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Z jednání rady města
76. schůze – 15. listopadu

--Rada města (dále RM) schválila dotaci pro
Krasobruslařský klub Telč, z. s., ve výši
20 000 Kč.
--RM schválila zakoupení prodejního stánku
Pavillon 3020.
--RM schválila uzavření dodatku č. 10
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2012
mezi městem Telč a tiskárnou RAIN, s. r. o.,
Otín 251, Jindřichův Hradec na zpracování
zakázky „zlom, předtisková příprava a tisk
11 vydání měsíčníku Telčské listy na rok
2022“.
--RM vzala na vědomí průběžnou zprávu
o hospodaření příspěvkových organizací
zřizovatele města Telče za III. Q 2021.
--RM schválila uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností Telč o dočasném
bezúplatném užívání věže kostela svatého Jakuba za účelem instalace vánočního
osvětlení.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření RM 11/2021.
--RM schválila rozpočtové opatření z rezervy
města ve výši 120 tis. Kč na nákup zimních
pneumatik pro výjezdové vozidlo T-815
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Telč
(§ 6409, pol. 5901/§5512, pol. 5139).
--RM schválila dle textové části podání rozpočtového opatření pro § 3745 – péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 –
nákup služeb ve výši 202 tis. Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – rezerva.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 230 tis. Kč z § 6409 – ostatní
činnosti, pol. 5901 – rezerva, ve prospěch §
3613 – nebytové hospodářství, pol. 5171 –
opravy a udržování.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 200 tis. Kč z naplánovaných
příjmů § 3724 – 100 tis Kč, § 3725 – 100 tis
Kč ve prospěch § 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 5169 – nákup služeb.
--RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova
v Telči – I. etapa. RM schválila uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší
v ulici Slavíčkova v Telči – II. etapa.
--RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci „Lávka v podchodu pod silnicí
II/112“. RM schválila složení komise pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

77. schůze – 1. prosince

--RM schválila Základní škole Telč, Hradecká
234, příspěvkové organizaci záměr podání
žádosti na školní rok 2021/2022 do projektu Obědy pro děti prostřednictvím obecně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOstr. 2

MEN a souhlasila s přijetím účelového finančního daru ve výši 7 258 Kč, který bude poskytnut na období od 1. 1. 2022 do 30.
6. 2022.
--RM vzala na vědomí dokument „Vyhodnocení participace“, souhlasila s realizací navržené aktivity Participativní rozpočet a potvrdila, že uvedená aktivita není ve stejném
rozsahu hrazena z jiných finančních nástrojů EU. Doporučení z uvedeného dokumentu bude město využívat nejméně do 30. 6.
2024.
--RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká“
do dotačního podprogramu Podpora obcí
s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu:
117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
--RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací v Telči“
do dotačního podprogramu Podpora obcí
s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu:
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.
--RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení MěÚ
Na Sádkách“ do dotačního podprogramu
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli,
dotačního titulu: 117D8220E Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov.
--RM schválila uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou GasNet, s. r. o.,
v souvislosti s rozšířením plynovodu v lokalitě Dačická pro výstavbu rodinných domů.
--RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Cetin, a. s., v souvislosti se stavbou
„16010-062985,VPIC Telč vybudování IS
Dačická“.
--RM schválila zveřejnění záměru pronájmu
nemovitosti čp. 71 (sál ZUŠ) pro potřeby
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra
ČR.
--RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši
5 000 Kč Dětskému domovu v Telči.

78. schůze – 15. prosince

--RM vzala na vědomí informaci o podání
žádostí o poskytnutí dotací z Ministerstva
kultury ČR na projekty Lekotéka a E-knihy
v Městské knihovně Telč v roce 2022.
--RM vzala na vědomí zápis a doporučení z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch.
--RM schválila provedení rozpočtového opatření RM 12/2021.
--RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 5922/1 v obci a k. ú.
Telč, díl č. 5, v zahrádkářské osadě Myslibořská.
--RM schválila příspěvek ve výši 5 500 Kč
ústavu STŘED, z. ú., Třebíč na provoz so-

