odbor Městského úřadu Telč 
upozorňuje občany, že složenky na za-
placení místního poplatku za komunál-
ní odpad budou distribuovány do konce 
ledna 2022. Platby výše uvedeného po-
platku v hotovosti na pokladnách Měst-
ského úřadu Telč budou přijímány z důvo-
du účetní závěrky za rok 2021 nejdříve od 
31. 1. 2022. Při bezhotovostní platbě pře-
vodem z účtu je třeba dávat pozor na správ-
né zadání variabilního symbolu, aby byla 
platba „napárovaná“ ke správnému plát-
ci. Variabilní symbol zjistíte na složen-
ce, jeden variabilní symbol nelze přiřadit 
k více plátcům! Poplatek je možné platit 
také platební kartou na pokladně MěÚ č. 
p. 70 nebo na pokladně v budově Na Sád-
kách. Upozorňujeme, že poplatek je vybí-
rán i za stavby určené k individuální rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fy-
zickou osobu. Úplné znění obecně závazné 
vyhlášky „ O místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů“ najdete na www.telc.eu/
mesto_a_samosprava/vyhlasky-a-narize-
ni-města.

Ing. Lenka Komůrková
vedoucí finančního odboru MěÚ Telč

Platby za komunální 
odpad v roce 2022

Klub důchodců v Telči a Vladimír Brtník 
vás srdečně zvou na Společné zpívání ko-
led u vánočního stromu na náměstí v Tel-
či dne 23. prosince v 17 hodin. Těšíme se 
na vás!

Klub důchodců v budově 
polikliniky v Telči

Aktualizace pro rok 2022

Odbor kultury a cestovního ruchu Měst-
ského úřadu aktualizuje pro nadcházející 
turistickou sezónu Katalog ubytovacích 
zařízení v Telči a okolí. Katalog bude stej-
ně jako v minulých sezónách využíván zá-
jemci o ubytování, kteří se obrací s dotazy 
na Informační centrum. 
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zařízení 
je vybírán poplatek ve výši 400 Kč od sou-
kromých ubytovatelů a 800 Kč od pro-
vozovatelů hotelů (na kalendářní rok). 
V rámci pomoci podnikatelům se v roce 
2022 poplatek vybírat nebude.
Součástí propagace je i prezentace 
na webových stránkách města, proto je 
nutné zároveň dodat aktuální fotografii 
vašeho ubytovacího zařízení v rozlišení 
min. 1280 x 960 (na šířku) ve formátu JPG 
s textovým popisem fotografie. V případě, 
že máte o tuto formu propagace zájem, do-
stavte se s uvedenými podklady nejpozději 
do 31. ledna 2022 do Informačního cent-
ra, nám. Zachariáše z Hradce 70, Telč, tel. 
567 112 407.
Využijte naší nabídky a zaktualizujte své 
ubytovací zařízení pro nadcházející turis-
tickou sezónu.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Připravuje se katalog 
ubytovacích zařízení 
v Telči a okolí

še z Hradce 71, příspěvkové organizace 
na rok 2021.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na akci Cyklostezka 
„Vodním světem za zábavou i pozná-
ním“.
 - RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu plynárenského zařízení v lokalitě 
Dačická společnosti GasNet, s. r. o.
 - RM schválila uzavření Smlouvy č. 
1190700072 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životní prostředí ČR 
na projekt „Zahrada v přírodním stylu 
MŠ Nerudova – Telč“.

Informace o realizovaných 
a připravovaných stavbách

Investiční akce realizované v roce 2021 by-
ly úspěšně dokončeny v plánovaném rozsahu 
a harmonogramu. Výjimkou je pouze obnova 
radnice, kde budou stavební práce ukončeny 
dle uzavřené smlouvy o dílo v lednu 2022, 
a obnova bývalého domova pro seniory, kde 
stavba bude ukončena v dubnu 2022. Pro rok 
2022 jsou připraveny další investiční akce. 
Mezi největší patří vybudování komunikací 
a inženýrských sítí v lokalitě Dačická, rekon-
strukce prostor Mateřské školy Komenského, 
rekonstrukce ul. Svatoanenská, cyklostezka 
Telč – Volevčice, podchod pod mostem v ul. 
Batelovská, vybavení nových prostor radni-
ce, dokončení revitalizace bývalého domo-
va pro seniory v ul. Špitální (vybavení, dvůr). 
Jde o projekty, kde v součtu náklady dosahují 
částky téměř 60 mil. Kč. Projekty by nebylo 
možné realizovat bez získaných dotací.

Vladimír Švec, vedoucí ORÚP
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Starostovo okénko

Jaký bude prosinec?
Vzhledem k tomu, že jsem tyto řádky psal 
v polovině listopadu, bylo velmi obtížné od-
hadnout, jaká situace bude v prosinci, tedy 
ve chvíli, kdy můj příspěvek čtete. Mám tím 
samozřejmě na mysli situaci epidemiologic-
kou a s ní spojená vládní nařízení a omezení. 
Mám vám, občanům, nyní poděkovat za mi-
lé setkání u slavnostního rozsvícení vánoční-
ho stromu 28. listopadu? Uskutečnilo se vů-
bec? Mám vás pozvat na Mikulášské setkání 
v pátek 3. prosince a na následující adventní 
koncerty? Mám vám napsat, že se již těším 
na společný novoroční přípitek a slavnost-
ní novoroční ohňostroj na náměstí Zachariá-
še z Hradce? Nebudeme nakonec nuceni vše 
zrušit? Mohu vás pouze ubezpečit, že všech-
ny tyto akce pečlivě připravujeme, a pokud to 
jenom trochu půjde, uskutečníme je. Sleduj-
te však prosím plakátovací plochy, webové 
stránky i facebook města Telče, kde Vás bu-
deme o případném zrušení informovat. Určitě 
jste si již všimli, že na náměstí vedle vánoč-
ního stromu „vyrostl“ prodejní stánek. Zde si 
budeme moci v adventním a vánočním čase 
zakoupit svařené víno, punč, trhanec či jiné 
dobroty. Děkuji tímto panu Jaroslavu Lech-
nýřovi z Winebaru Telč za tuto podnikatel-
skou aktivitu. A kdo ví? Třeba napřesrok za-
koupíme další stánek a postupně nám za pár 
let v Telči vzniknou tradiční vánoční trhy, 
na které budeme náležitě hrdí, a budou se 
na ně sjíždět návštěvníci z blízkého i daleké-
ho okolí. 
Rozpočet města a investice
Pokud jsme v loňském roce v nadsázce říka-
li, že při tvorbě rozpočtu lze odhadovat pří-
jmy snad jen pomocí křišťálové koule, tak při 
tvorbě rozpočtu na rok 2022 bychom křiš-
ťálové koule potřebovali přinejmenším dvě. 
Skokové zvýšení energií, zboží i stavebních 
materiálů, zvyšující se inflace – to jsou aspek-
ty, které činí z tvorby rozpočtu města neleh-
kou záležitost. V Telči však k financím města 
přistupujeme každoročně velmi zodpovědně 
a i na příští rok chystáme rozpočet vyrovna-
ný, byť nás čeká nemálo investičních akcí. 
Návrh rozpočtu na rok 2022 bude předložen 

zastupitelstvu města na prosincovém zase-
dání. A co konkrétně nás v příštím roce če-
ká? Na jaře dokončíme rekonstrukci radnice, 
v rámci přeshraničního projektu dojde k ob-
nově části prostor bývalého objektu domo-
va důchodců v ulici Špitální, počítá se také 
s finalizací inženýrských sítí a komunikací 
pro první etapu lokality Dačická. Velkou ra-
dost mám i z chystané modernizace MŠ Ko-
menského, kde budou kompletně zrekonstru-
ovány dvě sekce mateřské školy. Zrealizuje 
se rovněž rekonstrukce a dobudování chod-
níků v ulici Svatoanenská včetně řešení pro-
storu u Horní brány, současně dojde i k úpra-
vě parkoviště „u Motorpalu“. Občané i turisté 
jistě uvítají vybudování podchodu a podjezdu 
pod mostem v ulici Batelovská. V neposlední 
řadě zmíním vybudování cyklostezky Telč – 
Volevčice – Studnice, s jejímž vybudováním 
se v příštím roce počítá také. Jak vidíte, čeká 
nás mnoho práce za mnoho finančních pro-
středků. Je nutné zdůraznit, že uvedené pro-
jekty by nešly realizovat bez finančních do-
tací, za jejichž získání tímto děkuji Odboru 
rozvoje a územního plánování v čele s Vla-
dimírem Švecem. Město Telč je dlouhodobě 
velmi úspěšné v čerpání těchto dotací a je to 
v Telči skutečně vidět. I přes stále se zvyšu-
jící cenu za likvidaci odpadů, kterou město 
Telč platí, nehodláme v příštím roce zvyšovat 
poplatek za odvoz komunálního odpadu pro 
občany města. Je samozřejmě otázkou, jak se 
bude tato cena vyvíjet v následujících letech 
a zda nebudeme muset přistoupit ke zvýšení 
tohoto poplatku v budoucnu.
Srdečné přání
Milí spoluobčané, prožili jsme společně 
v Telči další rok a byl to rok nelehký. Čelili 
jsme a čelíme výzvám, na které nebyl nikdo 
připraven. Dovolím si z pozice vedení měs-
ta tvrdit, že jsme veškeré tyto výzvy zvládli 
velmi dobře, a tímto děkuji všem svým kole-
gům a kolegyním z rady města i ze zastupitel-
stva napříč stranami a sdruženími. Stejně tak 
děkuji všem pracovníkům městského úřadu. 
Občanům města a podnikatelům patří velké 
poděkování za jejich trpělivost a pochopení 
při všech uzavírkách během realizování sta-
veb, za jejich důvěru a podporu. V této ne-
lehké době se ukázalo více než kdy jindy, že 
v Telči táhneme za jeden provaz. Nemusíme 
vždy každý s každým souhlasit, ale chová-
me se k sobě slušně a jde nám o stejnou věc 
– zlepšovat podmínky pro život v naší Telči. 
Vánoce jsou svátky, které trávíme ve společ-
nosti svých nejbližších. Užijte si je mírou vr-
chovatou. Těším se na společná setkání ať už 
u vánočního stromu na náměstí, při bruslení 
na zamrzlých telčských rybnících či při pro-
cházkách naším malebným městem. Z celého 
srdce vám všem do nového roku přeji přede-
vším pevné zdraví. Opatrujte se!

Vladimír Brtník

Procházíme-li po náměstí Zachariáše 
z Hradce velkým loubím kolem domu č. 
71, bereme volný průchod jako samozřej-
most. Nebývalo tomu tak vždy.
Objekt datující se v archivních materiá-
lech již roku 1576, vystavěný jako sou-
část zámku a původně sloužící jako panské 
sýpky prošel staletími nejen škálou čet-
ných využití, ale rovněž různými přestav-
bami. Jejich dílem došlo také k tomu, že 
část podloubí před ním byla zcela zazděna. 
Tento stav vzniklý v uplynulém čase trval 
poměrně dlouho a je zaznamenáván ještě 
počátkem druhé poloviny dvacátého sto-
letí, jak ukazuje historický snímek, který 
jsem v té době pořídil.
Poté prováděla na náměstí tehdejší Do-
movní správa města Telče rozsáhlou údrž-
bu památkových objektů. V jejich rámci se 
opravoval i dům č. 71. Práce konané od ro-
ku 1973 se týkaly nejen vnitřku budovy, 
ale i vnějšího prostranství.
Stavebně obtížnou záležitost však pracov-
níci perfektně zvládli. V podloubí musely 
být vyměněny kamenné podpěrné sloupy. 
Dokonce se uvažovalo o snesení celého 
štítu vzhledem k chatrnosti zdiva. Nako-
nec však za odborné pomoci byla výmě-
na provedena bez bourání, bylo pouze zru-
šeno vestavěné zdivo dvou oblouků, a tím 
se objevila původní podoba tohoto konce 
náměstí k nezbytnému prospěchu celého 
vzhledu.
V kontextu historie se opět plně vykresluje 
kulisa naší starobylé Telče a nevšedním způ-
sobem doplňuje celkovou mozaiku malebné-
ho náměstí jako architektonického skvostu, 
který přitahuje v každém ročním období.
Dům doznal novou tvář. Je sídlem měst-
ské knihovny a základní umělecké školy. 
Má však i další využití. V zadní části trak-
tu se nachází prostorný komorní sál vhodný 
pro konání kulturních a společenských akcí. 
V prostranství dvora je vchod do podzemí, 
kde je umístěna interaktivní naučná expozice 
protkaná zajímavými momentkami minulosti 
města Telče. 

Text a foto: Jiří Ptáček

Vzpomínáme 
na 20. století
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Jak to vidíme my 
Nyní, když píšeme tyto texty, je polovina lis-
topadu, ustavila se nová poslanecká sněmov-
na a formuje se nová vláda. Co od nich oče-
káváme? Třeba, že zatáhnou za záchrannou 
brzdu a upraví nešťastně sepsaný nový sta-
vební zákon a mj. se tak nezruší stavební úřad 
v Telči. Že se nezmění situace a bude zdár-
ně provedena připravovaná rekonstrukce že-
lezniční trati Jihlava – Slavonice. Že nebude 
snižován objem „nárokových“ financí od stá-
tu pro obce a nebude nahrazován dotacemi 
s podivnými pravidly a přidělováním. Že uří-
dí splašené ceny energií a nenechají tak pad-
nout ty nejchudší… Takových přání by moh-
la být celá řada, ale vlastně by stačilo jediné 
– aby rozhodování přestal ovlivňovat popu-
lismus a sebepropagace, ale řídilo se promyš-
lenými a hospodárnými kroky s výhledem 
na několik let dopředu.
Pozvánka na zastupitelský klub
Přijďte na náš poslední letošní zastupitelský 
klub pro veřejnost. Sejdeme se v pátek 10. 
prosince v 17 h v Pivovaru Trojan. Sledujete 
prosím www.spolecneprotelc.cz a facebook 
Společně pro Telč, kde bychom zveřejnili pří-
padnou změnu vzhledem k aktuální situaci. 
Rádi se s vámi setkáme, prodiskutujeme bo-
dy prosincového zastupitelstva a také cokoliv 
dalšího, co vás zajímá. Těšíme se na viděnou.

Hana Hajnová, Jiří Pykal, 
Petra Kujínek Polodnová, 

Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Rozpočet, projekty a ekonomika
Každoročně prosincové zastupitelstvo schva-
luje rozpočet města a fond projektů na příští 
rok. I letos do nich podáme za naše sdruže-
ní návrhy – prioritami pro rok 2022 jsou pro 
nás např. nové stavební parcely a s tím souvi-
sející zasíťování; rekonstrukce ulic a sídlišť, 
vodovodů, kanalizace; pokročit v revitalizaci 
areálu bývalého zimního stadionu; hledat ře-
šení pro využití a záchranu městského domu 
v ul. 9. května; bezbariérový městský úřad 
Na Sádkách; zvýšení počtu strážníků měst-
ské policie na dva kvůli zastupitelnosti a ak-
ceschopnosti…
Stejně jako loni bude vzhledem k nejisté si-
tuaci obtížné odhadnout příjmy města. Nyní 
k tomu ale navíc přibude i nárůst výdajů kvůli 
očekávané vyšší inflaci. Všichni jsme zazna-
menali razantní růst cen nemovitostí, staveb-
ních materiálů, energií a pohonných hmot, 
doprovázený navíc nedostatkem dříve běž-
ných komodit a komponentů. To vše vedlo 
k rozkolísání trhu. Z této situace mohou dí-
ky možným spekulacím těžit jen ty největší 
a nadnárodní firmy. Ty menší a střední však 
budou nuceny zdražit minimálně o zvýšené 
vstupní náklady.

Co to znamená pro město? Jistě to, že nebu-
de možné dělat v Telči tolik nových projektů 
jako dříve. A také bude třeba mnohem více 
myslet na to, že čím více projektů se v po-
sledních letech realizovalo, tím více rostou 
provozní náklady a tím větší díl obecních fi-
nancí ukrajují. Proto letos mezi zastupiteli 
očekáváme delší diskuzi – o tom, které pro-
jekty se uskuteční a které budou muset počkat 
v šuplíku.
Okružní zamyšlení
Po téměř půl roce se v přislíbeném termínu 
otevřela komunikace v ulici Jihlavská s no-
vě vybudovanou okružní křižovatkou. In-
vestorem byl Kraj Vysočina a město Telč 
zde souběžně rekonstruovalo vodovod a ka-
nalizaci. Hladkému průjezdu na Jihlavu tak 
již nic nestojí v cestě. Namísto toho, aby si 
lidé oddechli a radostně se rozjeli, tak se roz-
jela na sociálních sítích vlna negativních re-
akcí. Převládaly pochybnosti o potřebnos-
ti tohoto kruhového objezdu, technických 
parametrech a špatné průjezdnosti pro ná-
kladní auta. Říká se, že většina a spokoje-
ní mlčí, a tak jsou vždy více slyšet ti, co si 
stěžují. Já se ale zamýšlím, co občany k ta-
kovému odsudku vede? Přispěvatelé uvádě-
jí špatné zkušenosti z minulosti, opakovaně 
vytrhávané obrubníky na již vybudovaných 
„kruháčích“, podivují se, proč se jeden vy-
budoval i na J. Žižky, a mají pocit, že o je-
jich názory nikdo nestojí. Nejsem odborník 
na dopravní stavby, ale myslím si, že lepší 
a včasná komunikace a důkladnější infor-
mování občanů mohou situaci vždy zlepšit. 
Užitečná by byla i veřejná diskuze o doprav-
ních řešeních a koncepcích v celém městě. 
Také by mne zajímalo, co na to po čase řek-
nou hlavně ti, kdo na Jihlavské bydlí, co jim 
nová stavba přinese, co se zlepší, případně 
zhorší? To může v budoucnu při rozhodová-
ní pomoci všem.