ciální služby (telefonická krizová pomoc)
„Linka důvěry STŘED“ na rok 2022.
--RM schválila prodloužení nájemní smlouvy
s pronajímatelem Masarykovou univerzitou
na pronájem nebytových prostor v budově
č. p. 2 na náměstí Zachariáše z Hradce pro
odbor rozvoje a územního plánování o 1
měsíc (do 28. 2. 2022).
--RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn“ do dotačního
programu Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu (117D721).
RM schválila v souladu s podmínkami dotačního programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(117D721) realizaci a financování akce
„Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn“.
--RM schválila převod hmotného investičního majetku do správy s právem hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko
na akce realizované v roce 2021.
--RM schválila uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb v roce
2022 se společností Služby Telč, spol. s r. o.
--RM schválila uzavření příkazní smlouvy s dobrovolným svazkem obcí Oběhové
hospodářství Renesance k zajištění procesu
shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování v roce 2022.
--RM schválila podání žádosti do podprogramu 117D063 Technická infrastruktura
na akci „Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa“.
--RM schválila finanční příspěvek ve výši
5 000 Kč pro neziskovou organizaci Na počátku, o. p. s.

Výběrová řízení na strážníka městské policie a na
zaměstnance pro zajištění
provozu turistického
informačního centra
V současné době jsou na úřední desce uveřejněna dvě oznámení o vyhlášení výběrového řízení, a to na obsazení pracovního
místa strážníka Městské policie Telč a zaměstnance pro zajištění provozu turistického informačního centra. Lhůta pro podávání
přihlášek je u obou výběrových řízení stanovena do 28. 2. 2022 do 17:00 hod. Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny
na úřední desce, která je přístupná i na internetových stránkách města na adrese http://
www.telc.eu/uredni_deska
Pavel Soukop, tajemník MěÚ
TL 1-2/2022

Starostovo okénko

Rozpočet a investice v roce 2022
Po nelehkém roce 2021 jsme vstoupili
do stejně nejistého roku 2022. Sestavit rozpočet města na rok 2022 nebyla vůbec jednoduchá záležitost, ale jsem velmi rád, že
jsme na prosincovém zasedání zastupitelstva rozpočet na letošní rok jednomyslně
schválili. Město Telč má tak i v roce 2022
rozpočet vyrovnaný, hospodaříme s částkou ve výši 133,5 mil. Kč a čeká nás mnoho
investičních akcí. Z těch největších uvedu
dokončení rekonstrukce radnice a bývalého
domova pro seniory a vybudování odpočinkového místa s dětskými prvky u rybníka
Velký Pařezitý v rámci stezky do Řásné. Radost mám i z plánovaného podchodu a podjezdu pro pěší a cyklisty pod mostem v ulici
Batelovská. Nejenom cyklisté určitě uvítají nově vybudovanou stezku z Telče do Volevčic. V mateřské škole v ulici Komenského budeme komplexně rekonstruovat dvě
sekce a dojde i k jejich vybavení novým
nábytkem. Pravděpodobně nejviditelnější a nejcitelnější (z hlediska provozu) bude
stavební úprava vjezdu na náměstí u Horní
brány a navazující rekonstrukce přilehlých
ulic. Součástí projektu je i úprava parkoviště „U motorpalu“, kde dojde ke spojení
dvou stávajících parkovišť v jedno. V nově
vznikající lokalitě Dačická bude v rámci 1.
etapy dokončena realizace inženýrských sítí
a k zahájení výstavby inženýrských sítí dojde i v rámci 2. etapy v této lokalitě. Více
o investičních akcích města naleznete zde:
www.telc.eu/fondprojektu
Nový městský policista
Jsem velmi rád, že od nového roku nastoupil do služby nový městský policista – pan
Lukáš Vybíral. Více informací se dozvíte
v rozhovoru s ním na jiném místě TL. S panem Vybíralem jste se možná již setkali
v ulicích Telče, kde si mapoval problematická místa. Je to zkušený městský policista a věřím, že všichni oceníme jeho práci
při řešení přestupků, které nás v Telči trápí.
Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu města je shoda na nutnosti dvou členů městské
policie, je v současné době vypsáno výběTL 1-2/2022

rové řízení na druhého městského policistu.
Participativní rozpočet
Participativní rozpočet je novinkou tohoto roku! Jedná se o to, že jsme v rozpočtu
města vyčlenili částku 100.000 Kč, o jejímž využití si my, občané, rozhodneme
sami a přímo – prostřednictvím hlasování.
Vy, kteří jste aktivní a máte zajímavé nápady, co by se dalo v Telči uskutečnit či zorganizovat, budete mít šanci přihlásit své
projekty a přesvědčit ostatní občany o přínosnosti vašeho projektu. Pokud uspějete
v hlasování, město Telč vám na vámi organizovanou akci přispěje částkou ve výši až
15.000 Kč (dle doložených nákladů). Věřím, že tato novinka bude motivovat mnoho
z vás vymyslet a připravit něco pro ostatní.
Tím by mohly vzniknout nové příležitosti
ke společnému setkání a společně strávenému času. Již brzy obdržíte veškeré informace. Velmi podobný projekt s názvem Klíčení v Telči chystá i Masarykova univerzita
a ČVUT v rámci projektu Spolu v Telči. Letos se tedy máme na co těšit!
Memorandum o spolupráci
Poslední den loňského roku jsem se s rodinou vydal (stejně jako mnozí z vás) na tradiční výšlap na Javořici. Tentokrát mě ale
na vrcholku „naší“ nejvyšší hory čekala jedna milá „povinnost“. Na prosincovém zastupitelstvu města jsme odsouhlasili podpis Memoranda o rozvoji spolupráce
a efektivnějším strategickém řízení rozvoje cestovního ruchu na území spolupracujících subjektů. K podpisu Memoranda došlo
právě na vrcholku Javořice dne 31. prosince 2021 ve 12 hodin. Bylo mi ctí podepsat
tento dokument společně s bývalým starostou města Telče, současným náměstkem
hejtmana Kraje Vysočina a předsedou Mikroregionu Telčsko Romanem Fabešem, starostou města Třeště Vladislavem Hynkem,
místostarostkou města Třeště a předsedkyní Mikroregionu Třešťsko Evou Požárovou
a starostou města Počátky Karlem Šteflem.
A o co v tomto Memorandu vlastně jde?
Když to velmi zjednoduším, jedná se o profesionalizaci a zefektivnění aktivit, které
na naše území přivedou informované turisty
a návštěvníky. Dojde ke zřízení organizace
destinačního managementu, která bude mít
jednoho zaměstnance/zaměstnankyni a bude financována z rozpočtů měst, ze státního rozpočtu a z příjmů od podnikatelských
subjektů. Pro město Telč by to nemělo znamenat žádné zvýšené výdaje na propagaci
města a okolí oproti současnému stavu.
30, 40, 100, 120
Pod těmito číslovkami si asi každý umíme představit různé věci. Co ale znamenají pro Telč? V tomto roce si připomeneme
30 let od zapsání našeho města na seznam
UNESCO. Chtěli bychom si toto výročí

v průběhu celého roku připomínat různými
projekty. Další významné výročí, které nás
v Telči letos čeká, je 100 let od narození významné malířky Míly Doleželové. Ve spolupráci s Univerzitním centrem Masarykovy univerzity a Krajem Vysočina chystáme
několik zajímavých akcí. V rámci Parního
léta oslavíme 120 let od zahájení provozu
na trati Telč–Slavonice. Neumíte si představit, jak moc se těším na již 40. ročník
festivalu Prázdniny v Telči. Vše je zatím
v přípravách, ale pokud nám to epidemická
situace dovolí, čeká nás po kulturní stránce
nádherný rok.
Rok starostou
V polovině února uplyne rok od mého zvolení starostou a já vám, občanům, za tento
rok děkuji. Děkuji za všechna setkání, nápady, diskuze, podněty, pochvaly, ale i stížnosti. Mnozí z vás už mají uložen kontakt
na mne a využívají ho. A pokud ne, zde ho
znovu uvádím: vladimir.brtnik@telc.eu, tel.
č. 731 955 738.
Vladimír Brtník

Dotace Kraje Vysočina
na obnovu památek
v roce 2022
Kraj Vysočina obdobně jako v minulých letech vyhlásil i pro rok 2022 program zaměřený na financování obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina. Dotace je poskytována
v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu Památky 2022, a může být využita na obnovu movitých a nemovitých kulturních
památek, tj. údržba, oprava, rekonstrukce
a restaurování prováděné v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní
památkové péče. Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné
úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.
Termín pro podávání žádostí na Kraj Vysočina je stanoven do 15. 2. 2022. Více informací k dotačnímu programu naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina (www.
kr-vysocina.cz).
Upozorňujeme zájemce o tuto podporu, že
podmínkou poskytnutí dotace z Kraje Vysočina je příspěvek města v min. výši 10 % nákladů. Z tohoto důvodu je nutné (nejpozději
do 3. 2. 2022) požádat o příspěvek na Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ
Telč (Nám. Záchariáše z Hradce 10, kontakt:
Vladimír Švec, vladimir.svec@telc.eu, tel.:
567 112 421). K žádosti o příspěvek města
postačí na MěÚ Telč předat mimo kontaktních údajů žadatele jednoduchou charakteristiku obnovy a propočet nákladů obnovy.
Vladimír Švec
str. 3