Jiří Pykal
Ženy Vysočiny odhalily svou tvář, kalen-
dář a originální plakát 
A pokud je chcete mít i u vás doma nebo 
v kanceláři, napište mi na hana.hajnova@
kroket.org, několik kousků tu ještě mám. 
Kalendář s 12 ženami a jejich jedinečný-
mi životními osudy, na každý měsíc je-
den, může být například originálním dár-
kem k Vánocům. Těšit se můžete na Kamilu 
Moučkovou, Mílu Doležalovou, Gertrudu 
Sekaninovou Čakrtovou, Zdenu Vorlovou 
Vlčkovou, Zdislavu z Lemberka, Suzan-
ne Renaud, Annu Pammrovou, Mílu Mys-
líkovou, Magdu Husákovou Lokvencovou, 
Vlastu Javořickou, Simonettu Buonaccini 
a Barbaru Krafftovou. A o tom, že si kaž-
dá z těchto žen zaslouží významnou pozor-
nost i v současnosti, se můžete přesvědčit 
na webu www.zenyvysociny.cz. 

Hana Hajnová

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

Děkuji za rok 2021
V posledním článku letošního roku se vypla-
tí shrnout rok 2021 a s chutí vkročit do ad-
ventního času. Období roku, na které se těší-
me, ale které tak rychle pomine. Zapomeňte 
na všechny trable, které vám způsobily veš-
keré letošní dopravní komplikace a objížď-
ky, a raději v adventním čase navštivte ote-
vřenou cyklostezku z Telče do Řásné, spojit 
to můžete například s výšlapem na Javoři-
ci. Než se ale vydáte na silvestrovské výš-
lapy, využijte řadu kulturních událostí, které 
jsou na letošní advent připraveny. Navštiv-
te vánoční strom na náměstí a případně se 
můžete nechat inspirovat pro letošní výzdo-
bu u vás doma, a to třeba i od těch nejmlad-
ších z místních škol a školek. K tomu všemu 
si letos na náměstí můžete dopřát na zahřátí 
i na chuť to pravé vánoční osvěžení. 
Přeji vám poklidné vánoční svátky a požeh-
naný advent. Navštivte své blízké, zavzpo-
mínejte na to pěkné, co vás letos potkalo, 
a těšte se na události roku nového. Ať je pro 
vás úspěšný.

Pavel Komín

Zvířata z Rodinného zookoutku v Nové 
Říši se budou stěhovat do nového. Provo-
zovatelům Tomáši Protivínskému a Davi-
du Valkovičovi se podařilo sehnat prostor-
nější pozemek jen pár kilometrů vzdálený 
od současného domova přibližně pěti desí-
tek běžných i exotičtějších druhů. „Právě 
si pronajímáme prostor, kde vznikne krás-
ná oáza zvířat. Práce je tam opravdu hod-
ně, ale bude to stát za to. Začínáme s úkli-
dem,  kácením  a  stavbou  plotu,“ vzkázali 
provozovatelé v polovině října na sociální 
síti. Kromě toho je čeká také stavba volier, 
expozic a ustájení. Od většího prostoru si 
slibují především pořízení nových druhů. 
Jako nezisková organizace svou činnost 
financují zejména díky grantům a spon-
zorským darům. „Budeme rádi za každou 
korunu,  kterou  lidé  přispějí  na  budování 
nového  zooparku.  Jsme  vděční  za  jakou-
koliv  částku,“ zní prosba provozovatelů. 
Pokud by někdo vznik nového domova 
pro lemury, surikaty  nebo klokany chtěl 
podpořit, může přispět na číslo účtu 
266035032/0300 se zprávou pro příjemce 
ve znění „DAR“. Pro zájemce provozova-
telé vystaví potvrzení o poskytnutí daru. 

Marie Majdičová

Ze zookoutku vznikne 
větší zoopark
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Policie ČR Telč informuje
Řidička byla pod vlivem drog
V pondělí 18. října zastavili policisté v Tel-
či před jedenáctou hodinou večer vozidlo 
Renault, které jelo po ulici Hradecká. U tři-
advacetileté řidičky provedli test na zjiště-
ní ovlivnění návykovou látkou s pozitivním 
výsledkem na amfetamin. Dechová zkouška 
u ní byla negativní. Lékařskému vyšetření se 
žena odmítla bezdůvodně podrobit. Policisté 
jí zakázali další jízdu a ženě zadrželi řidičský 
průkaz. Řidička je podezřelá ze spáchání zá-
važného přestupkového jednání, případ poli-
cisté předali k projednání. 
Vloupání do objektu
Policisté pátrají po pachateli, který se u ob-
ce Krahulčí vloupal do objektu a odcizil vě-
ci v hodnotě více než dvacet tisíc korun. 
Ke spáchání činu došlo v době od pondělní-
ho dopoledne 18. října do pátečního odpoled-
ne 29. října. Pachatel vnikl do kůlny u domu 
a odcizil elektrický plotostřih, štípačku, brus-
ku, prodlužovací kabel a kanystry včetně ben-
zinu. Policisté provedli ohledání, zadokumen-
tování a šetření. Úkony trestního řízení jsou 
zahájeny pro podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže. Případ policisté prověřují.
Krádež 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči 
odcizil z pozemku pilu a míchačku, majite-
li tak způsobil škodu za více než padesát ti-
síc korun. V úterý 19. října vnikl v době me-
zi osmou hodinou ráno a druhou odpoledne 
na parcelu v části Lipky. Pachatel z pozemku 
odcizil blokovou pilu s řezným diamantovým 
kotoučem a stavební míchačku. Policisté pro-
vedli ohledání místa činu, zadokumentování 
a šetření v lokalitě. Dále zahájili úkony trest-
ního řízení pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu krádeže. Případ policisté prověřují, 
po pachateli a odcizených věcech pátrají.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

Arnošt Slimák, Richard Holub nebo Pavouk 
Heřman. Tyto postavy a mnoho dalších jsou 
hrdiny letošní novinky – Pohádek z Praskole-
sů. Autorkou knihy je Tereza Málková, která 
strávila dětská léta v Telči a nyní už několik 
let žije v Brně. „Psaní mě bavilo od malička, 
ale až letos jsem vytvořila svou prvotinu. Po-
hádky z Praskolesů mají všechno, co by ta-
ková pohádka měla mít,  tedy humor, nějaké 
to ponaučení a spoustu zvířátek s trochu po-
divnými a velmi netradičními osudy,“ popsa-
la autorka ve zkratce své dílo. 

„Tak trochu jiné 
pohádky“ pobaví děti 
a především i dospělé

Podtitul vaší knihy zní „Tak trochu jiné 
pohádky pro děti a taky pro jejich rodiče, 
aby se při čtení nenudili“. Čím se příběhy 
liší od klasických pohádek?
Netradiční jsou na ní především osudy zví-
řátek. Najdeme tu například Pepu Kapra, co 
jezdí na kole, Heřmana Pavouka, který má 
arachnofobii, nebo Netopýra, co se nakazil 
koronavirem. Myslím, že právě díky tomu 
dokážou oslovit nejen děti, ale i rodiče. A to 
byl vlastně od začátku můj záměr, aby se do-
spělí nenudili, až je budou číst svým ratoles-
tem před spaním. Ta tradice čtení pohádek 
na dobrou noc se mi hrozně líbí, a když po-
hádka baví nejen děti, je to vždycky mnohem 
lepší zábava.

Proč zrovna pohádky? 
Je to naprosto geniální žánr, plný fantazie 
a neomezených možností. Když se například 
nepovede ilustrace, jednoduše to přiznám 
a udělám z toho záměr. V pohádkovém svě-
tě je možné všechno, nic není špatně. A to mě 
na tom baví. Zároveň jsem chtěla mít knížku, 
kterou budu moct sama číst svým dětem před 
spaním. Červených karkulek a Sněhurek už 
je totiž všude plno.
Jak dlouho trvá dostat nápad z hlavy do-
slova na papír?
První díl jsem dávala dohromady přibližně 
rok. Jako první spatřila světlo světa pohád-
ka O Datlovi, který měl otřes mozku, ná-
pad na ni vznikl vlastně hned. Často chodí-
me na procházky do lesa a téměř pokaždé mě 
napadne nějaká, v uvozovkách, hluboká myš-
lenka. Ráda si zvířata a věci kolem sebe per-
sonifikuji, představuji si, co by asi dělali ne-
bo řekli v konkrétní situaci. Když jsme v lese 
slyšeli velmi urputně klovat datla, bylo jasné, 
že o něm musím napsat. Pak jsme potkávali 
také slimáky, pavouky a v létě kapry, až jsem 
se z příběhů rozhodla sestavit knihu. 
Mohou se čtenáři těšit na pokračování zví-
řecích příhod?
Právě dokončuji druhý díl, který bych ráda 
vydala ještě letos, uvidíme, jestli se to po-
daří. Obsah bude opět velmi pestrý, z ná-
zvů zmíním například O kočce, která mě-

la alergii na kočičí chlupy, nebo O záhadě 
čárky v Praskolesích, což je příběh inspiro-
vaný skutečnými událostmi. V Praskolesích 
u Mrákotína, podle kterých se má kniha jme-
nuje, mají totiž na ceduli chybně napsáno 
Práskolesy, s čárkou nad a. Pan starosta mi 
potvrdil, že jde o chybu a že za ni může údrž-
ba silnic a dálnic, ale, kdo ví, jak je to doo-
pravdy? Proto přišel detektiv Kočka a jeho 
policejní veverka, kteří tuhle záhadu ve dru-
hém díle vyšetřují. 
Dostala se k vám zpětná vazba od čtenářů? 
Těch pár výtisků, které jsem poslala do světa, 
si našly domov především u maminek s dět-
mi. To byl můj cíl, jsem šťastná, že je příběhy 
baví. Nyní především rodiče, protože nejmen-
ší děti zatím vtipy nechápou. Účel propojení 
rodičů a jejich potomků ale kniha plní dobře. 
Jedna maminka mi dokonce napsala, že její 
syn, ačkoliv skoro nečte, si teď každý večer 
vytáhne pohádky z knihovny a čte si sám. 
Kde je kniha k dostání?
Pohádky zatím oficiálně na pultech knihku-
pectví nejsou. Nabízela jsem je pár naklada-
telstvím, ale nakonec jsem se rozhodla, že je 
vydám sama. Vzniklo tak pár výtisků, kon-
cem roku bych se do toho ale ráda pustila ví-
ce a knihu začala prodávat také na e-shopu, 
který připravuji. Zatím jsou veškeré informa-
ce dostupné na mém instagramovém profilu 
@pohadkyzpraskolesu. Kdyby někdo už teď 
chtěl, může si pohádky objednat právě tam. 
Na první pohled kniha zaujme barevnými 
ilustracemi, kdo je jejich autorem?
Ilustrace kreslím já. Ze své nedokonalos-
ti jsem vlastně udělala přednost, protože mé 
kresby jsou hodně naivní a dětské, perspek-
tivu moc nezvládám a anatomie těla také po-
kulhává. Naštěstí jde především o fantazii 
a té se v pohádkách meze nekladou, takže 
i na obrázcích si mohu dovolit zvířátka poně-
kud zdeformovat. 
K pohádkám patří také pexeso, lze ho ně-
kde sehnat?
Doufám, že od příštího roku bude také na e-
-shopu, zatím pracuji na hledání vhodného 
dodavatele. Pro sebe jsem si nechala vytisk-
nout ukázkový kousek, se kterým zatím hra-
jeme doma. 
Plánujete vytvořit ještě nějaké další před-
měty spojené se zvířecími příběhy?
Určitě, mám spoustu nápadů, kam pohádky 
posunout, vše ale bude záležet na tom, jaký 
úspěch bude kniha mít a zda bude o takové 
předměty zájem. Ráda bych vymyslela ně-
co interaktivního, s čím by se dalo vyhrát. 
Kromě pexesa jsou už teď na konci knížky 
omalovánky, které si děti po přečtení mohou 
vybarvovat. Aktuálně pracujeme na nahrává-
ní audioknihy Pohádek z Praskolesů, kterou 
budou moct rodiny poslouchat třeba při ces-
tě autem. 

Marie Majdičová

Tereza Málková se svou knižní prvotinou.
Foto: Archiv Terezy Málkové
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Výměna kotlů se blíží
Pokud to zjednodušíme, pak se zákaz pro-
vozování od 1. září 2022 týká všech teplo-
vodních kotlů na pevná paliva o jmenovitém 
příkonu do 300 kW, které neplní emisní poža-
davky kladené na kotle minimálně třídy 3 dle 
ČSN EN 303-5. Týká se tedy kotlů tříd 1 a 2, 
popřípadě kotlů, u kterých nelze určit jejich 
třídu (samovýroba, …). Je jedno, zda zdroj 
provozuje občan, či podnikatel, zda se jedná 
o hlavní, či záložní zdroj tepla pro vytápění.
Pokud fyzická osoba nebo právnická či fyzická 
podnikající osoba bude provozovat nevyhovu-
jící zdroj i po 1. září 2022, vystavuje se mož-
nosti uložení pokuty až do výše 50 tisíc Kč.
Tato povinnost nabývá platnosti do 10 let 
od nabytí platnosti zákona, tedy 1. 9. 2022. 
V příloze č. 11 k zákonu jsou uvedeny mini-
mální požadavky na emise oxidu uhelnatého 
(CO), celkového organického uhlíku (TOC) 
a tuhých znečišťujících látek (TZL), které od-
povídají emisním požadavkům pro zařaze-
ní teplovodního kotle do třídy 3 dle ČSN EN 
303-5. Tyto emisní požadavky se zjišťují v au-
torizované zkušebně při počáteční zkoušce 
(certifikaci) před uvedením daného typu kot-
le na trh. Třída kotle je vyznačená na jeho vý-
robním štítku.
Velice často se setkávám s argumentací: 
„Vždyť já spaluji jen jenom suché dřevo, a tak 
proč mám vyměňovat kotel?“ Pro představu 
uvádím zjednodušenou tabulku emisí pro růz-
né typy spalovacích zdrojů. Vždy je uveden 
starý kotel 1.–2. třídy a nový kotel 4.–5. třídy.
Na emise má vliv typ spalovacího zdroje, jeho 
stav – kotel vyčištěn včetně spalinových cest, 
dále pak používání podle pokynů výrobce. 
Velmi důležitý je přívod dostatečného vzdu-
chu do kotle. Zhruba 1 kg uhlí nebo dřeva spo-
třebuje 2 m3 vzduchu. Měl by to být neuzaví-
ratelný otvor. Orientačně uvádím přehled.
Spotřeba spalovacího vzduchu – nejpodstat-
nější podmínka pro správné fungování a spa-
lování kotlů:
• kotel s výkonem 20 kW spotřebuje cca 

40 m3/h a víc přivedeného vzduchu;
• kotel s výkonem 49 kW spotřebuje cca 

100 m3/h a víc přivedeného vzduchu na 1 
kW výkonu minimálně 2 – 3,5 m3/ při-
vedeného vzduchu dle použitého paliva 
i více.

Kotelna musí být opatřena neuzavíratelným 
otvorem o ploše minimálně 250 až 350 cm2 
u kotlů do 30 kW a nejlépe více!!!
Pro kotle o výkonu nad 30 kW je potřebný ot-
vor o minimální velikosti 600 cm2 a více!!
Lokální topeniště jsou v současné době je-
den z největších znečišťovatelů ovzduší, a to 
hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících 
látek a benzo(a)pyrenu. Domácnosti se po-
dílí na emisích PM2,5 ze 78 % a na emisích 
benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %. 

Pro zajištění co nejmenší míry znečišťování 
ovzduší vytápěním je klíčový výběr vhodné-
ho zdroje tepla, případně paliva. Z hlediska 
emisí znečišťujících látek jsou problematické 
především zdroje na pevná paliva. K dosažení 
nízkých emisí je nutné splnění řady podmínek 
správného vytápění, přičemž volba dobrého 
zdroje je jen jednou z nich. V současnosti jsou 
na trh dodávány kotle splňující požadavky 
ekodesignu, současně jsou kotle zařazovány 
dle emisí a účinnosti do tříd 1–5, kdy kotle tříd 
1 a 2 bude od roku 2022 zakázáno používat 
a kotle pouze 3. třídy by již neměly být uvádě-
ny na trh. Splnění vyšších tříd je u některých 
kotlů s ručním přikládáním podmíněno insta-
lací akumulační nádoby, díky které nemusí 
být zdroj provozován při sníženém výkonu, 
který zpravidla vede k vyšším emisím.
Pro provozovatele nového kotle na pevná pa-
liva je rozhodující, co o povinnosti akumulač-
ního provozu říká výrobce kotle v „Návodu 
k instalaci a provozu kotle“.

Provozovatel zdroje je povinen uvádět do pro-
vozu a provozovat stacionární zdroj v souladu 
s podmínkami pro provoz stanovenými vý-
robcem.
Snaha výrobců nabízet kotle splňující pod-
mínky ekodesignu a s nejvyšší účinností ve-
de ke snižování teploty spalin. S tím je spoje-
no zvýšené riziko tvorby dehtu, neboť nízká 
teplota spalin nemusí být dostatečná pro vznik 
potřebného komínového tahu, zhoršují se 
podmínky spalování. Důsledkem nedokona-
lého spalování je vznik látek tvořících dehet, 
k jehož usazování napomáhá kondenzát, kte-
rý vzniká při poklesu teploty spalin pod rosný 
bod. Vznik problematické situace podporuje 
nerespektování nutnosti ověřit vhodnost stá-
vající spalinové cesty na potřeby nového kot-
le. Proto je nutné před instalací nového kotle 
provést výpočet spalinové cesty, který prove-
de revizní technik spalinových cest. VYSTA-
VÍ SOUHLAS s napojením, popřípadě určí 
úpravy komína (spalinové cesty), vyvložko-
vání a stanoví průměr a výšku komína včetně 
použitého materiálu na vyvložkování komína. 
Po připojení kotle topenářskou firmou vystaví 
doklad o revizi spalinových cest. Upozornění 
pro topenářské firmy: Pokud topenářská firma 
uvede do provozu kotel bez platné revize spa-
linových cest, vystavuje se postihu za škody 
způsobené provozováním zdroje.

Pro všechny kotle na pevná paliva platí pravi-
dlo, že čím více se blíží jejich provozní využití 
jmenovitému výkonu, tím lepší mají provozní 
vlastnosti. Zvláště to platí z pohledu spalino-
vých cest. Čím nižší je aktuální výkon spalo-
vacího zdroje, tím nižší je teplota spalin, a tedy 
i nižší komínový tah, neboť je závislý na roz-
dílu venkovní teploty a teploty spalin na ko-
mínovém hrdle zdroje. Pokud komínový tah 
poklesne pod kritickou hodnotu, může to způ-
sobit provozní problémy spalovacího zdroje. 
Zvláště u ručně přikládaných kotlů a topidel 
je na komínovém tahu závislá dodávka do-
statečného množství spalovacího vzduchu 
do spalovací komory. Ani kotle s odtahovým 
ventilátorem nejsou schopny „protlačit“ spali-
ny vysokým komínem s minimálním tahem. 
Jeho funkcí je totiž vytvořit v topeništi zdroje 
dostatečný podtlak na to, aby byl bezproblé-
mově nasát spalovací vzduch. Ale relativně 
malý příkon ventilátoru není schopen vzniklé 
spaliny přetlačit „zašpuntovaným“ komínem. 