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Úvodem bychom chtěli popřát všem čtenářům Telčských listů v novém roce vše dobré!
A i když poslední roky přináší lecjaká překvapení, tak aby to byl rok prožitý ve zdraví a s veselou myslí. Těšíme se na setkávání
s vámi a máte-li jakékoli dotazy či podněty, neváhejte a obraťte se na nás. Jiří Pykal,
Hana Hajnová, Petra Kujínek Polodnová,
Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Rozpočet města
Jedním z nejdůležitějších bodů prosincového zastupitelstva bylo schválení rozpočtu
města a fondu projektů na rok 2022. Podařilo se nám navýšit finance na úpravu lokalit
Oslednice a Romantika o nevyčerpanou
částku z loňského roku na 160 tis Kč. Pokud se vše zadaří, začne se již letos s úpravou okolí cest a redukcí náletu.
Vzhledem k tomu, že se většina zastupitelů shodla na potřebnosti dalšího strážníka
městské policie (mj. i kvůli zastupitelnosti),
navrhli jsme, aby byly adekvátně navýšeny
mzdové náklady. Byli jsme ubezpečeni, že
pokud během roku další strážník nastoupí,
bude financování zajištěno z „nespecifikované rezervy“ příslušného paragrafu.
Letos poprvé se v rozpočtu objevuje participativní rozpočet, kdy budou občané
moci sami rozhodovat o tom, na jaké projekty se rozdělí částka ve výši 100 tisíc korun. Dotázali jsme se na detaily projektu
a vzhledem k tomu, že máme participativní
rozpočet také v programu, nabídli jsme pomoc a podporu při jeho realizaci.
Fond projektů
Navrhli jsme sloučit body Studie revitalizace areálu bývalého zimního stadionu a Řešení objektu konírny na bývalém zimním
stadionu do jednoho projektu tak, aby to
bylo v souladu s původní koncepcí, kdy je
od začátku na objekt konírny nahlíženo jako
na součást areálu. Tak se již ve fázi přípravy projektů vyhneme komplikacím, které
by vzešly z oddělených realizací. Z dalších
našich podnětů a priorit bych zmínil např.
bezpečnější přecházení novoříšské silnice na stezce od Oslednic; projekt Bezbariérový MěÚ Na Sádkách, kdy dáváme přednost výstavbě výtahu před rampou; přípravu
stavebních parcel Dačická II. etapa; využití
části prostor bývalého DPS pro spolky, sanační práce u domu 9. května nebo skatepark. V připomínkách k Bytové koncepci
jsme doporučili počítat do budoucna i s variantou družstevního bydlení, která se v současné době jeví jako finančně nejschůdnější.
Vyhlášky a odpady
Dle platné legislativy muselo zastupitelstvo také schválit aktuální vyhlášky s platstr. 4

ností od 1. 1. 2022 – pro stanovení obecního systému odpadového hospodářství
a o místním poplatku za odpady. V diskusi
jsem upozornil, že systém je dobře postavený, odpadová společnost funguje hospodárně, sběrný dvůr, síť kontejnerů a popelnice na papír a plast v domácnostech
poskytují dobré zázemí. Většina občanů se
snaží a dobře třídí, což dokládá i opakované skvělé umístění na špici v soutěži „My
třídíme nejlépe“. Díky tomu se dařilo držet
náklady v rozumné výši, což umožnilo několikaleté „zmrazení“ poplatku pro občany
v nízké výši. Celkové náklady na odpadové hospodářství ve městě nyní činí cca 8,5
milionů. Odměna za třídění od Ekokomu je
1,1 milionu, od občanů se vyberou přibližně 3 miliony a zbylé 4,4 miliony platí město. Bohužel vše zdražuje a do budoucna
náklady významně porostou. S tím se potýkají všechna města a naprostá většina to
řeší zvyšováním poplatku. Proto bude třeba začít diskutovat a hledat řešení jak dál
v Telči, aby se nestalo, že náklady na odpady odčerpají neúměrné finance, které by
pak chyběly na další nutné služby, jež město obyvatelům poskytuje.
Jiří Pykal
Odešla Božena Kopcová, válečná veteránka a jedna z posledních pamětnic odboje
Ve věku nedožitých 102 let zemřela ve středu 12. ledna Božena Kopcová v Domamili u Moravských Budějovic. Spolu se svým
manželem za války poskytovala podporu partyzánské skupině Lenka – Jih, kterou na Moravskobudějovicku zorganizovali dva parašutisté z Anglie – Jan Vavrda
(krycí jméno Jarda) a Rudolf Novotný (Jirka), členové výsadku Spelter. Skupina operovala od Jihlavy až po Znojmo, prováděla
sabotážní akce a organizovala shozy zbraní z Anglie. Na hájence v Domamili, kde
manželé Kopcovi za druhé světové války žili, měli parašutisté z Anglie jedno ze
svých opěrných míst.
Paní Kopcová byla vlastenkou, sokolkou,
dobrou duší místní komunity, která neztrácela životní entuziasmus. Možná i díky němu se dožila tak požehnaného věku, ve kterém se stala dokonce praprababičkou. Byla
inspirací nejen pro místní, ale zavzpomínat
za ní jezdili pravidelně i partyzáni, kteří se
u nich na hájence za války skrývali. Pokud
byste si chtěli připomenout dobu, ve které
byla hájenka Kopcových u Domamil centrem odboje, můžete se podívat na dokument České televize „Bojovníci v odboji
a ilegalitě – vzpomínky partyzánky“, který
je právě o paní Boženě. I díky tomu zůstane
její životní příběh navždy s námi, abychom
příštím generacím mohli stále připomínat,