Důsledkem toho je nedostatek spalovacího 
vzduchu, špatné spalování, a tedy významně 
zvýšené zanášení spalinových cest sazemi.
Dehtování: Urychlené zanášení komínu saze-
mi není jediný problém. Nízká teplota spalin 
může způsobovat dehtování komínu. Pokud 
ve spalinové cestě poklesne teplota spalin pod 
teplotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci 
směsi par, které spaliny obsahují, a tím k tvor-
bě agresivního dehtu. Ten v lepším případě 
pouze zhorší provozní vlastnosti spalinové 
cesty, v horším případě však může způsobit 
i nepříjemné havárie. Je nutné si uvědomit, 
že teplota rosného bodu spalin vzniklých při 
spalování pevných paliv je relativně vysoká. 
U dřeva a dřevních paliv (pelety, brikety) se 
pohybuje na hranici 60 °C (závisí na přebytku 
spalovacího vzduchu), u uhlí je ovšem vyšší 
jak 100 °C! Velké množství moderních kotlů 
na pevná paliva, zvláště těch na spalování uh-
lí, má v důsledku „honby“ za vysokou účin-
ností teplotu spalin již při jmenovitém výkonu 
na hranici teploty kondenzace. U těchto kotlů 
je při sníženém výkonu, tedy během teplé zi-
my, dehtování komínu téměř jisté.
Vedle vodní páry obsahují spaliny ze spalo-
vání pevných paliv také páry kyselin mraven-
čí a octové (dřevní hmota) či kyseliny sírové 
(uhlí). Jejich kondenzáty nejen že se podílejí 
na tvorbě dehtu, ale agresivně napadají přímo 

OXID UHELNATÝ 
CO (co/GJ)

TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁT-
KY TZL (g/GJ)

Starý kotel 
většinou 

1. - 2. třídy

Nový kotel 
většinou 4. - 5. třídy 

Ekodesign

Starý kotel 
většinou 

1. - 2. třídy

Nový kotel 
většinou 4. - 5. třídy 

Ekodesign
Zplynovací kotel 
na dřevo

4852 254 98 20

Automatický kotel 
na hnědé uhlí

4427 540 179 58

Automat na pelety 4427 34 179 17
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DDM informuje
Milí čtenáři,
další měsíc máme za sebou, a tak se podívá-
me na malou rekapitulaci, co vše náš dome-
ček zažil. 
Díky účasti dětí z mateřských a základních 
škol se nám papíroví draci zabydleli na ok-
nech budovy DDM, a mohli jsme tak usku-
tečnit Dračí výstavu. Celý měsíc listopad zá-
roveň běžela soutěž pod názvem Poznej Telč. 
Tentokrát vám chceme představit prosinco-
vou soutěž Vánoční putování naší malebnou 
Telčí. Děti budou hledat různá zastavení, kde 
jsou ukryté otázky, na které jistě správně od-
poví. Putování můžete podniknout v období 
vánočních prázdnin. Tím bychom rádi přispě-
li k vánoční pohodě. Více informací nalezne-
te na přiložených plakátech, webových strán-
kách a facebookových stránkách. I v prosinci 
bychom rádi znovu vyzdobili okna našeho 
domečku. A čím jiným než vánočními ozdo-
bami? Pomůžete nám? Ozdoby vytvořené li-
bovolnou technikou nám přineste do 22. 12. 
2021 do kanceláře DDM Telč.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v nového roce.

kolektiv DDM Telč

Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
Vánoční trhy
Na vánočních trzích na Velkém náměstí 
bude více než sedm desítek stánků s ob-
čerstvením nebo výrobky. Pro děti bu-
dou k dispozici kolotoč a další atrakce. 
Na každý adventní víkend je nachystaný 
kulturní program.

CHEB
27. 11. – 26. 12. – Chebské vánoční trhy
Zábava a dobré jídlo, bruslení na kluziš-
ti před Špalíčkem, Ježíškova dílna, stán-
ky s vánočním zbožím, koncerty regionál-
ních umělců i známých osobností české 
populární scény

JINDŘICHŮV HRADEC
4. – 5. 12. – Advent v Jindřichově Hradci
Vánoční trhy ve městě a na státním hradu 
a zámku, hudební a divadelní představení, 
koncerty, Černá kuchyně v provozu s na-
bídkou nejen vánočních dobrot.

KUTNÁ HORA
Kutnohorský rodinný advent
Během celého adventu se můžete těšit 
na kreativní dílny pro děti, gastrozážitky 
a na víkendové vánoční trhy.

LITOMYŠL
28. 11. – 19. 12. – Andělské adventní ne-
děle na zámeckém návrší
Na zámecké návrší se vrátili andělé a při-
nášejí čtyři adventní neděle plné koncertů, 
trhů, prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
do 16. 1. 2022 – Vánoce z depozitáře
Výstava o věcech darovaných, o jejich prv-
ním životě v domácnosti i druhém životě 
v muzeu a galerii; výstavní sály muzea.

TELČ
3. 12. – Mikuláš
Vánoční trh, jízdy vánočním vláčkem pro 
děti, zpívání a hraní dětí u stromečku. Pří-
chod Mikuláše s anděly a čerty. Mikuláš-
ské rozsvícení vánočního stromu.

TŘEBOŇ
20. 12. – Živý betlém
V 17.00 hodin v podání Borovanských 
betlémářů na nádvoří státního zámku Tře-
boň.
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách.

materiál spalinových cest. Takže vedle jejich 
zanášení často způsobují jejich přímou de-
strukci, pokud spalinové cesty nemají zvýše-
nou odolnost.
Z výše popsaného je jasné, že teplé zimy zvý-
razňují význam akumulačního provozu u tep-
lovodních kotlů všech konstrukcí.
A ještě něco o technických prohlídkách kot-
lů. Kontrola technického stavu a provozu spa-
lovacích stacionárních zdrojů: Dle § 17 odst. 
1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění je povinností provo-
zovatele zdroje provádět pravidelně (nejméně 
jednou za tři roky) kontrolu technického stavu 
a provozu zdroje (kotle). Tuto kontrolu musí 
provádět tzv. odborně způsobilá osoba, která je 
fyzickou osobou proškolenou výrobcem spa-
lovacího stacionárního zdroje, od kterého má 
udělené oprávnění k instalaci, provozu a údrž-
bě zdroje. Toto oprávnění je nedílnou součástí 
dokladu o kontrole technického stavu. 
Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro 
provozovatele také databáze odborně způso-
bilých osob, která obsahuje všechny odbor-
ně způsobilé osoby v ČR, jež jsou oprávněny 
ke kontrole zdroje dané značky a typu. Data-
bázi naleznete na tomto odkazu: https://ipo.
mzp.cz/. Databáze umožňuje provozovateli 
vyhledat v mapě nejbližší odborně způsobilou 
osobu pro jeho značku a typ zdroje, a pokud 
nebude ochotna provést kontrolu za referenč-
ní finanční limit, který je stanoven vyhláškou 
(č. 415/2012 Sb.), může skrze databázi provo-
zovatel komunikovat přímo s výrobcem zdro-
je, který by mu měl poskytnout odborně způ-
sobilou osobu, která kontrolu ve finančním 
limitu bude schopna vykonat.
Výsledky z kontrol je odborně způsobilá oso-
ba povinna od roku 2020 vkládat do integro-
vaného systému plnění ohlašovacích povin-
ností (ISPOP), kde jsou k dispozici orgánům 
ochrany ovzduší.
Od 1. 9. 2019 platí finanční limity za kontrolu 
kotlů. Částka neobsahuje cenu za výměnu dílů 
nebo seřízení pomocí analyzátorů spalin. Ma-
ximální cena za kontrolu kotle včetně dopravy 
pro kotle bez řídící jednotky je 1.585 Kč bez 
DPH. Maximální cena za kontrolu kotle s ří-
dící jednotkou je 1.848 Kč bez DPH. Pokud je 

z výroby do kotle přivedena el. energie (kotel 
je vybaven přívodní šňůrou el. energie), je ten-
to kotel považován za kotel s řídící jednotkou.
V současné době je možné žádat o dotaci na no-
vý kotel ve výzvě Nová zelená úsporám. Týká 
se žadatelů, kteří mají čistý příjem na 1 člena 
domácnosti vyšší než 14.242 Kč. U důchodců 
se  příjem nedokládá. Výška dotace na nový 
kotel činí maximálně 80.000 Kč, u  tepelného 
čerpadla je to až do výše 100.000 Kč. Žadatelé,  
kteří mají nižší příjem na člena domácnosti než 
14.242 Kč,  budou moci žádat v příštím roce 
ve výzvě Kotlíkové dotace. Výška dotace činí 
až 130.000 Kč.  Uznatelné náklady jsou platné 
od 1. 1. 2021. Další podrobnosti v únorovém 
čísle Telčských listů.
V článku byly použity výňatky ze zákona 
a články běžně dostupné na https://www.tzb-
-info.cz/

Antonín Zedník
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Italské trojhubky

Nová kniha telčské rodačky Marty Něm-
cové Kučíkové je jako vždy plná lehkých, 
přívětivých a laskavých postřehů ze života 
na italském maloměstě, okořeněných jem-
ným humorem.
„Co ukrývá správná italská hospodyňka pod 
bělostnou zástěrou? Proč si horkokrevní Ita-
lové nekafrají vzájemně do práce? Jaká  je 
nejdůležitější  rada  parádivých  šťabajzen? 
S čím se italští frajeři rádi nimrají a co pyš-
ně vytahují  z kapes? Co zaručeně pomáhá 
na zklidnění rozjitřených nervů? Jak ošálit 
italského  Neptuna?  Co  je  nezbytné  zkont-
rolovat cestou z baru? Proč je většina ital-
ských báječných fešand štíhlých a pružných 
i ve věku nad osmdesát? Jaká je nejspoleh-
livější finta na bručouny? Proč se nemá při 
italském klábosení používat ocásek? Víte, co 
vám jistojistě pomůže po poctivé jídelní ná-
loži? A proč se vyplatí nezanášet? Je typic-
ký italský chlapík pod pantoflem, nebo hlava 
rodiny? Kterýpak  dirigent  bývá  ten  nejlid-
štější? A tušíte, v čem spočívá vaše krása?“
To vše se dozvíte v nové knížce! My jsme se 
při příležitosti křtu této novinky na konci říj-
na v Univerzitním centru Telč zeptali autor-
ky na pár otázek:
Představte prosím čtenářům TL Vaši no-
vou knihu.
Dobrý den. Ono to vypadá, že knihy plá-
novitě sekám jako Baťa cvičky, každý rok 
novou, ovšem reaguju na naléhaní množ-
ství čtenářů i nakladatele. Vždy si říkám – 
tahle knížka je moje poslední – a nakonec 
není. Italské trojhubky jsou třetí v sérii od-

lehčených zážitků z italského podhůří, jinak 
mým pátým knižním dítkem. Tím, že jsem 
tak trošku drbna, ale tak trochu dobrosrdeč-
ná (což asi každá drbna o sobě tvrdí, takže 
nevím , zachycuju dění kolem sebe, pří-
běhy, které  prožívám. Nová kniha trojhubek 
je opět souhrnem drobných odlehčených 
českých postřehů o italském žití. Předchozí 
knihy měly několik dotisků, neboť byly brzy 
vyprodány. Trojhubkám se po pár dnech sta-
lo totéž, kniha se musela dotisknout pro ob-
rovský zájem čtenářů. A dnes se jí na kniž-
ním trhu daří zjevně dobře.
Jaké ocenění  Vašeho psaní Vám v posled-
ní době udělalo radost?
Určitě letošní třetí cena Miroslava Švandr-
líka o nejhumorističtější knihu roku, udě-
lena Svazem českých spisovatelů (kniha 
Po italsku do hubky). Ovšem oceněním nej-
milejším je odezva čtenářů (osobní či psa-
ná), zejména těch věkově starších (osmdesát 
a výše).  Jejich upřímná reakce mě často na-
prosto dojme, marně hledám slova vděčnos-
ti či díků. Potom se například při besedách 
mísí slova dojetí se smíchem a radostí. A to 
je přesně ta pravá esence života, smích i slzy 
i radost v jednom… 
Dokáže Vás Itálie ještě stále překvapovat?
No jejda. Dokáže. Je to jako s houskovými 
knedlíky. Vaříte léta podle stejného zavede-
ného receptu, a po letech zjistíte, že tam patří 
méně kvasnic, a knedle jsou hnedle kypřejší. 
To překvapování se ovšem netýká receptů, 
myslela jsem to obrazně. Italské recepty 
jsou léta neměnné, a probůh, že by je někdo 
trochu změnil. Kdepak – tradice je  prostě 
tradice. Spíše bývám překvapena mile, když 
očekávám dlouhý termín k lékaři (za dva ro-
ky), a ono je místo už za rok! Když ráno vi-
dím hory zahalené do těžké ponuré mlhy, ale 
za pár minut se slunce stejně proboxuje skrz 
mlhovou peřinu a je opět krásný den.  Anebo 
když se na mě nějaká echt zamračená italská 
známá herdekbaba zničehonic usměje a po-
děkuje – to je přímo zázrak. Život je vlast-
ně takovým velkým pytlem každodenních 
drobných zázraků, nemyslíte?
Jaký je největší rozdíl mezi životem v Itá-
lii a v ČR?
 Italové velmi lpí na rodinných sešlostech, 
široké – i vzdálené příbuzenstvo se schází 
nejenom na pohřbech, ale i na Velikonoce, 
Vánoce, při narození dětí atd.  Dávají více 
otevřeně najevo své city, a co u nich napros-
to obdivuji, je jejich úcta k seniorům,  vše-
obecné uznávání autorit a dodržování pravi-
del, to je něco tak přirozeného, jako je nebe 
nad hlavou. Také zbožňuji jejich bezbřehou 
lásku ke všem dětem, i k těm cizím. A všu-
dypřítomnou úctu k prarodičům, zaplaťpán-
bůh za italský matriarchát!  Italští postarší 
štramáci i jejich báječné ženy proto nemají 
pocit zbytečnosti, osamění, to, že by byli ne-

Jak to dopadne?
V našem posledním příspěvku, který jsme 
napsali k 15. říjnu, jsme se zamýšleli nad ná-
vrhem nové dopravní koncepce, informova-
li jsme, že po uzávěrce TL proběhne seminář 
zastupitelů města nad touto problematikou. 
To se skutečně událo a po několika letech 
a mnoha stanoviscích komise pro dopravu 
mohli zastupitelé ve tříhodinové rozpravě 
slyšet, jaký koncept je připraven k seznáme-
ní a diskuzi pro veřejnost. Z tohoto semináře 
zastupitelů vzešel dokument s šesti hlavními 
body – dotazy, ke kterým se k dnešnímu dni 
vyjádřila postupně všechna uskupení zastou-
pená v zastupitelstvu. Z toho najdeme shodu 
a připravíme finální verzi pro seznámení ob-
čanů a zohlednění v návrhu rozpočtu města 
pro rok 2022.
Zastupitelé byli informováni o tom, jak je 
důležitá role koordinátora (v našem případě 
je pro tuto záležitost koordinátorem staros-
ta města) pro sladění technických a právních 
kroků, i o nezbytnosti znovu obnovit čin-
nost městské policie, a to optimálně v počtu 
2 strážníků. 
Za komisi pro dopravu doufáme, že ze stano-
visek za jednotlivá uskupení vzejde opravdo-
vá změna a posun vedoucí k zlepšení doprav-
ní situace zejména na náměstí, aby výsledek 
nevzal členům komise pro dopravu elán pro 
další práci. Změna nutně potřebuje vůli i od-
vahu prosadit něco, co je nutné. Jak se k věci  
postaví kompetentní,  ukáže  samozřejmě čas. 
Těšíme se opět na vaše ohlasy.