že život v míru a svobodě nebyl vždy samozřejmostí. Čest Vaší památce, paní Kopcová.
Hana Hajnová

Bylo, je a bude v Telči.
Místostarosta informuje

Dvě nové věci v Telči
Úvodem vám všem chci popřát úspěšný rok
2022, ať vám přinese více radostí než starostí. V loňském roce se v Telči uskutečnila řada zajímavých událostí, měli jsme zde řadu
koncertů, výstav, sportovních klání různých
aktivit. Věřím, že většina si svůj šálek kávy objevila, pokud to tak ale nebylo a něco
vám scházelo, bude letos příležitost to změnit. Důkazem, že chce být Telč svým obyvatelům rovnocenným partnerem a že plánuje zapojovat občany do místního dění, může
být novinka pro letošní rok v podobě participativního rozpočtu. Ideou tohoto systému je
poskytnout obyvatelům nástroje aktivně se
podílet na dění ve městě. V letošním, pilotním, ročníku bychom chtěli podpořit několik projektů, které pro svoji realizaci získají
mezi obyvateli největší sympatie. V letošním roce bude vyčleněna částka 100 000 Kč.
Ta bude poté rozdělena na realizaci projektů,
s kterými přijdou obyvatelé Telče a Studnic.
Máte tedy nápad na něco, co zde letos nesmí chybět? Pak budete mít jedinečnou příležitost obdržet finanční podporu a zároveň
i mediální známost.
Druhou aktuální událostí je informace
o schválení městského rozpočtu. Věnoval se
mu prosincový seminář a následně, 13. 12.
2021, byl rozpočet schválen zastupitelstvem
města. Již od prvního dne tohoto roku tedy
s těmito penězi můžeme hospodařit a zajišťovat běžnou agendu i něco navíc. První novinkou je právě participativní rozpočet,
druhou novinkou bude zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Telč na období 2023–2025. Ve spolupráci s ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., zpracujeme dokument,
ve kterém budou zahrnuty všechny formy
nejenom sociálních služeb v ORP Telč. Dokument se bude věnovat také demografickému vývoji v celém ORP Telč. Měl by přispět
ke zkvalitnění služeb napříč ORP. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, kteří společně
se mnou souhlasili se svou účastí v řídícím
orgánu této skupiny. Konkrétně to byli Marika Krejčí, Magda Pojerová, Růžena Kučerová, Jaroslav Pachr, Miroslav Požár. Za sociální odbor Vít Drexler.
Čeká nás toho letos hodně. Věřím, že až
se v prosinci ohlédneme, vzpomeneme si
na rok 2022 jako na rok úspěšný.
Pavel Komín
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Hasičské zprávy
Od 16. prosince 2021 do 14. ledna 2022 zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč u patnácti
událostí. Z tohoto počtu bylo sedm technických
zásahů, při kterých hasiči provedli například
transport pacienta ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou v obci Jihlávka nebo otevření uzavřených prostor při nebezpečí
z prodlení v Telči. Byli také vysláni na záchranu zamrzlé labutě na rybníku ve směru na Radkov, která ovšem pouze odpočívala. Dosud
jsme se nikdy nesetkali s případem, že by živá labuť na rybníku zamrzla. V Telči, ve směru na Krahulčí, hasiči provedli úklid vozovky
od vysypaného nákladu z automobilu, kterému za jízdy praskla pneumatika. Při dopravních nehodách, které byly v uvedeném období pouze tři, došlo v prvním případě ke střetu
osobního automobilu a cyklistky, v Telči na křižovatce ulic Radkovská a Dačická. Cyklistka
byla transportována leteckou záchrannou službou k dalšímu ošetření. K druhé dopravní nehodě tří osobních automobilů byla jednotka
vyslána mezi obce Mrákotín a Horní Bolíkov,
kde zasahovala společně s jednotkou dobrovolných hasičů ze Studené. Při této nehodě bylo
zraněno šest osob. Mezi obce Předín a Lesná
byla naše jednotka vyslána společně s jednotkou dobrovolných hasičů z Želetavy k dopravní nehodě osobního automobilu, který sjel mimo vozovku a převrátil se na střechu. Nehoda
se obešla bez zranění. Telčští hasiči byli také
vysláni k pěti požárům. V Panenské Rozsíčce
zasahovali při požáru sklepa v rodinném domě, odtud pak přejížděli rovnou k požáru sazí
v komíně do obce Hodice. V obci Řásná likvidovali požár osobního automobilu po dopravní nehodě, při které byly zraněny dvě osoby.
U parního mlýna v Telči zlikvidovala naše jednotka na Štědrý den požár stromu a o několik
dnů později požár popelnice na bioodpad v ulici Svatoanenská. Kolektiv hasičů ze stanice
v Telči přeje všem čtenářům do následujícího
roku mnoho energie a především pevné zdraví.
npor. Jiří Fišara
Velitel stanice Telč