Komise pro dopravu
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek 

potřební.  Toto mi asi nejvíce chybí v rodné 
české hroudě – více úcty, uznání a respektu 
k postarší generaci. 
Na druhou stranu Češi  oproti Italům mají 
větší smysl pro humor, obzvláště černý, ne-
bojí se ani čerta a dokážou se prát za spra-
vedlivou věc. České ženy jsou neuvěřitelně 
kreativní a šikovné,  například v pečení vá-
nočního cukroví jsou absolutně světové! 
Chtěla byste ještě něco čtenářům TL 
vzkázat?
Drazí a milí čtenáři TL, ať jste kdekoliv, 
přeji vám zejména hodně zdraví, přeji vám, 
abyste dělali více věcí, které vás činí šťast-
nějšími. Nebojte se měnit svá rozhodnutí, 
protože na ně nikdy není pozdě – nikdy není 
pozdě plnit si (i jen částečně) své sny. Přeju 
vám také každodenní důvod k úsměvu. Tak-
též přeji laskavé objetí, které je nad všech-
ny lektvary a léky. Nemáte-li ho momentál-
ně či dlouhodobě, tak ho vám, s dovolením, 
na dálku posílám a láskyplně po italsku ob-
jímám. Všechno nejlepší a krásné dny vám 
ze srdce přeju!

pm
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Pokud nám příroda nadělí sněhovou pokrývku 
minimálně v takovém množství jako loni, mů-
žeme se opět těšit na běžecké lyžování v upra-
vených stopách, které připravuje TJ Řásná.
Řásná upravuje běžecké stopy už více než 20 
let a navázala tímto na činnost lyžařů z Tel-
če, kteří zajišťovali projíždění již od 80. let 20. 
století. „Po hubených letech 2015–2019, kdy 
se  téměř  neprojíždělo,  nám  v  loňské  sezoně 
počasí přálo a běžkovalo se cca 30 dní. Dou-
fejme tedy, že se zimní sporty na Vysočinu vrá-
tí i letos,“ komentuje předseda TJ Petr Přibyl.
TJ Řásná upravuje stopy trasérem, který je 
tažen sněžným skútrem, a stará se o běžecké 
okruhy 3, 5 a 7,5 km, jež jsou v okolí Řás-
né. Startují a končí v areálu TJ a obíhají lou-
ky nad Řásnou. Na těchto tratích se většinou 
běhají i závody zimního „Běžce Vysočiny“, 
avšak i když byly loni ideální podmínky 
pro závody, bohužel kvůli Covidu nepro-
běhlo nic. Aktuální informace o případných 
závodech naleznete na stránkách „Běžce“ 
bezecvysociny.cz.  
Členové TJ tradičně upravují i běžkaři velmi 
oblíbenou „Javořickou patnáctku“, která zave-
de běžeckého turistu až pod samý vrchol Javoři-
ce, ale v posledních letech je její údržba nemož-
ná vzhledem k probíhající kůrovcové těžbě. 
Petr Přibyl bude jednat s Lesy České republi-
ky o možnostech obnovení této trasy: „Naděje 
na letošní zimu jsou však mizivé, protože v ob-
lasti Javořice se stále pohybuje těžební technika 
a kamiony odvážející vytěžené dřevo.“
V minulých letech se množily dotazy na stav 
tratí vedoucích z blízkého okolí do Řásné. 
Tyto úseky však TJ neprojíždí, jsou ve správě 
pana Romana Kadlece a dočíst jste se o nich 
mohli v březnovém čísle Telčských listů. 
Informace o okruzích 3, 5 a 7,5 km (případně 
„Patnáctky“) mohou běžkaři najít na strán-
kách TJ www.tjrasna.cz/lyzovani nebo ve fa-
cebookové skupině TJ Řásná, odkaz na ni 
naleznou na zmiňovaných webových strán-
kách. Obrátit se mohou i na dlouholetého ři-
diče skútru, který se o tratě stará už více než 
30 let, pana Františka Lupače, a to na čísle 
603729979.
„V  loňském  roce  se  pan Lupač  pokusil  vy-
robit  pokladničku,  po  vzoru  vyspělých  ze-
mí, na příspěvky od lyžařů, které byly použi-

Běžecká sezona 
v Řásné se blíží

ty na výdaje spojené s údržbou tras. Bohužel 
nejsme na „západě“ a pokladnička na prv-
ní  pokus  vydržela  pouze  necelý  den.  Další 
snaha již byla úspěšnější. Potěšilo nás, že si 
běžkaři naší práce váží a dali to najevo svý-
mi příspěvky nejen do kasičky, ale i na účet,“ 
dodává Petr Přibyl. 
TJ bude i letos ráda za každou finanční pod-
poru, která bude směřovat k lyžování. Využít 
můžete číslo účtu 1465617339/0800. „Spolek 
předem děkuje za vaši podporu a těší se na se-
tkání v bílé stopě,“ říká na závěr Petr Přibyl.

Ivana Holcová

Povídání u kafíčka s…
Protože se blíží Vánoce, ráda bych pozva-
la na kafíčko vás všechny. Prosím, posaď-
te se, udělejte si pohodlí. A můžu nabídnout 
výbornou brazilskou kávu nebo bylinkový 
čaj? Dobře, tak kávu i čaj a můžeme si za-
čít povídat.
Vánoce. Jedno slovo, a co má vůní, barev, zá-
žitků a pocitů. Mění se z pohledu malého dí-
těte, maminky a tatínka, babičky a dědečka. 
Děti se určitě těší na dárky, rodiče na to, až 
bude po svátcích, a prarodiče na něco dobré-
ho a také na to, že se rodiny setkají a budou 
si povídat, co se za rok stalo, co mají v plánu, 
a hlavně si zavzpomínají. Kdy jindy poslou-
chat, jaké to bylo tenkrát, než nyní na Vánoce. 
A já si dovolila oslovit otázkou, co se jim vy-
baví při slově Vánoce, dva vzácné hosty, paní 
profesorku Martu Horákovou, která mne na-
učila na gymnáziu milovat český jazyk, a pa-
na profesora Jana Šimka, který jako třídní 
učitel dokázal s naší třídou uskutečnit neza-
pomenutelné akce a výlety.
Takže Vás oba srdečně vítám. Prosím, po-
saďte se sem k nám. A mohu Vás tedy, paní 
profesorko, poprosit o vzpomínku? 
„Kromě rodičů, bratra a Vánoc na chalupě 
v Suchdole si vzpomínám na rozsvícený vá-
noční  strom v Brně, na  to,  jak  jsme  tam se 
školou zpívali, ale tak falešně, že nám vypnuli 
mikrofon, a i přesto jsme měli obrovský po-
tlesk.  My  nadšení,  ale  pan  učitel  rozzlobe-
ný. Vzpomínám  také  na  dárky,  které  rodiče 
tak dobře schovali, že jsme část dárků dostá-
vali ještě v lednu. A hlavně na bílé Vánoce, 
kdy bylo na chalupě plno sněhu a my moh-
li sáňkovat a bruslit. Tatínek oprášil staré ly-
že a maminka byla ráda, že jsme na zdravém 
vzduchu. Každá  rodina má nějakou  tu  tetu, 
která když začne vyprávět, děti musí na kutě. 
U nás to byla teta Mařenka, která horáckým 
nářečím začala vypravovat humorné „hraba-
lovské“  příběhy  o  známých  spoluobčanech. 
Jedly se vánočky, křížaly a popíjel čaj. Do-
spělí si dávali po štamprličce slivovice a úpl-
ně  zapomněli,  že  se  děti  nenápadně  vrátily 
a hltají tu nezapomenutelnou, báječnou, vá-
noční atmosféru.“

Ježíškovka v Borovné
Čtyři adventní soboty 27. 11. / 4. 12. / 11. 
12. / 18. 12. od 14 do 18 hodin se v Bo-
rovné u Telče uskuteční JEŽÍŠKOV-
KA. Tajuplná cesta osvětlenou alejí, kte-
rou dojdete až k vánočnímu STROMU
přání, kde můžete nechat DOPIS pro Je-
žíška. Nebude chybět ani horká ČOKO-
LÁDA, SVAŘÁK a další dobroty podá-
vané z vánočního okénka domu č. 15. 
Více na facebooku události: Ježíškovka 
v Borovné.

Věděli jste, že v aplikaci Mobilní roz-
hlas najdete i přehledný „COVID re-
port“? Počty případů v našem městě 
a vývoj aktuální situace. 
Více na: 
https://telc.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Využívejte Mobilní 
rozhlas

Velice děkuji, paní profesorko, Vaše vypravo-
vání by mohl ilustrovat Josef Lada, tak přesně 
to vidím. Tu atmosféru a Vaše úžasné Vánoce.
A na co si, pane profesore, vzpomenete Vy?
„Vzpomínek je hodně, a i když paměť už tak 
neslouží, vybavuje se mi Štědrý večer u ba-
bičky a dědy v Novém Městě nad Metují, kde 
se scházela celá rodina. Byly to krásné chví-
le, které jsem já, jako žák hry na klavír, měl 
udělat ještě krásnější. Začal jsem hrát, všich-
ni začali zpívat. Tím to ale skončilo. Moje hra 
a jejich zpěv se velice rozcházely a všichni se 
shodli,  že  ten  doprovod  není  dobrý,  a  ptali 
se, proč jsem se to nenaučil lépe. Zachráni-
la mne čtyřletá sestřenice, která do ticha pro-
nesla: „Honzíku, neboj se, ty se na ten pian 
naučíš.“ Zachránila mě a tím vylepšila všem 
náladu. Já nemohl její důvěru zklamat a příš-
tí Vánoce to bylo již bez chyb.“
Moc děkuji, pane profesore, a úplně vím, jak 
Vám muselo být, protože i já mám za sebou 
takovou zkušenost u klavíru, kdy všichni če-
kají na to zázračné dítě, které spustí na kla-
vír vánoční sonáty, něco jako malý Mozart, 
a ono se to nepovede.
Děkuji vánočním hostům, jak vypravěčům, 
tak vám, čtenářům a posluchačům. Přeji si, 
aby Ježíšek na nikoho nezapomněl a koledy 
zněly z každého okna. A i když nebudou bez 
chyb, však se na ten „pian“ dá do příštích Vá-
noc naučit lépe. 
Všem přeji hodně zdraví, lásky a radosti, spo-
kojenosti a klidu. 
Krásné Vánoce, milí čtenáři!

Miluše Nechvátalová

Foto: Archiv TJ Řásná
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Veronika Dosko-
čilová z Bukové 
u Třeště, absol-
ventka Gymná-
zia Otokara Bře-
ziny Telč, vydala 
po loňské úspěš-
né prvotině Přítel 
z domova další 
knihu. Na pultech knihkupců se kniha Skleně-
né ztráty objevila 2. listopadu.
O čem kniha je? Jak Veronika píše? Čím se in-
spiruje? A dá se psaním uživit? Na to jsme se 
zeptali přímo Veroniky. 
Jak bys v několika větách okomentovala, 
o čem je ta kniha, co vypráví, na co bys na-
lákala čtenáře? 
Na zadní straně knihy je napsána věta: „Pří-
běh je prostor pro přenos a sdílení myšlenek.“ 
Je to mé motto, kterým čtenáře nabádám, aby 
při četbě nešli pouze po linii příběhu, ale pře-
devším po sdělení, které kniha nabízí. I proto 
jsou obal knihy a anotace lehce tajemné a nic 
neříkají o příběhu jako takovém. Na otázku, 
o čem je tedy kniha, si čtenář musí odpovědět 
sám podle toho, co si v knize najde. 
Podle tvého výrazu cítím, že jsem příliš ta-
jemná, že? Prozradím tedy, že se v knize pro-
líná období druhé světové války s 90. léty 20. 
století. Hrdinové zažívají jistá traumata sou-
visející s dobou a čtenář je svědkem způsobu 
vyrovnávání se s minulostí a strachy, které hr-
dinům život zasadil. 
Byla příprava druhé knihy vzhledem 
ke zvolenému tématu náročnější? Bylo 
nutné hodně zasahovat kvůli historickým 
událostem? 
Způsob psaní Skleněných ztrát byl napros-
to jiný než u Přítele z domova. Téma se mi 
v hlavě začalo objevovat po kouskách a při-
znám se, že jsem ho zprvu zpracovávat ne-
chtěla. Toužila jsem napsat něco humorného 
a lidi spíš pobavit. Jenže námět mi nedal spát 
a myšlenky ke knize mi chodily skoro samy. 
Začala jsem si je zapisovat pro někdy napo-
tom. Po měsíci jsem zjistila, že už to nejsou 
jen poznámky, ale že píšu další knihu. Za půl 
roku jsem napsala hrubý text a pak jsem oslo-
vila jednoho historika. Nepotěšil mě, když mi 
řekl, že spousta věcí je nepřesně. Takže jsem 
dalšího půl roku text přepisovala dle doporu-
čení historiků, doplňovala o další nastudova-
né materiály z dokumentů, knih a zaznamena-
ných rozhovorů s pamětníky. Prvotní kostra 
a myšlenky zůstaly stejné, jen jsem se musela 
ponořit hlouběji do historie. 
Říkáš, že se Ti téma objevilo samo. Tomu 
moc nerozumím. Kde bereš náměty na své 
knihy?
Je to trošku alchymie. U Přítele z domova mě 
inspiroval pohled na dva seniory na lavičce. 

Skleněné ztráty

Chtěla bych, aby dnešní 
děti dokázaly vidět zázrak 
přírody, říká spisovatelka
Fany a Bery. Tyto psí hrdiny jistě řada nejen 
dětských čtenářů dobře zná. Jejich dobro-
družství pokračuje 
v nedávno vyda-
né knize s názvem 
Po stopách Fany 
a Beryho od Iva-
ny Fexové, jak už 
bylo krátce zmí-
něno v říjnových 
TL. Příznivci zví-
řecích postav si mohli svůj výtisk nechat po-
depsat na autogramiádě, která se uskutečnila 

Když jsem se rozhodla něco napsat, vybavil 
se mi jejich rozhovor. Děj se pak rozeběhl sa-
movolně. U Skleněných ztrát přicházely útržky 
myšlenek, které jsem sepisovala, začala spojo-
vat a samozřejmě jsem se vrhla do studia histo-
rických okolností. Letošní léto jsem po návratu 
z dovolené ve Francii napsala sbírku povídek. 
Přišlo to nečekaně. Najednou mi v hlavě běžela 
spousta rozhovorů, obrazů, které jsem musela 
hodit na papír. Jako by všechno, co jsem tam 
nasála, muselo ven. Nešlo to zastavit. (smích)
Takže se příští rok můžeme těšit na knihu 
povídek?
Uvidíme, snad ano. Jedna věc je napsat text 
a druhá dovést ho k vydání. Text ještě musí 
projít redaktorskými a korektorskými úprava-
mi. Ráda bych sbírku doplnila ilustracemi, kte-
ré nevzniknou ze dne na den. Takže termín vy-
dání bude spíše záležet, jak dopadnou ilustrace. 
Může se v dnešní době mladý spisovatel 
psaním knih uživit? 
V Čechách je hrstka spisovatelů, kteří se do-
káží psaním uživit tak, aby nemuseli příjem 
doplňovat jinými aktivitami. Mladý spiso-
vatel svou čtenářskou základnu teprve hledá 
a je vděčný za každého nového čtenáře. Tak 
to mám aspoň já. Na trhu je veliká konku-
rence a vybudovat si jméno trvá i roky. A jen 
minimu se to povede. Abych ale neodbíhala 
od otázky. Prozatím si za výdělek můžu kou-
pit denně jedno dvojité espresso. I to je ale 
fajn, ne? (smích)
Studovala jsi Gymnázium Otokara Březi-
ny v Telči. Jak na tu dobu vzpomínáš a vra-
cíš se do Telče ráda?
Na Telč nedám dopustit. Ráda jezdím na kole 
a většina mých tras vede právě přes Telč. Přá-
telům z jiných koutů země, ale i zahraničí do-
poručuji na prvním místě navštívit Telč. Jsem 
vděčná, že jsem v tak krásném městě mohla 
studovat. A co se týká studia, tak na to raději 
nevzpomínám. Nikdy jsem nebyla premiant, 
spíš naopak. (smích) 

red

19. listopadu v knihkupectví Šilhavý na ná-
městí Zachariáše z Hradce. Třetí díl se ode-
hrává v podzimním čase a navazuje tak 
na předchozí příhody z jara a léta. Hlavním 
tématem je podle autorky příroda a pěstová-
ní její sounáležitosti s člověkem. Děti se opět 
mohou těšit na známé postavy, kromě oblíbe-
ných pejsků se objeví samozřejmě i krkavec 
Eman, který tentokrát bude mít co dělat, aby 
stihl zaznamenat všechny příhody. 
„Když  jsem byla ve věku mých čtenářů, mi-
lovala jsem toulání po loukách, lesích, věděla 
jsem, kde rostou jahody a houby, prostě jsem 
byla s přírodou sžitá. Ta doba, kdy děti po ško-
le hodily aktovky do kouta a vyrazily ven, už 
je dávno pryč, myslím si, že je to škoda. Chtě-
la bych, aby dnešní děti  také dokázaly vidět 
zázrak přírody,“ nastiňuje spisovatelka záměr 
své knihy. 
O tom, že se dětem spojení přírody a zvířecích 
příběhů líbí, svědčí pochvaly ze strany čtenářů. 
„Zatím jsem se nesetkala s nikým, kdo by knihu 
nějak kritizoval. Naopak, přicházejí pochvaly 
nejen na obsah, ale také na velice zdařilé ilu-
strace,“ vyzdvihla Fexová. Zájem dětí je patr-
ný také z toho, že chtějí na vlastní oči vidět far-
mu pana Kloboučka, kde se postavy pohybují. 
„Letos o prázdninách si jedna malá čtenářka 
z Liberce vymínila, že s babičkou a dědou po-
jede na dovolenou do Telče jedině v případě, že 
navštíví Fany a Beryho,“ zmínila autorka s tím, 
že pan Klobouček je ochotný čtenáře s dopro-
vodem přijmout a farmu jim ukázat. 
Ohlasy spisovatelka sbírá ponejvíce na au-
torských čteních ve školách. „Vždy  to  jsou 
úžasná  setkání,  kdy  mě  děti  dokáží  překva-
pit spoustou otázek skutečně na tělo. Musím 
pak vysvětlovat,  že určité pasáže  jsou upra-
vené a malinko přibarvené,“ popisuje setkání 
s čtenáři. Podle autorky vztah dětí ke knihám 
ovlivňuje především přístup jejich rodičů. 
„Když o ně sami nemají zájem, těžko můžeme 
čekat, že děti budou číst. Tak je to samozřejmě 
se vším. Proto jsem chtěla, aby knížku s dět-
mi četli  jejich rodiče nebo prarodiče, aby si 
o příbězích povídali, hodnotili chování zvířat, 
které, jak už to v bajkách bývá, popisuje růz-
né morální či nemorální chování,“ zdůraznila 
význam příběhů spisovatelka. 
V loňském roce jsme si s Ivanou Fexovou 
v rozhovoru pro TL povídaly o druhém dílu, 
letos vyšel třetí a na posouzení čeká už čtvr-
tý. Ten by měl popisovat dobrodružství Fany 
a Beryho v zimě. „Když vás psaní baví, není 
tak těžké stihnout napsat každý rok jeden díl,“ 
dodala s tím, že vydáním prvního dílu si spl-
nila sen. „Došla jsem k cíli a potřebovala jít 
dál. Jsem skutečně šťastná, že se mi daří vy-
dávat další díly. Je  to samozřejmě  také díky 
těm, kteří si knihu koupí. Každému takovému 
člověku bych chtěla poděkovat,“ vzkázala spi-
sovatelka. 

Marie Majdičová
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SDH Nová Říše Foto: Roman Kuřímský

Výjezdy k požárům 
či vyprošťování člověka, 
to vše letos zvládli 
novoříšští dobrovolníci
Hasičský seriál uzavíráme s SDH Nová Ří-
še. Tamní sbor funguje jako jednotka požární 
ochrany třetího stupně, u výjezdů tak profe-
sionálům dobrovolníci asistují poměrně čas-
to. Starosta sboru Roman Kuřímský shrnul 
uplynulý rok nejen co se zásahů týče, ale i co 
do pořádání akcí. Řeč přišla také na jeho vel-
ký koníček – fotografování. Snímky od něj se 
objevily například v nedávno vydané knize 
Telč – pověsti z města a panství. 
Podle starosty letos výjezdů ubylo, přede-

vším proto, že více pršelo. „Vyjeli jsme cel-
kem jedenáctkrát, což je průměr. Nejvíce po-
žárů jsme naopak zaznamenali v suchém roce 
2015, kdy jsme startovali jedenadvacetkrát,“ 
nastínil statistiky Kuřímský. Sbor zasaho-
val u sedmi požárů, čtyř neohlídaných pálení 
klestí v lese, dvou požárů sazí v komíně, je-
denkrát vyjel na pole, které chytlo od projíž-
dějícího kombajnu, a jednou hasiči byli po-
třeba také ve škole, kde je potrápila špatná 
zářivka. Kromě toho dobrovolníci zajišťují 
také technickou pomoc, například odstraňují 
padlé stromy, to je v tomto roce zaměstnalo 
třikrát. „Pomáhali jsme také při vyprošťování 
zavalené osoby traktorem. Naštěstí to dopadlo 
dobře a pán se zotavuje, měl velké štěstí,“ do-
plnil Kuřímský. 

Čtrnáctičlenná jednotka hasičárnu opouští 
do deseti minut. Přestože většina dobrovol-
níků dojíždí za prací mimo obec, už dlouho 
se nestalo, že by se nesešli alespoň tři, což 
je minimální akceschopný počet. „Dříve  se 
nám stávalo, že nás zradila technika a nevyje-
li jsme právě kvůli jejímu selhání. Od té doby, 
co jsme v roce 2017 získali vyřazenou cisternu 
MAN od třešťských profesionálů a o dva ro-
ky později také Ford Transit, se na místo do-
pravíme bez problémů,“ vyjmenoval techni-
ku starosta. 
Novoříšský sbor má celkem 52 členů, z toho 
32 mužů, 15 žen a jednoho mladého hasič-
ce. „Zbyl pouze jediný. Momentálně děti ne-
máme, byla ale i doba, kdy u nás fungovala 
dvě dětská družstva a hasičský sport byl velmi 
populární, pak ale zájem poklesl. Nepomoh-
la tomu ani současná covidová situace,“ oko-
mentoval zájem mladších ročníků Kuřímský 
s tím, že podobná situace panuje také v žen-
ském a mužském týmu, které sbor dříve re-
prezentovaly v požárním sportu. „Tradice tu 
je a myslím, že se k tomu můžeme opět vrá-
tit, stačí, aby se objevil někdo nový, na to tak 
trochu čekáme,“ vyzval případné zájemce sta-
rosta sboru. 
Pokud to situace umožňuje, mimo své po-
vinnosti se dobrovolníci věnují také pořá-
dání nejrůznějších akcí. Jak vypadá takový 
rok ve sboru? „V lednu začínáme s dětským 
karnevalem v  kulturním domě, pokračujeme 
masopustem  v  únoru  a  poté  hasičským  ple-
sem. Ten organizujeme jako okrsek společně 

Letos v září uplynulo 345 let od úmrtí ženy, 
jejíž jméno je spojeno s kostelem Jména Je-
žíš. Tehdy založila nadaci pro chudé dívky. 
Podařilo se objevit a před zničením zachránit 
kolkovanou listinu (duplicat) z 24. září 1900. 
Vlastnoručně ji podepsal Leopold, hrabě Pod-
statzky Lichtenstein, Text nám připomíná 
zmíněnou událost ze 17. stol.
Citace z dokumentu: „Já níže podepsaný tím-
to prohlašuji, že Helenu M. chudobnou, svo-
bodnou dceru „rodičů z Telče“ ve fundaci, již 
vysoce  urozená  hraběnka  Františka  Slava-
tova, roz. Hraběnka z Megau, slavné pamě-
ti, roku 1676 založila, přijímám, čímž ji daru-
ji zl. 100 vídeň. měny neb 84 korun. Z jistiny 
této bude jmenovaná požívati úroků pět ze sta 
do té doby, pokud nábožný a bezúhonný život 
povede, změnila-li by však svůj svobodný stav 
v manželský neb duchovní, obdrží jistinu tuto 
na hotovosti vyplacenou. V Telči dne 26. dub-
na 1898.“
Láska k bližním, milosrdenství a dobročin-
nost zapustily hluboko své kořeny.
Na Františku Slavatovou a její rod si může-
me vzpomenout při bohoslužbě na sv. Štěpána 
v kostele Jména Ježíš.

Jiří Stříteský, ARCHEOS Telč

Vánoční vzpomínka s ostatními sbory z okolí. K obsazení pořada-
telských funkcí u nás funguje takzvaný kolo-
toč, kdy se každý rok na místech střídáme,“ 
přiblížil zákulisí plesu Kuřímský. 
V dubnu se hasiči zapojují do akce Čistá Vy-
sočina, při které zbavují okolí obce odpadků. 
O pár dní později pokračují pálením čaroděj-
nic. „Tradičně dětský průvod obejde náměstí 
a za obecním úřadem je připraveno posezení 
s vatrou. Ta bývá rekordní velikosti, měří ko-
lem osmi metrů,“ doplnil starosta. V Nové Ří-
ši bývá k vidění také májka. 
Před prázdninami v posledních dvou letech 
sbor organizoval dětský den. „Akci jsme chtě-
li udělat zajímavou, pozvali jsme proto profe-
sionální zásahovou jednotku z Telče, policis-
ty i psovody s programem,“ dodal Kuřímský. 
Předposlední událost v roce, posvícení v hasi-
čárně, cílí zejména na místní obyvatele. Veš-
keré aktivity pak členové sboru zhodnotí 
na výroční schůzi. 
Zajímavostí SDH Nová Říše je historický 
prapor, který je třetím nejstarším v okrese. 
„Pochází z roku 1929. Na přelomu let 2016 
a 2017 se jej podařilo zrestaurovat za pomo-
ci kláštera i místních, kteří se složili ve sbírce. 
Nyní jen vystavujeme,“ vyzdvihl místní raritu 
starosta sboru Roman Kuřímský. 
Jeho jméno možná bude čtenářům povědomé, 
často se totiž objevuje pod fotografiemi nejen 
z Nové Říše a okolí, ale i z celé Vysočiny. 
V roce 2017 vystavoval své snímky ve vstup-
ní síni radnice a na toto téma také odpovídal 
na otázky pro TL. „Za tu dobu už jsem vysta-
voval asi osmkrát,  například  v Dukovanech 
nebo  jihlavské  nemocnici.  V  poslední  době 
jsem  aktivitu  kvůli  zdravotním  problémům 
musel trochu utlumit, příští rok to snad bude 
lepší,“ doufá Kuřímský s tím, že už přislíbil 
zachycení několika svateb. 
Kromě sociálních sítí jsou jeho obrázky k vi-
dění také ve svazku Telč – pověsti z města 
a panství. „Oslovil mě klášter, pro některé fot-
ky jsem sáhl do archivu, jiné jsem vyfotil pří-
mo pro knihu,“ popsal spolupráci při vzniku 
publikace. Fotograf má na kontě také kalendá-
ře, například obce Markvartice či domácí No-
vé Říše. „Je to můj velký koníček a fotím úpl-
ně  vše,  od  společenských  událostí,  portrétů, 
produktových snímků až po ptáky a další zví-
řata. V okolí se snažím hledat místa, kde vý-
hled neruší sloupy elektrického vedení,“ při-
blížil Kuřímský svou práci. 
V Telči nejraději s foťákem v ruce zajde 
do parku, okolí Parního mlýna nebo na Sta-
ré Město. Z netradičního úhlu dokáže zachytit 
i tolikrát focené náměstí. „Pořád jej lze vyfo-
tit originálně, lidé se mě pak ptají, odkud jsem 
který  obrázek  fotil.  Zkrátka  chodím  kolem 
a hledám různá místa,“ dodal fotograf a sta-
rosta novoříšského hasičského sboru Roman 
Kuřímský. 

Marie Majdičová
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Prestižní ocenění získala totiž příkladná obno-
va z Vysočiny. V osmém ročníku Ceny Ná-
rodního památkového ústavu Patrimonium 
pro futuro převzala vítěznou cenu v kategorii 
Obnova památky, restaurování Federace ži-
dovských obcí v ČR za celkovou obnovu uni-
kátní venkovské synagogy v Polici u Jemnice. 
„To, že vítězství v soutěži putuje letos na Vyso-
činu, nás velmi těší. Federaci židovských obcí 
v ČR (FŽO v ČR) se za památkového dohle-
du Národního památkového ústavu v Telči po-
dařilo unikátní venkovskou synagogu v Polici 
příkladně obnovit v původním výrazu. Věřím, 
že se jistě stane cílem návštěvníků z domova 
i z ciziny“, shrnul Pavel Macků, ředitel telč-
ského pracoviště NPÚ. 
Synagoga v Polici u Jemnice na Třebíčsku 
se nachází uprostřed bývalé židovské čtvrti. 
Jde o přízemní stavbu s trojúhelným zakřive-
ným štítem, která byla vybudována roku 1759 
ve stylu venkovského baroka. V interiéru se 
dochovaly cenné relikty synagogální architek-
tury. FŽO v ČR ji v roce 2003 získala a je také 
investorem celé akce obnovy a provozovate-
lem památky.
Při obnově v letech 2012–2020 byla synago-
ga pod dohledem památkářů zbavena novo-
dobých stavebních zásahů. Kromě záchrany 
samotné stavební substance stavby byla v in-
teriéru restaurována a z velké části rekonstru-
ována výzdoba nástěnnými malbami a štuko-
vým dekorem. Synagoga je součástí celého 

Telčští památkáři se radují

ELEKTRO | NÁBYTEK

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

na nákup nábytku
SLEVA 10 % 

OKAY JIHLAVA (OC AVENTIN), PELHŘIMOVSKÁ 70
ZDARMA linkou č. 9 z Masarykova dolního náměstí - Jihlava.

DOPRAVA 
ZDARMA

ELEKTRO  
A NÁBYTEK

Do našeho nového SeniorCentra Telč hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

VRCHNÍ SESTRA

Nabízíme:

• zajímavé finanční ohodnocení
• podporu ve vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• bonusy za odpracované roky a služby navíc
• poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
• dotované stravování

SeneCura je zodpovědná firma, která nabízí přátelskou atmosféru a podpůrné 
prostředí. Budeme rádi, když se nám ozvete a přijdete se podívat na vlastní oči. 
Těšíme se na vás. 

Kontakt: 
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., Batelovská 272, 588 56  Telč 
Marika Krejčí, ředitelka; tel.: 608 980 640, e-mail: m.krejci@senecura.cz

Více o práci ve společnosti:   www.pracujemesrdcem.cz

urbanistického komplexu Židovské ulice, vy-
stavěné v letech 1723–28, který se v Polici 
dochoval v téměř kompletním stavu. Zejména 
pro jedinečnost přesahuje její památková hod-
nota rámec střední Evropy.
Cenu Národního památkového ústavu Patri-
monium pro futuro s podtitulem Společenské 

ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a udě-
luje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit 
a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové pé-
če podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo 
přičinili. Nominace na Cenu NPÚ Patrimoni-
um pro futuro hodnotí odborníci a vybírají ví-
těze v jednotlivých kategoriích.            Dle TZ
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěsné vo-
zíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. 
Tel. 721 123 595.

• Koupím obrazy Míly Doležalové 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 704787323

Malý oznamovatel

3. 12., 11.00 - 17.00 hod. I námìstí Zachariáše z Hradce
Mikuláš v Telèi
11.00 - 17.00  Vánoèní trh, jízdy vánoèním vláèkem pro dìti, ozdobené 
                      vánoèní stromky dìtí
14.00 - 16.00   Zpívání a hraní dìtí u stromeèku
16.00        Vánoèní písnì v podání Jurièe Paøila, 
                       zpívajícího hasièe z Telèe
16.30        Pøíchod Mikuláše s andìly a èerty z èertovského pekla.       
Mikulášské rozsvícení vánoèního stromu
Pøipraven je pro každého malého Mikuláše, èerta a andìla malý dárek.

4. 12. I Ranè Telè
Adventní èas na Ranèi
10.00 - 17.00  Zabijaèkové hody
10.00       Èertovská družina
17.00       Ondøej Provazník s vánoènímu písnìmi Karla Gotta, 
                      rozsvícení ranèe
Po celý den budou na Ranèi probíhat dílnièky pro dìti s vánoèní 
tématikou.
https://ranctelc.cz

28. 11., 17.00 hod. I kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert
Rosu dejte nebesa shùry
Úèinkuje sbor Notre Dame z Týnského chrámu v Praze, sbormistr Leo-
na Støíteská
Zazní díla C. Monteverdiho, A. Pärta, G. Faurého, P. I. Èajkovského a dal-
ších.

28. 11., 18.00 hod. I námìstí Zachariáše z Hradce
Rozsvícení vánoèního stromu a vánoèního osvìtlení mìsta
s krátkým vystoupením sboru Notre Dame z Týnského chrámu v Praze a 
trumpetistou Evženem Mašátem

29. 11. - 2. 12. I Dùm dìtí a mládeže
Èertování v Domì dìtí a mládeže
Pro dìti a žáky MŠ a ZŠ budou pøipravené pekelné úkoly, tvoøení a sou-
tìže.

Listopad 2021 – leden 2022

(Pokraèování na další stranì)

Vzhledem k nepøíznivé epidemiologické situaci a covidovým omezením mohou být nìkteré akce zrušeny. Sledujte aktuální kalendáø akcí na www.telc.eu 
a webové stránky jednotlivých spolkù a organizací. Dìkuji za pochopení. Vìra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MìÚ Telè.

Prosinec ve školách nabízí dětem spoustu aktivit spojených s nastávající-
mi vánočními svátky. Na co konkrétního se mohou těšit žáci v Telči a oko-
lí, nám prozradily místní základní i mateřské školy. Následující plány platí 
v době uzávěrky Telčských listů, tedy v polovině listopadu. Podle aktuální 
situace a nařízených opatření se ještě mohou změnit.
Základní škola Hradecká se chystá na adventní trhy na telčském náměstí, 
předcházet jim bude vyrábění předmětů, které se budou prodávat. „Kdy-
bychom se nemohli zúčastnit trhů, chystáme alternativu – prodej ve stán-
ku na školní zahradě. Ale věříme, že trhy na náměstí vyjdou,“ komentuje 
Martin Remeš, zástupce ředitele školy. Škola pořádá také třídní advent-
ní trhy a žáci vyjedou na výlet – na návštěvu třešťských betlémů. Těsně 
před vánočními prázdninami se pak odehrají třídní besídky, některé třídy 
je spojí s divadélkem pro spolužáky. 
Žáci ZŠ Urbanov pravidelně rozsvěcují urbanovský vánoční stromeček 
před kulturním domem, a to během 1. adventní neděle. Každou další ad-
ventní neděli u něj probíhá program pro veřejnost. „Pokud vše bude tak 
jak nyní, bude v Urbanově 19. 12. adventní koncert, na kterém vystoupí 
Festivia Chorus (pěvecký sbor z Velké Lhoty u Dačic) a mandolinista Ra-
dim Zenkl,“ dodává ředitel školy Hynek Vohoska s tím, že čas koncertu 
bude ještě upřesněn.
I v Krahulčí během 1. adventní neděle proběhne rozsvícení vánočního 
stromu spojené s adventním trhem a vystoupením dětí a žáků jak základ-
ní, tak mateřské školy. „V mateřské škole plánujeme setkání dětí a rodičů 
u vánočního stromečku s rozbalováním dárků. A ve škole základní chystá-
me tradiční vánoční oslavu, na které se děti vzájemně obdarují, vyzkouší 
si vánoční zvyky, zazpívají koledy a ochutnají první cukroví. Letos dětem 
tento den zpestříme úkolem přijít do školy ustrojen v červené nebo zelené 
barvě,“ popisuje plány ředitelka Naďa Vokřínková. Ani v Krahulčí ne-
bude chybět příchod Mikuláše, děti si pro něj chystají krátká vystoupení 
s písničkami a básničkami.
Mateřská škola Telč zmiňuje zdobení vánočních stromečků na náměs-
tí v Telči, děti jich ozdobí hned 10 a na výrobě ozdob a řetězů pracují 
už od listopadu. Na telčských adventních trzích budou také vystupovat. 
Do školky se možná budou těšit zase o něco více, čeká na ně totiž vánoč-
ní prostředí, jak komentuje ředitelka Jarmila Horníková: „Vánoční výzdo-
bu chystáme i v celém areálu mateřské školy, venku i uvnitř, a v letošním 
roce připravují malé překvapení pro děti i provozní zaměstnanci školky. 
Zatím nesmím nic prozrazovat, ale určitě se dětem bude líbit.“ Mezi další 
chystané aktivity patří například výlet vlakem do Třeště, kde pro děti bu-
de připraveno divadelní představení Čertí nadělení v podání Divadelního 
souboru Jana Lišky při Sokolu Třešť. MŠ nezapomíná ani na své okolí, 
jak dále popisuje paní Horníková: „Čeká nás výroba dárečků a vánočních 
přáníček pro rodiče a pro klienty Sdílení, Senior Home, SeneCury, pečo-
vatelského domu – no zkrátka pro babičky a dědečky v Telči.“
Výzdobu školky spolu s výrobou adventního věnce plánuje i Mateřská 
škola Radkov. Zdejší děti připravují perníčky, a to od zadělávání těsta 
až po zdobení. Mívají dokonce i perníkovou chaloupku. Děti se vydají 
do Telče, aby si prohlédly vánoční strom a výzdobu náměstí, a výlet spojí 
s návštěvou herničky v Panském dvoře. 
Školka do předvánočních aktivit zapojí i rodiče: „Během adventního ob-
dobí nacvičujeme program na setkání s rodiči spojené s  tvořivými díl-
ničkami – děti tvoří s pomocí rodičů, strávíme společně část odpoledne, 
zazpíváme si koledy a dáme si nějaké dobroty,“ uzavírá ředitelka Alena 
Dušková.                                                                                Ivana Holcová

Vánoce ve školách

HEZKÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2022 PŘEJE Z KALIFORNIE 
VŠEM SVÝM PŘÁTELŮM A SPOLUŽÁKŮM FRANK MACKIE

Městská knihovna v Telči má dva výtisky mého nového cestopisu „Průvodce po San Diegu, Los Angeles, San Francisku 
a Jihozápadních Národních parcích USA“. Mohu vám pomoci jak s organizací a logistikou vaší cesty do USA a také i jako průvodce.

Můj email: fmackie003@gmail.com
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3. 12., 11.00 - 17.00 hod. I námìstí Zachariáše z Hradce
Mikuláš v Telèi
11.00 - 17.00  Vánoèní trh, jízdy vánoèním vláèkem pro dìti, ozdobené 
                      vánoèní stromky dìtí
14.00 - 16.00   Zpívání a hraní dìtí u stromeèku
16.00        Vánoèní písnì v podání Jurièe Paøila, 
                       zpívajícího hasièe z Telèe
16.30        Pøíchod Mikuláše s andìly a èerty z èertovského pekla.       
Mikulášské rozsvícení vánoèního stromu
Pøipraven je pro každého malého Mikuláše, èerta a andìla malý dárek.

4. 12. I Ranè Telè
Adventní èas na Ranèi
10.00 - 17.00  Zabijaèkové hody
10.00       Èertovská družina
17.00       Ondøej Provazník s vánoènímu písnìmi Karla Gotta, 
                      rozsvícení ranèe
Po celý den budou na Ranèi probíhat dílnièky pro dìti s vánoèní 
tématikou.
https://ranctelc.cz

28. 11., 17.00 hod. I kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert
Rosu dejte nebesa shùry
Úèinkuje sbor Notre Dame z Týnského chrámu v Praze, sbormistr Leo-
na Støíteská
Zazní díla C. Monteverdiho, A. Pärta, G. Faurého, P. I. Èajkovského a dal-
ších.

28. 11., 18.00 hod. I námìstí Zachariáše z Hradce
Rozsvícení vánoèního stromu a vánoèního osvìtlení mìsta
s krátkým vystoupením sboru Notre Dame z Týnského chrámu v Praze a 
trumpetistou Evženem Mašátem

29. 11. - 2. 12. I Dùm dìtí a mládeže
Èertování v Domì dìtí a mládeže
Pro dìti a žáky MŠ a ZŠ budou pøipravené pekelné úkoly, tvoøení a sou-
tìže.

Listopad 2021 – leden 2022

(Pokraèování na další stranì)

Vzhledem k nepøíznivé epidemiologické situaci a covidovým omezením mohou být nìkteré akce zrušeny. Sledujte aktuální kalendáø akcí na www.telc.eu 
a webové stránky jednotlivých spolkù a organizací. Dìkuji za pochopení. Vìra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MìÚ Telè.



str. 16 TL 12/2021



str. 17TL 12/2021



str. 18 TL 12/2021

Pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku. 
Proto jsme se i u nás v Nízkoprahovém zaří-
zení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč roz-
hodli lehce ohlédnout za uplynulými měsíci 
a mírně si zabilancovat. 

Našim klientům poskytujeme sociální služ-
bu v ambulantní formě (nová zrekonstruo-
vaná budova na starém autobusovém nádra-
ží) i ve formě terénní, kdy se pohybujeme 
po území města a s klienty se setkáváme v je-
jich přirozeném prostředí. Do listopadu 2021 
jsme byli klientům k dispozici po 189 dní 
v ambulantní službě a 43 dní v rámci služ-
by terénní. Celková otevírací doba služby 
pro klienty tak zatím činí krásných 620 ho-
din v ambulantní službě a dalších 189 hodin 
ve službě terénní. 
Další neméně zajímavý údaj představuje cel-
kový počet klientů, kteří využili obou forem 
služby od počátku roku do konce měsíce říj-
na. V rámci naší služby rozlišujeme dva ty-
py klientů. Konkrétně zájemce o službu, kteří 
službu využívají jen krátce, zatím poznáva-
jí nás pracovníky i celkový provoz služby 
a ověřují si, zda nabízíme to, co oni skutečně 

Životní příběh Vojty, 
kterému pomohli 
pracovníci jihlavského 
Káčka vstát ze dna
Vojta, mladý muž, 26 let. Od svých pěti let vy-
růstal v dětském domově, z důvodu nástupu 
jeho matky do vězení. S Vojtou nebyly žádné 
problémy až do doby, než začal chodit na uči-
liště. V té době matku propustili z vězení, ta 
však o svého syna nejevila zájem. To Vojtu 
velmi trápilo a hledal cestu k tomu, jak trápe-
ní zmírnit. Svěřil se kamarádovi, ten mu na-
bídl jako řešení pervitin, díky kterému na to 
na chvíli zapomene. V tu dobu bylo Vojtovi 
17 let. 
Z příležitostného šňupání se stala každoden-
ní záležitost. Problémy se stupňovaly, přestal 
chodit do školy, měl potíže vyjít s dětmi v do-
mově i s personálem. V 18 letech ho vyhodili 
z učiliště a odešel z dětského domova. Chvíli 
pobýval u kamarádů, poté na squatu, kde za-
čal užívat injekčně. Pro čistý injekční mate-
riál si chodil na Káčko (Centrum U Větrní-
ku), kde se pracovníkům svěřoval se svým 
životem. S jejich pomocí se dostal na detox 
a absolvoval tříměsíční léčbu na oddělení 
léčby závislosti. 
Vojta tři roky abstinoval, našel si práci a pří-
telkyni, ta ho po dvou letech opustila. Vojta 
zažil další bolestné odmítnutí od ženy, kterou 
miloval. Opět našel dočasnou útěchu v perviti-
nu. Postupem času přišel o pronajatý byt, prá-
ci a zázemí, které si roky budoval. Přišly zdra-
votní problémy související s užíváním drog, 
abscesy, kolaps žíly, bolesti zubů. Naštěstí si 
Vojta vzpomněl, že naposledy mu s jeho si-
tuací pomohli pracovníci jihlavského Káčka, 
a obrátil se na ně. Zpočátku byl velmi nedů-
věřivý a paranoidní, což byl následek dlou-
hodobého užívání pervitinu, nechával si však 
alespoň ošetřit abscesy. Po čase začal pra-
covníkům důvěřovat a souhlasil s testováním 
na infekční nemoci. Díky tomu přišel Vojta 
včas na to, že má „Céčko“, kterým se nakazil 
při sdílení injekčního materiálu s jinými uži-
vateli drog. Nemoc ho velmi vyděsila a začal 
přemýšlet o svém dosavadním způsobu života. 
Káčkaři ho doprovodili na infekční oddě-
lení, kde mu nastavili léčbu. Také společ-
ně vyřídili evidenci na úřadu práce, dávky 
hmotné nouze a doplatek na bydlení, díky 
čemuž si mohl dovolit bydlet na ubytovně. 
Vojta si k tomu našel brigádu v lese, kde velmi 
rychle zjistil, že není bezpečné pracovat pod 
vlivem drog. S pomocí Káčkařů si domlu-
vil léčbu v terapeutické komunitě. Tam Voj-
ta zpracoval své pocity ohledně matky, naučil 
se zvládat stres a problémy jinak než užitím 

Statistika nuda je, 
má však…

drogy a jak se vyhýbat situacím, které by pro 
něj mohly být rizikové z hlediska užití drogy. 
Po roce stráveném v komunitě Vojta začal 
znovu, v jiném městě. Absolvoval doléčova-
cí program, našel si práci, bydlení. Zatím se 
Vojta drží, ale léčbou to neskončilo a je třeba, 
aby nadále spolupracoval s odborníky z obo-
ru závislostí. 
Pracovníci jihlavského Káčka sídlí v Jihla-
vě U Větrníku, ale pravidelně jezdí i do teré-
nu do měst na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Zde 
se snaží pomáhat lidem bojujícím se závislostí 
na omamných a psychotropních látkách, a to 
přímo na ulici. 
Autor: pracovníci Centra U Větrníku Jihlava

U Větrníku 862/17, Jihlava 
586 01 Jihlava 1

mobil: 736 523 675
e-mail: kacko@jihlava.charita.cz

Jak proběhla Misijní 
neděle v Telči

Po loňské pauze se v letošním roce uskutečni-
la v telčské farnosti po sedmé Misijní neděle. 
V sobotu 23. 10. 2021 tak ve spoustě domác-
ností opět voněly misijní koláče, které farnice 
pekly a poté přinesly na faru. Tam byly z ko-
láčků připraveny balíčky. V neděli se před fa-
rou objevily stolečky, na kterých tyto dobro-
ty čekaly. Tam si je mohli zakoupit ti, kteří 
chtěli finančním obnosem podpořit sbírku 
pro Papežské misijní dílo. Dobročinnou akci 
podpořili nejen místní lidé, ale i kolemjdou-
cí turisté. Výtěžek z ní činil 14 357 Kč. Uká-
zalo se, že lidí dobré vůle je kolem nás stále 
dost .
Všem, kdo se jakkoli zapojili do přípra-
vy a realizace Misijní neděle, patří za jejich 
ochotu a velkorysost veliké poděkování.

Za organizátory Ludmila Švarcová

hledají a potřebují. Zájemci o službu s námi 
zatím nemají uzavřenou ústní dohodu o po-
skytování sociální služby. Druhou skupinu 
tvoří uživatelé služby, tedy ti, kteří již mají 
uzavřenou ústní dohodu, mají jasně defino-
vanou svou nepříznivou situaci, kterou s ná-
mi řeší v rámci společně nastaveného indi-
viduálního plánu. Za výše zmíněné období 
disponuje naše služba celkově 182 zájemci 
o službu a 87 uživateli služby z obou posky-
tovaných forem služby. Se zájemci o službu 
a uživateli služby došlo k utvoření 47 nových 
individuálních plánů, další velká část plánů 
byla převedena z roku minulého. Nejen k na-
plnění individuálních plánů, ale i k celkové-
mu poskytování bezpečného prostoru, podpo-
ry a pomoci jsme my pracovníci použili 8278 
intervencí, představujících například pomoc 
s přípravou do školy, kontaktní práci, situač-
ní a krizovou intervenci či informační servis. 
Také naše poslední zmínka se bude týkat čí-
selného údaje. Od 7. 5. 2021 do 30. 9. 2021 
totiž probíhala, v prostorách nádvoří Univer-
zitního centra Telč a také u stánku naší služ-
by v rámci Prázdnin v Telči, sbírka, jejíž krás-
ný výtěžek v podobě 5627 Kč bude použit 
na uspokojení potřeb našich klientů a k celko-
vému zkvalitnění poskytované sociální služ-
by. Všem, kteří přispěli, srdečně děkujeme.

Sociální okénko
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Betlémy pana Janouška zdobí domácnosti po celém světě
Pana Janouška můžeme vídat každé léto 
v telčském podloubí, kde vyřezává, vysta-
vuje a prodává svou práci – dřevěné betlé-
my a šperky. Zeptali jsme se ho, jak se do-
stal k řezbářství a proč si oblíbil zrovna Telč. 
A protože se blíží Vánoce, zaměřili jsme se 
na jeho tvorbu betlémů, které si získaly obli-
bu doslova po celém světě.

Pane Janoušku, většina otázek se bude tý-
kat řezbářství. Jak jste se ke své profesi 
dostal a jak dlouho už se jí věnujete?
K řezbářství jsem se dostal postupně díky 
různým náhodám a příležitostem. Ke dře-
vu mě to táhlo už od dětských let, začalo to 
píšťalkami a lodičkami z kůry, pokračovalo 
upravováním samorostů a postupně jsem se 
dostal až k výrobě dřevěných šperků. Zpo-
čátku jsem je vyráběl pro manželku a pro 
pár přátel a příbuzných.  
My Telčané Vás známe jako „řezbáře 
z telčského podloubí“, pocházíte ale z ob-
ce nedaleko Třebíče. Proč zrovna náměs-
tí v Telči?
Na jaře 1987 jsem se dozvěděl o zajímavé 
výstavě v Jihlavě, pořádal ji Medvěd. Do za-
hrady za pionýrským domem mohl kdokoli 
přijít, vystavit svoje výrobky a v případě zá-
jmu i něco prodat. Zájem předčil moje oče-
kávání a navíc jsem dostal nabídku, abych 
se svými šperky přijel na folkové prázdni-
ny do Telče. Tenkrát jsem přišel s něčím no-
vým, co nebylo okoukané, tak byl úspěch 
zaručen.

Abych nemusel spoléhat na to, že vždycky 
potkám tak vstřícné lidi jako tenkrát v Tel-
či, začal jsem si na podzim 1987 vyřizo-
vat povolení k prodeji. Nejdříve jsem mu-
sel získat doporučení výtvarné komise při 
Jm. KNV v Brně. Kdybych tenkrát přišel 
s betlémy, tak bych asi neměl šanci. Pak 
mi musel schválit cenovou kalkulaci odbor 
plánovací ONV v Třebíči a nakonec by-
lo potřeba povolení v místě prodeje. Tam 
záleželo hodně na tom, na jakého narazíte 
úředníka. V Třebíči si mě asi hodinu posí-
lali z jedné kanceláře do druhé, každý se 
bál rozhodnout, a tak jsem odešel bez po-
volení. V Telči to proběhlo bez problémů 
během několika minut.
Ze začátku jsem k prodeji a k návštěvám 
Telče využíval víkendy a dovolenou.

Věděl jste už tehdy, že chcete začít vyrá-
bět i betlémy?
V roce 1993 jsem dostal zakázku na několik 
betlémových figurek. Protože se docela po-
dařily, zařadil jsem do své nabídky i betlé-
my. Ze začátku byl zájem hlavně od turistů 
z Rakouska, Německa a Holandska, doma 
zůstávalo cca 10 %. Postupem času začalo 
domácích zákazníků přibývat a dneska už 
je poměr obrácený. Moje betlémy můžete 
najít téměř na všech kontinentech (kromě 
Antarktidy). Jeden z mých betlémů zakou-
pilo do svých sbírek i Třebechovické muze-
um betlémů. Postupem času nebylo možné 
zvládat současně zaměstnání, výrobu šper-
ků a betlémů, proto jsem koncem roku 1994 
zaměstnání ukončil a od té doby se věnoval 
jenom řezbářství.
Kde všude se s Vaší prací můžeme se-
tkat?
Moje betlémy najdete z velké části v do-
mácnostech u nás i v zahraničí, jsou k vidě-
ní i v některých kos-
telích nebo hotelech. 
Prodej do zahraničí – 
většinou si zahranič-
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Foto: Archiv pana Janouška

ní turisté koupí betlém v Telči nebo mě na-
vštíví doma, čas od času posílám i poštou. 
Občas mám betlém i na nějaké výstavě, le-
tos v Třebíči a v Praze v Betlémské kapli.
Lze tedy říct, že hlavní roli hrají betlé-
my? Jsou pro Vás zároveň nejoblíbenější 
částí tvorby?
Nemůžu říct, že by betlémy byly nejoblíbe-
nější částí mé práce, mám to rozdělené tak 
rovnoměrně, je potřeba to střídat.
Prozraďte nám nějaké řezbářské rekor-
dy. Který betlém byl třeba největší a kte-
rý nejmenší?
Řezbářské rekordy? Sám nevím. Většinou 
prodávám základní sestavy a někteří zákaz-
níci si postupně dokupují další figurky. Ob-
čas mi někdo pošle fotografii, jak se mu bet-
lém rozrůstá, a někdy se divím, co už jsem 
všechno udělal. A jaké betlémy jsou nejpro-
dávanější? Kolik zákazníků, tolik přání. Zá-
leží, kolik má kdo místa a jakou si může do-
volit cenu.
Mění se zájem o dřevěné betlémy v prů-
běhu let?
Co se nemění už téměř 30 let, je zvýšený 
zájem o betlémy v předvánočním období. 
V době, kdy jsem s betlémy začínal, byl zá-
jem především ze strany zahraničních tu-
ristů. Bylo to hodně dáno tehdejším kur-
zem koruny a poměrem výdělků a cen u nás 
a v zahraničí. Dneska už převažují domá-
cí zákazníci. Betlémy kupují rodiče dětem, 
děti rodičům, prarodiče vnoučatům, je to 
velmi oblíbený svatební dar i dárek k naro-
zeninám.
Kolem vánoční tématiky se díky betlé-
mům točíte celý rok. Máte vlastně Váno-
ce rád?
Vánoce mám velice rád, je to takové vyvr-
cholení celého roku, konečně můžu odložit 
dláta a trochu si odpočinout. Začnou chodit 
pozdravy z celého světa s obrázky betlémů 
v jednotlivých rodinách.
Co děláte nejraději ve svém volném čase?
Co dělám nejraději ve svém volném čase? 
První, co mě napadne, je otázka, co je to 
volný čas. Rád chodím do přírody a velice 
rád se věnuji svým třem vnoučatům. Pro ně 
si chvilku vždycky najdu.

Ivana Holcová

Foto: Archiv pana Janouška
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Historie vánočních výstav telčských za-
hrádkářů sahá do počátku 90. let, míst-
ní organizace je pořádá každoročně 
a na kontě má už zhruba 30 ročníků. Po-
řadatelé věřili, že jedinou výjimkou, kdy 
zůstaly dveře Domu zahrádkářů pro ná-
vštěvníky uzavřené, byl rok 2020. Z dů-
vodu všem známé situace ale ani letos ne-
naplní sídlo zahrádkářů voňavé pečivo 
a ručně dělané ozdoby. A tak si pojďme 
tuto vánoční tradici připomenout alespoň 
na řádcích Telčských listů… 

V průběhu zhruba 30 let výstava prošla pro-
měnou. Na počátku za ní stáli 2–3 pořada-
telé a svým skromným obsahem se pohodl-
ně vešla do dvou místností. „Teď je nám až 
k smíchu, jak jednoduché to bylo,“ vzpomí-
ná na počátky vystavování Jitka Boušková, 
dlouholetá jednatelka Českého zahrádkář-
ského svazu Telč. Co se nezměnilo, je vel-
ký zájem ze strany prodejců i návštěvníků: 
„Pomohlo nám  i  to,  že  tam našli  uplatnění 
a možnost  výdělku  i  lidé mimo  zahrádkáře. 
Mohli prodat své perníčky, pečivo nebo vá-
noční ozdoby.“
A to platí dodnes. Své produkty může na vý-
stavu přinést kdokoliv. Jedinou podmínkou 
je, že výrobky musí být tematické, tedy vá-
noční. S ostatním zbožím ani s výtvory ty-
picky zimními, jako jsou třeba šály a ruka-
vice, zájemci o prodej u pořadatelů neuspějí. 
Odlišný je rozsah výstavy. Odehrává se ve 3 
místnostech – hlavní výstavní část je v garáži, 
2 další místnosti jindy slouží jako moštárna. 
Prostory bývají doslova nacpané nejrůznější-
mi dekoracemi a jednatelka zahrádkářů nabá-
dá zájemce o vystavování, aby své předměty 
nosili v rozumném množství.
Velkému rozsahu odpovídá také náročná pří-
prava. Na průběhu akce se podílí celý výbor, 
tedy 10–12 osob. Začíná se ve středu, kdy je 
potřeba proměnit moštárnu ve výstavní míst-
nost. Také se zdobí první a nejdůležitější část, 

kam se umisťují předměty určené k vystave-
ní, ne věci na prodej. Hlavní exponát se ob-
měňuje, vídat zde můžeme jesličky se svatou 
rodinou, zimní les s Krakonošem a zvířátky, 
ponocného s obrysy telčských domů nebo 
obrovského sněhuláka. Ve čtvrtek se v Domě 
zahrádkářů schází všichni prodejci a předá-
vají pořadatelům své výrobky, které je poslé-
ze potřeba vystavit. 
Páteční dopoledne patří dětem ze základních 
a mateřských škol. Během několika hodin si 
prostory projde kolem 20 tříd, jejichž žáčci 
jsou vděčnými zákazníky. „Někdo v ručičce 
žmoulá dvacku, jiný vytahuje stokoruny,“ ko-
mentuje Jitka Boušková s tím, že právě zboží, 
které se líbí dětem, mívá velký úspěch. 
Veřejnosti se výstava otvírá od pátečních 14 
hodin. A právě první výstavní odpoledne bý-
vá pro pořadatele nejnáročnější. „My říkáme, 
že  v  pátek  brzy  odpoledne  chodí  zákazníci. 
Jsou  to  lidé, kteří přesně vědí, pro co  jdou. 
Samotná  výstava  je  jinak  nezajímá.  Poz-
dě odpoledne a během víkendu pak přichází 
návštěvníci – lidé, kteří si chtějí prohlédnout 
všechny krásné výzdoby, zastaví se u jesliček 
a povídají si s dětmi, užívají si vánoční atmo-
sféru. Někteří se zdrží i hodinu,“ popisuje Jit-
ka Boušková.
Jako jistou kuriozitu s pobavením zmiňuje 
velký zájem o čerstvě pečené vánočky: „Vá-
nočky se pečou v noci  těsně před výstavou, 
aby  byly  čerstvé.  Jako  jediné  zboží  se  prů-
běžně doplňují. A je jich vždycky málo, stojí 
se na ně fronty. Jednou se nám tam zákazni-

Tradiční vánoční 
výstavy telčských 
zahrádkářů

Foto: Archiv zahrádkářů 

ce málem popraly.“ Na výstavě se dá poří-
dit i cukroví, perníčky, vazby, jako jsou věnce 
a svícny, ozdoby tvořené různými technika-
mi, sušené ovoce a mošty. Pestrost nabíze-
ných předmětů paní Bouškové připomíná 
další úsměvnou historku: „Kdysi  se  k  nám 
dostala  úplnou  náhodou  paní  z  Rakouska. 
Naše nízké ceny jí učarovaly, pořád objevo-
vala další a další věci a nakoupila toho tolik, 
že se její hromada nevešla ani na stůl.“
V pondělí po výstavě následuje úklid všech 
prostor a také opětovný příchod všech prodej-
ců, kteří si vyzvednou zbylé výrobky a také 
utržené peníze. Všechen ten čas za to pořada-
telům stojí, jak dále zmiňuje paní Boušková: 
„Když člověk vidí ta rozzářená očka nebo sly-
ší rozhovory rodičů a dětí, třeba proč na vý-
stavu přišel Ježíšek, když u nich ještě nebyl… 
Máme to rádi, jinak by to ani nešlo. A samo-
zřejmě je to pro nás také zdrojem příjmů.“
Kromě vánoční výstavy pořádá spolek vý-
stavu podzimní a velikonoční. Velmi oblíbe-
ná bývala také letní výstava fuchsií na telč-
ském zámku. Hlavní pěstitelka fuchsií už ale 
bohužel nežije a nikdo další po ní letní tradici 
nepřevzal. Zahrádkáři dále od pozdního jara 
do podzimu prodávají přebytky sazenic, kvě-
tin, cibulek a hlíz i sezonního materiálu. Pod-
zim patří moštování a v průběhu roku pořá-
dají vždy 2 zájezdy dostupné i pro veřejnost, 
přednášky a pro své členy oblastní školení 
v Jihlavě. Podílí se také na prodeji vánočních 
stromečků.

Ivana Holcová

Objednávky na TP kotlů nejlépe na e-mail antoninzednik@seznam.cz, sms zpráva ne-
bo volat na č. 723 002 350. Napsat o jaký kotel jde, kdy je možné uskutečnit návštěvu.
A připravit si dokumenty, které máte k dispozici. Doklad od kotle, doklady o revizi spa-
linové cesty, doklad o kontrole a čištění spalinové cesty. Tyto doklady nejsou podmínkou 
pro kontrolu kotle. Kotel by měl být mimo provoz a vyčištěný. 

Antonín Zedník



str. 21TL 12/2021

Slavnostní vernisáží v Senátu Parlamentu ČR 
byla dne 9. listopadu zahájena výstava foto-
grafií Jakuba Hejla. Výstava nese název Pod-
zim života a byla ke zhlédnutí do 22. listo-
padu. Fotografie vznikly během roku 2018 
u klientů organizace Sdílení. Na podzim té-
hož roku se konala úspěšná výstava v prosto-
rách telčské radnice a poté byly snímky téměř 
dva roky umístěny na malé scéně Horáckého 
divadla v Jihlavě.
„Nápad  pomáhat  ostatním  focením  a  podí-
let se na charitativních akcích pochází již ze 
střední školy. Od vedení telčského gymnázia 
mi bylo doporučeno, abych se zaměřil na or-
ganizace z okolí Telče. Vybral jsem si Sdíle-
ní a tenkrát mě ani nenapadlo, že spoluprá-
ce bude až  takto dlouhodobá a úspěšná. Se 
zaměstnanci Sdílení  jsem navštěvoval  klien-
ty odlehčovací služby a nafotil jsem spoustu 
snímků  celkem  ve  dvanácti  domácnostech. 
Já,  tehdy 18letý  fotograf, kterému téma stá-
ří  a  smrti  bylo  tak  vzdálené,  jsem  se  osob-
ně  setkal  s  lidmi  trpícími  různými  nemoce-
mi  a  s  potřebou  pomoci  od  druhých.  Díky 
této zkušenosti jsem začal stáří vnímat jinak 
a uvědomil jsem si, jak důležité jsou služby or-
ganizací, jako je Sdílení,“ objasňuje počátky 
focení Jakub Hejl.
Vrcholem celého Jakubova snažení se stala 
výstava v Senátu, nad kterou převzal zášti-
tu předseda Senátu pan Miloš Vystrčil. „By-
li jsme za tuto příležitost velmi rádi. Pan Vy-
strčil je již od roku 2013 předsedou správní 
rady Sdílení a právě od něj přišla myšlenka 
výstavy v prostorách Valdštejnského paláce. 
Pro nás je to příležitost, jak veřejnosti ukázat 
práci našich pečovatelek, a můžeme tak ote-
vřít téma stáří a pečování,“ říká Eva Šveco-
vá, fundraiserka Sdílení.
Pozvaní hosté si mohli nejprve prohlédnout 
prostory Senátu a poté je již v jednacím sá-
le přivítal sám pan Miloš Vystrčil. Vernisá-
že se zúčastnili partneři, dárci, zaměstnanci 
a podporovatelé Sdílení. Nechyběly zde ani 
zakladatelky organizace paní Marie Grego-
rová a Jana Boháčiková nebo starosta města 
Telče pan Vladimír Brtník. Paní Gregorová 
využila příležitosti, aby zde poděkovala pe-
čovatelkám a sociálním pracovnicím Sdílení 
za jejich nelehkou práci a velké nasazení. Ce-

Senát hostí výstavu 
Jakuba Hejla

lým podvečerem se linul krásný zpěv Josefí-
ny Horníčkové za doprovodu kytaristy Karla 
Bárty.
„Mým cílem je předat divákovi vhled do stá-
ří, že nemusí být v každém ohledu jednodu-
ché a že život nejde vždy podle plánu. A proto 
si máme vážit všech kolem nás a dělat přede-
vším to, co my chceme právě teď, protože pří-
tomnost nám nikdy nikdo nevezme,“ uzavírá 
třešťský rodák Jakub Hejl.

Text + foto: Dle TZ

Sdílení sídlí v Telči na poliklinice a mobilní 
hospicovou péči poskytuje v okruhu 20 kilo-
metrů. Zdravotní sestry, lékaři a ostatní členo-
vé týmu zajíždějí k rodinám domů a pomáha-
jí jim pečovat o jejich blízké. Součástí péče 
je i bezplatné poradenství a zapůjčení vhod-
ných pomůcek. Rodinu Sdílení doprovází 
i po úmrtí nemocného. Součástí organizace 
jsou i další služby, které mohou klienti a je-
jich rodiny využít – terénní odlehčovací služ-
ba a domácí ošetřovatelská péče. Další infor-
mace naleznete na www.sdileni-telc.cz nebo 
na tel. čísle 777 574 975.
Také letos v předvánočním čase organizuje 
Sdílení vánoční sbírku, do níž se v loňském 
roce zapojila spousta dobrovolníků. Sbírka 
výrazně pomohla organizaci s financováním 
služeb v počátku nového roku.
„Za jakoukoliv pomoc jsme moc vděčni. Hře-
je nás u srdce, když vidíme, že lidem na Telč-
sku není lhostejné, jak žijí a umírají lidi kolem 
nich a jsou ochotni nás v naší činnosti podpo-
řit. V následujících dnech budou opět dobro-
volníci roznášet do schránek letáky s žádostí 
o podporu Sdílení. Děkujeme všem, kteří se 
do sbírky zapojí. Ať s finanční podporou, ne-
bo dobrovolnicky. Velice nám tak všichni po-
máhají šířit naši myšlenku, že pečovat doma 
je  možné,“ říká Eva Švecová, fundraiserka 
Sdílení.
Účet veřejné sbírky na podporu mobilního 
hospice: 103801505/2250
„Do života naší rodiny vstoupilo Sdílení před 
dvěma  lety  na  podzim.  Zdravotní  stav  naší 
maminky, která v té době už několik měsíců 
podstupovala  onkologickou  léčbu,  se  náhle 
výrazně zhoršil a vyšetření v nemocnici bohu-
žel ukázala, že nemoc pokročila a jediné, co 

Sdílení pomáhá 
i v roce 2022

může medicína nabídnout, je paliativní péče. 
Měli jsme dvě možnosti – maminka mohla zů-
stat v nemocnici, nebo se s podporou mobilní 
hospicové péče mohla vrátit domů. Kontak-
tovali  jsme  Sdílení,  domluvili  vše  potřebné, 
a když se maminka rozhodla pro domácí péči, 
mohli jsme ji z nemocnice odvézt. 
Sestřičky  a  paní  doktorka  ze  Sdílení  nám 
od první chvíle byly velkou oporou – od úvod-
ní návštěvy po příjezdu z nemocnice pečova-
ly o maminku skvěle, navštěvovaly nás podle 
potřeby několikrát denně, i o víkendu a v no-
ci,  a  kdykoliv  nám byly  k  dispozici  na  tele-
fonu. Díky tomu mohla maminka strávit po-
slední dny doma, my jsme jí mohli být pořád 
nablízku a toto náročné období prožít v kru-
hu rodiny.
Bez Sdílení bychom to nezvládli – jejich prak-
tická  pomoc,  empatie  a  psychická  podpora 
mamince  i  nám obrovsky  pomohly. Děkuje-
me!“

rodina Kopečných, Telč
Dle TZ

Nezaměstnanost v říjnu
ČR
říjen 3,4 %, září 3,5 %
(srpen 3,6 %, červenec 3,7 %, červen 3,7 %)
Kraj Vysočina
říjen 2,6 %, září 2,8 %
(srpen 2,9 %, červenec 2,9 %, červen 2,8 %)
Správní obvod Telče
říjen 2,9 %, září 3,1 %
(srpen 3,1 %, červenec 3,1 %, červen 2,9 %)
Telč
říjen 2,8 %, září 3,0 %
(srpen 3,0 %, červenec 3,0 %, červen 2,8 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci října: Černíč (6,5), Horní Myslová 
(5,3), Lhotka (9,0), Ořechov (6,8), Řídelov 
(7,1), Vápovice (8,3), Volevčice (9,3), Vystr-
čenovice (6,1), Zdeňkov (5,1)

Zdroj: Statistiky ÚP

Poděkování
Přestože nevíme, zda se z důvodu covido-
vých omezení všechny akce uskuteční, do-
volte mi poděkovat všem spolkům a sborům 
za přípravu adventních koncertů, všem telč-
ským školám a školským zařízením za pří-
pravu mikulášských vystoupení a ozdobení 
vánočních stromků.
Lesnímu družstvu Borovná a Ing. Rostisla-
vu Čermákovi za dodání vánočního stro-
mu na náměstí a vánočních stromků pro děti 
a Službám Telč za instalaci vánočního stromu 
a vánočního osvětlení ve městě.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury 

a cestovního ruchu MěÚ Telč
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Nový školní rok už je v plném proudu a má-
me za sebou první čtvrtletí. Pro většinu z nás 
to není nic zvláštního, přece jsme tu škol-
ní rok už několikrát zahájili. Ale co na nové 
prostředí říkají nováčci, splnila škola jejich 
očekávání a jsou tu spokojení? Žáci primy, 1. 
A a 1. AS vyplňovali dotazník o naší škole. 
Pojďme se podívat, jak si škola v jejich očích 
vede, a třeba i zavzpomínat, jak tady někteří 
z nás začínali. 
Výběr školy
Všichni víme, co samotnému začátku choze-
ní na novou školu předchází. Ano, je to její 
výběr. Podle čeho vybírali dotazovaní? Pri-
máni toužili hlavně po nových vědomostech, 
někteří chtěli jen změnit prostředí a většina 
se těšila na nový kolektiv. V některých přípa-
dech jim prošlápli cestu na gymnázium i star-
ší sourozenci. U 1. A a 1. AS bývalo hlavním 
důvodem povětšinou více času na rozmyš-
lenou, lepší možnosti v pokračování ve stu-
diích a na vysokých školách či předměty, co 
se na naší škole učí. Pro nováčky bylo při je-
jich výběru často klíčové i to, že je naše škola 
blízko jejich domovům a že mohou využívat 
dobré spoje. V mnoha případech za rozhod-
nutím stály i recenze a doporučení od přátel 
či známých. 
Líbí se přístup, vybavení i školní jídelna
Na jednoduchou otázku, jestli se studentům 
na nové škole líbí, k našemu velkému potě-
šení nikdo nezvolil „ne“. Studenti často oblí-
benost školy argumentovali kvalitní výukou, 
pohodovým přístupem učitelů a dobrým ko-
lektivem, občas se mezi odpověďmi vyskytla 
i školní jídelna. 
Ve formátu Google recenzí by průměrné hod-
nocení zařízení školy vyšlo na 4,29 hvězdiček 

STŘÍPKY 
Z GOB A SOŠ TELČ
PRVNÍ DOJMY 
Z NAŠÍ ŠKOLY

z 5. To lze považovat za velice dobrý výsle-
dek, i když stále ještě můžeme něco zlep-
šovat. Hodnocení kolektivu na tom bylo lé-
pe než hodnocení zařízení školy – začínající 
studenti své třídní kolektivy považují za vel-
mi dobré. Celkový dojem ze školy ohodno-
tili studenti 4,43 hvězdičkami z 5, to je zno-
vu velice potěšující číslo a může nás těšit, že 
na většinu studentů nová škola působí dob-
rým dojmem.
Spolužáci, učitelé a celková atmosféra ško-
ly si vedou skvěle
A co mají noví žáci na škole nejraději? Asi ni-
koho nepřekvapí, že nejčastějšími odpověď-
mi byli spolužáci, kolektiv a přestávky. Hned 
za nimi chování učitelů, atmosféra či prostře-
dí, ve kterém se škola nachází. Pozitivní je 
prý pestrost předmětů i vyučování, hodní za-
městnanci školy a celkově milý přístup. Něk-
do má nejraději svou třídní učitelku, jiný zase 
zvířátka v učebně biologie.
Našly se i nedostatky
Nemalujme to tu však pouze narůžovo, nikdy 
nic nemůže být zcela ideální a bezproblémo-
vé… Našli žáci i něco, co se jim nelíbí? Od-
pověď zní ano, někomu se nelíbí množství 
písemek a testy z různých předmětů, dalším 
zase krátké přestávky či občas přetížené Wi-
-Fi připojení. Většina nováčků si také musela 
osvojit umístění jednotlivých tříd. Další žáci 
i přes to, že doteď nic negativního nenašli, tu-
ší, že se časem najde něco, co se jim úplně lí-
bit nebude… 
My ostatní jim určitě přejeme, aby toho by-
lo co nejméně a aby si pobyt ve škole užili co 
nejvíce. Hodně štěstí a mnoho úspěchů!

Marie Pykalová, kvarta

Vydařený Halloween

Po roční odmlce se v sobotu 30. října na Řas-
né konala již tradiční halloweenská dýňová 
stezka. Krajina pod Javořicí má své tajupl-
né kouzlo a všichni jsme se na tuto akci těši-
li. Děti se oblékly do strašidelných kostýmů, 
vzaly lampionky a vyrazily na cestu. Na trase 
mohly potkat strašidelného mnicha, bílé pa-
ní, hodné kostlivce nebo čarodějnice. Na zá-
věr se děti a rodiče mohli ohřát u horkého ča-
je a ohýnku a dát si něco dobrého. Děkujeme 
všem za hojnou účast a v příštím roce na Řás-
né opět na viděnou.

Radka Jeníčková Vítů

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Hartl: 15 roků lásky; Haran: Oheň v srdci; 
Lukášková: Majonéza k snídani; Riley: Ztra-
cená sestra; Steel:  Beauchamp Hall; Keleová-
-Vasilková: Zrcadlo; Kučíková: Italské troj-
hubky; Morris: Tři sestry; Chlupová: Jizva; 
Mandausová: Odměna za nevěru; Devátá: 
Šťastná za všech okolností; Kábrtová: Čeká-
ní na spoušť; Segovia: Šepot včel; Táborská: 
Černé jazyky; Sabuchová: Šeptuchy; Hil-
derbrand: Na viděnou příští léto; Čechová: 
Okno s dívkou a ptáčkem; Regan: Matčin hrob; 
Abbott: Hra na vraždu; Harasimová: Jak chut-
ná strach; Chamberlain: Prolhané městečko
Naučná
Walker: Proč spíme: odhalte sílu spánku 
a snění; Etzler: Novinářem v Číně; Demick: 
Není co závidět: obyčejné životy v Severní 
Koreji; Čechura: V pavučinách času: dobro-
družný život našich předků
Dětská
Fučíková: Velvet Effect: 1988-1992; Dvo-
řák: Slunečnice aneb Rukověť malého za-
hradníka; Trojak: Safíroví ledňáčci a Gluta-
man; Mikulka: Čertův kožich a jiné pohádky; 
Flanagan: Hraničářův učeň. Útěk z Falaise; 
Fexová: Po stopách Fany a Beryho; But-
ler: Strašidelná knihovna. Tajný pokoj; 
Nordqvist: Fiškus a vánoční skřítek
Otevírací doba knihovny během Vánoc: 
23. prosince 13.00 – 17.00
24. – 31. prosince zavřeno
Otevřeno 3. ledna 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00 

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Danuše Siering: Zeď mezi námi; Paul John-
son: Darwin: portrét génia; Lenka Jaklová: 
Věčná vzpoura v srdci konzervativce Mat-
thew Walker: Proč spíme; James Meek: 
Srdce tam vtrhlo; Alain Finkielkraut: Co 
kdyby láska nikdy neskončila František Vo-
ráč: Návrat byl nežádoucí; Marek Čejka: 
Lidé svatých zemí; Jitka Vodňanská: Vo-
da, která hoří; Marta Kučíková: Italské troj-
hubky; Helen Czerski: Neviditelná fyzika; 
Biggboss Yinachi: Kmeny 90; Jaroslav V. 
Mareš: Největší záhady kriminalistiky; Wal-
ly Olins: O značkách; Pavel Juřík: Czerni-
nové: nezahyneš ani ohněm, ani mečem; Mi-
loslav Rechcígl ml.: Češi se ve světě neztratí, 
natož v Americe; Philip Zimbardo: Odpoje-
ný muž; Andrew Graham – Dixon: Příběh 
malířství: jak se dělalo umění
Knihovna Univerzitního centra bude uza-
vřena ve dnech 20. 12. – 31. 12. 2021 z dů-
vodu dovolené.

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ
Čiháková a kol.: Malostranská rotunda 
svatého Václava v Praze; Hoffmann: Vzpo-
mínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu; Hečko-
vá: Možnosti vesnice: portréty architekto-
nické proměny českého venkova; Hůrková 
– Mezihoráková (eds.): Proměny venkov-
ské architektury s důrazem na vývoj v 19. 
a 20. století II.; Konečný: Tváře osvícen-
ství; Fornasiero: From studiolo to gallery; 
Schindler: Die Nürnberger Stadtorgelma-
cher und ihre Instrumente

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda
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Adventní čas 
v Univerzitním centru 
A už je to zase tady. Univerzitní protiepidemický 
semafor postupně mění barvy, zároveň se zpřís-
ňují i proticovidová vládní opatření. A spolu s ni-
mi je stále těžší předvídat, jaký bude následující 
měsíc, zejména v případě akcí, ať už kulturních, 
nebo vzdělávacích. Naším cílem je samozřejmě 
zachovat co nejvíce akcí a aktivit v jejich tra-
diční, tedy většinou prezenční, podobě. Mám 
na mysli zejména kurzy v rámci CŽV a Univer-
zity třetího věku, ale i další pobytové zimní kurzy 
a školy. Prosinec je v tomto směru naštěstí v Tel-
či spíše klidným měsícem. A stejné to bude i le-
tos, kdy vyhlídky na zimu či jaro opravdu příliš 
radostné nejsou. Přesto, anebo právě proto, jsem 
rád, že vás i tak můžeme pozvat alespoň na ně-
které akce, které se snad přece jen konat budou. 
Určitě nám zpříjemní letošní advent, kterému 
jsme se několika akcemi věnovali již v listopa-
du. A teď jedna úplně skvělá zpráva: Živý betlém 
bude! Moc děkuji kolegyním a kolegům z folk-
lórního souboru Podjavořičan, že to nevzdávají 
a že ho letos uvedou. A ještě větší radost mám, 
že tentokrát to bude v prostoru nádvoří našeho 
Univerzitního centra. Je to úžasná akce a moc se 
těšíme na atmosféru, kterou s sebou do bývalé 
jezuitské koleje přinese. 
Byl to letos dlouhý a v mnoha ohledech turbu-
lentní rok. S tradičním hodnocením toho, co se 
v něm povedlo a co nepovedlo, stejně jako s plá-
ny a novinkami, které nás čekají v příštím ro-
ce, ale počkáme raději až do lednového čísla. 
Do nového roku je totiž přeci jen ještě daleko. 
Už teď ale moc děkujeme všem, kdo k nám le-
tos našli cestu. A nebylo vás vůbec málo! A sa-
mozřejmě děkujeme univerzitním a neuniverzit-
ním kolegům, partnerům, zkrátka všem lidem, 
kteří nám i letos pomáhali dělat z naší bývalé 
jezuitské koleje otevřené kulturní místo. Přeje-
me šťastné a veselé vánoční svátky a těšíme se 
na další rok! Z Univerzitního centra vám do něj 
přejeme hodně zdraví, optimismu a dobré vůle! 

Autor textu: JM

7.–8. prosince – Porada krajských koordináto-
rů BESIPu
9.–12. prosince – Výjezdní jednání vyučujících 
Ústavu simulační medicíny, pořádá LF MU
Akce pro veřejnost 
Setkání s autory knihy Cesta od Eurydiké, 
2. prosince od 17.30, autorské čtení z nové bás-
nické sbírky Tomáše Pavlíka doprovázené ma-
lířem Josefem Duchanem a jeho automatickou 
kresbou. Hostem večera bude malířka a básníř-
ka Magdaléna Křenková. Hudební doprovod 
zajistí Laky Mari.
Tradiční Živý betlém, 18. a 19. prosince v pro-

Vzdělávací akce 
v Univerzitním centru

storách nádvoří Univerzitního centra, více in-
formací na stránkách města Telč nebo na www.
podjavorican.cz.    
Výstavy  (pro  upřesnění  informací  o  výsta-
vách, prosíme,  kontaktujte  Ilonu Martinů,  tel. 
774 886 640) 
Jan Dostál Wave, monumentální letní instala-
ce olomouckého sochaře, který obdobný prvek 
realizoval např. na letošním Expu v Dubaji. Ná-
dvoří Univerzitního centra.  
15 let Univerzity třetího věku v Teči, ve spo-
lupráci s Muzeem Vysočina, pobočkou Telč, ob-
razová výstava v prostorách Kavárny Haas, pří-
stupná každý den od 9 do 17 hodin, vstup volný. 
Gregor Mendel v komiksu, putovní výstava 
Mendelova muzea Masarykovy univerzity při-
bližující práci a pokusy zakladatele oboru gene-
tiky Gregora Mendela dětem. Využívá k tomu 
netradiční formát komiksového příběhu. Výsta-
va bude v prostorách Univerzitního centra pří-
stupná do konce února 2022, vstup volný. 
Vánoce v přírodních materiálech, výsta-
va pořádaná v prostorách UCT společně s tel-
čskou pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava se 
snaží poukázat hlavně na to, jak jsou ještě lidé 
i v dnešní přetechnizované době manuálně ši-
kovní a jak stále přetrvává řemeslná zručnost. 
Potrvá do 31. ledna 2022, vstup volný.

V listopadovém vydání TL se čtenáři v krátké 
zmínce mohli dozvědět o úspěchu Lenky Při-
bylové, která tvoří pod značkou Studnické per-
níčky. Na Cukrářském šampionátu 2021 v Olo-
mouci získala zlatou medaili v kategorii 3D 
perník. Porota na vítězném betlému ocenila 
především využití mnoha nových technik. Prv-
ní místo ale zdaleka není jedinou novinkou ze 
studnické dílny.  
Cenný kov přivezla Přibylová ze šampionátu už 
podruhé. Vloni zvítězila s Holašovickým stat-
kem zdobeným jemnou krajkou, která je pro 
perníčky ze Studnic charakteristická. Letos ale 
perníkářka vsadila na nové postupy. Právě to se 
jí nakonec vyplatilo, přestože si původně mys-
lela, že do Olomouce ani nepojede. „Když jsem 
na jaře zjistila, že tématem je betlém, nechtěla 
jsem  se  účastnit.  Nejsem  totiž  zastáncem  kla-
sického ztvárnění figurek, tedy placatých posta-
viček  s  nakresleným obličejem. Nikdy  jsem  to 
nedělala a obličeje navíc nejsou má parketa,“ 
popsala svou počáteční nerozhodnost autorka. 
Loňský ročník se jí ale natolik líbil, že se se za-
dáním rozhodla popasovat po svém. 
„Přemýšlela jsem, jak obejít to, co neumím. Pro-
blém na rozdíl od stavení představovaly figur-
ky, které jsem vymodelovala ve 3D bez obličejů. 
Z výsledku jsem měla dobrý pocit,“ dala Přibylo-
vá nahlédnout do procesu tvorby s tím, že ještě 
ten večer se do soutěže přihlásila. Betlém se vy-

Zlato ze šampionátu  
a nový kurz, ve Studnicích 
je před Vánocemi rušno

značuje různými strukturami a čistým perníkem. 
Klíčovou fází byla práce se syrovým těstem. 
Právě tento způsob zpracování porota hodnotila 
kladně. „Části byly vytlačované, chýše vypadala 
jako ze dřeva, předseda poroty Josef Maršálek 
(známý český pekař a cukrář, hodnotil soutěžící 
v pořadu ČT Peče celá země, pozn. red.) ocenil 
detaily, například klacky opřené o chýši,“ podě-
lila se o hodnocení autorka vítězného betlému. 
Kromě krásného umístění pro ni má účast 
na soutěži i další přidanou hodnotu. „Největším 
oceněním je pro mě to, s kým se mohu potkat. 
Popovídat si s těmi nejlepšími z oboru mě moti-
vuje a posouvá dále. Nejvíce mě potěšilo setká-
ní s Jaroslavou Londovou, učitelkou ze Vsetína, 
která získává zlaté medaile na světových soutě-
žích a peče pro britskou královskou rodinu,“ vy-
zdvihla Přibylová. 
Další novinkou, směrovanou především těm, 
kteří by se chtěli v pečení perníčků zdokonalit, 
je nedávno vydaný online kurz Perníková cha-
loupka. Postup je v něm rozdělen do sedmnác-
ti videí trvajících od deseti do dvaceti minut, 
každé se věnuje jiné fázi tvorby, od zadělává-
ní, válení až po zdobení a sestavování domeč-
ku. „Klasický kurz je zážitkem a místem k po-
znání nových lidí, na druhou stranu ale spoustu 
věcí zapomenete ještě dříve, než dorazíte domů. 
Online videa si pekařky mohou pustit přímo při 
práci. Ve videích je zmíněno naprosto vše, po-
kud dodrží veškeré postupy, musí to vyjít,“ před-
stavila svůj kurz perníkářka ze Studnic. 
Podle ní je určen především pro ty, kteří se 
ve své tvorbě chtějí posouvat dále, nehledě 
na to, zda jsou začátečníci či pokročilí. „K mé-
mu velkému překvapení je o kurz velký zájem, 
zakoupily  si  jej  také  perníkářky  ze  Slovenska, 
které jsou mi velkou inspirací. Zpočátku se obje-
vily diskuze o ceně, která se některým zdála vy-
soká, v kurzu je ale velké množství cenných in-
formací. Navíc je velmi obsáhlý, množství témat 
a technik by vydalo na několik fyzických setká-
ní,“ doplnila autorka. 
Natáčení videí bylo pro Lenku Přibylovou no-
vou zkušeností, někdy dokonce i úsměvnou. Pří-
pravy započaly uprostřed léta letošního roku. 
V srpnových vedrech se tak perníkářka nejdří-
ve musela naladit na vánoční vlnu a upéct čtyři 
verze chaloupky v různých fázích rozpracování. 
„Pak jsem vyrazila do Brna na natáčení s autem 
plným vánočních dekorací a s nazdobeným stro-
mem, řidiči v koloně na dálnici se na mě dívali 
trochu zvláštně,“ popisovala se smíchem natáče-
cí den, který trval celkem sedmnáct hodin. 
V současnosti je už nějakou dobu vánoční téma-
tika pro tým Studnických perníčků každodenní 
realitou. Předvánoční čas je pro ně jedním z nej-
rušnějších období. Jako každý rok už by Lenka 
Přibylová se svou maminkou a sestrami připra-
vovaly také voňavé balíčky pro vánoční jarmark 
Sdílení, ten se letos ale bohužel neuskuteční. 
„Jediný trh, kterého se letos zúčastníme, bude 
Vánoční ulička v Panské 19. prosince v Českých 
Budějovicích,“ doplnila závěrem Přibylová. 

Marie Majdičová

Zprávy z UCT – prosinec 2021
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Vítáme nové občánky
Adam Doležal, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Ondřej Chabr, České Budějovice
a Klára Říhová, České Budějovice
Martin Novák, Praha
a Hedvika Schule, Praha
Petr Vyhlídal, Telč
a Aneta Štěrbová, Krasonice
Opustili nás
Josef Novák, Staré Město 87 let
Josef Havlík, Horní Myslová 70 let
Marie Kučerová, Krahulčí 87 let
Božena Polednová, Bohuslavice 70 let
Marie Fatrová, Staré Město 80 let
František Doležal, Rozseč 84 let
Jaroslav Lojda, Staré Město 83 let
Ludmila Bustová, Nová Říše 65 let
Miroslav Korčák, Dyjice  73 let
Jaroslav Zach, Štěpnice  73 let
Marie Tetourová, Doupě  84 let
Aleš Kudrna, Podolí  36 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, 
u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznáme-
ní zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 10. 2021. do 18. 11. 2021.

Přehled počasí v Telči
Říjen v číslech
Průměrná teplota:  7,9 °C
Průměrný tlak:  1021,6 hPa
Srážky:   2,6 mm
Max. teplota:  23,2 °C, 5. 10. ve 14:32
Min. teplota:  -3 °C, 24. 10. v 6:29
Max. rychlost větru: 48 km/h, 21. 10.

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

Kulturní kalendář
Telč o Vánocích
Přehled akcí pro adventní a vánoční období, 
kulturní a sportovní program včetně otevírací 
doby informačního centra a Městské galerie 
Hasičský dům najdete na str. 15

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Klub nabízí: v pondělí v 9.00 Cvičení, 
ve 14.00 Kulturní kroužek ● Více informa-
cí v klubu

Gamoneum
9. 12. od 19.00 hod. 
Fousáč (under-folk-punk-šansóny)
11. 12. od 19. 00 hod.
Ira Mimosa (křehké písně)
19. 12. od 19.00 hod.
Vystoupení žáků ZUŠ Telč

Římskokatolické
sobota 17.00 kostel Matky Boží
neděle 7.30 a 9.00 kostel Jména Ježíš
 10.30 kostel Matky Boží
24. 12. Vigilie slavnosti Narození Páně
 23.00 kostel Jména Ježíš
25. 12. Slavnost Narození Páně
 7.30 a 9.00 kostel Jména Ježíš
 10.30 kostel Matky Boží
Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21

Bohoslužby

Uzávěrka příštího čísla, 
které vyjde jako 

ledno-únorové dvojčíslo, 
je 17. ledna 2022.

Florbal v Telči
Florbalový turnaj v prosinci 2021 ve Spor-
tovní hale ZŠ Hradecká Telč
sobota 18. prosince – II. liga dorostu
Florbal Telč – 9.00 hod ASK Bystřice n. P., 
13.30 hod FBŠ Jihlava, další účastník turnaje 
SK JeMoBu, SK Jihlava
Florbalový turnaj v lednu 2022 ve Spor-
tovní hale ZŠ Hradecká Telč 
neděle 16. ledna 2022 – Liga Vysočiny elévů 
Florbal Telč – začátek v 9.00 hod Hippos 
Žďár n.S., SK  Přibyslav, TJ Sokol Havlíč-
kův Brod

Jaroslav Novák, Florbal Telč, z. s.

Vzpomínka
1. 12. 2021 uplyne již 50 
let od doby, kdy nás na-
vždy opustila naše milo-
vaná maminka a babič-
ka, paní Marie Ptáčková 
z Telče, učitelka na řadě 
venkovských malotříd-
ních škol Dačicka a Telčska – v Kostelním 
Vydří, Peči, Řečici, Radkově, Mrákotíně, 
Doupí, Staré Říši, Řídelově, Řásné, Myslibo-
ři a taktéž na základních školách v Dačicích 
a v Telči.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou a vřele dě-
kuje za tiché připomenutí tohoto smutného 
výročí všem jejím bývalým žákům, přátelům 
a známým.

Poděkování
Chceme touto cestou 
poděkovat všem, kteří 
se přišli rozloučit na po-
slední cestě s naším dra-
hým Josefem Novákem.

Rodina Novákova
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Telčští zahrádkáři podzimní výstavou v Městské galerii Hasičský dům oslavili 100 let od svého založení Foto: Ilona Jeníčková

Vánoční pozdrav ze “zušky”
Přejeme všem čtenářům TL krásné svátky prožité ve zdraví a pohodě a šťastný nový rok. Srdečně zveme na naši školní výstavu s malým 
keramickým betlémem.                                                                                                                            Pavla Doležalová, Lenka Bláhová

Marie Pykalová, Julie Gregorová Bára Dvořáková, Jan Kresa

Štěpnický rybník v barvách podzimu Foto: Roman Kuřímský
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Vánoční výstavu Vůně svátků v Městské galerii Hasičský dům 
připravilo Město Telč, Muzeum Vysočiny pob. Telč a Muzejní 
spolek v Telči.                                                        Foto: Ilona Jeníčková