Policie ČR Telč informuje
Muž měl přes tři promile alkoholu
V sobotu 8. ledna nalezli policisté v Telči
po čtvrté hodině odpoledne na ulici Myslibořská opilého muže, který spal na schodech
u obchodního domu. Samostatné chůze nebyl
schopen. Policisté u něho provedli dechovou
zkoušku a naměřili hodnotu 3,25 promile alkoholu. Zjistili, že se jedná o devětadvacetiletého cizince. Opilého muže zajistili a odvezli
ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.
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Dopravní nehoda
V pondělí 20. prosince došlo před devátou hodinou dopoledne v Telči na křižovatce ulic Dačická a Radkovská k dopravní nehodě. Řidič
vozidla Seat s přívěsem jel ve směru na Radkov, při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucí cyklistce a došlo ke střetu. Při dopravní
nehodě utrpěla cyklistka zranění a zdravotnickou záchrannou službou byla letecky transportována do jihlavské nemocnice. Policisté provedenými dechovými zkouškami požití alkoholu
u dvaadvacetiletého řidiče a cyklistky vyloučili. Místo nehody ohledali a zadokumentovali.
Dopravní nehodu policisté prověřují.
Krádež v rodinném domě pachatelům nevyšla
V pondělí 20. prosince přijali policisté po druhé hodině v noci na tísňové lince oznámení
od obyvatelky obce na Telčsku. Všimla si podezřelého pohybu u jiného domu, zaznamenala
podezřelé zvuky a světla. Žena pojala podezření, že by se mohlo jednat o vloupání do domu.
Na místo ihned vyjeli policisté obvodního oddělení a přivolán byl také policejní psovod.
Jako první policisté dopadli a zadrželi podezřelou ženu, která z domu vyšla. Dále provedli
propátrání okolí a objektu. V půdních prostorech domu nalezli ukrytého muže. Podezřelou dvojici policisté odvezli na oddělení policie a oba zadržení byli umístěni do policejních
cel. Policisté dále provedli ohledání a zadokumentování místa činu. Zajistili předměty, které
si dvojice přivezla za účelem násilného vstupu
do objektu, a věci, které si připravili k odcizení. Poškozením objektu vznikla škoda přibližně
za patnáct tisíc korun. Policisté provedli v lokalitě šetření, nedaleko domu měli zadržený muž
se ženou zaparkované vozidlo, kterým do obce
přijeli. Automobil podezřelý muž řídil, i když
má soudem uložený zákaz činnosti spočívající
v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to
na dobu devíti let.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání pětatřicetiletého
muže z Jihlavska a čtyřiadvacetileté ženy z Táborska, oba byli obviněni z přečinů krádeže,
porušování domovní svobody a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství. Obviněný muž je navíc stíhán ještě v souvislosti
se spácháním přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. V minulosti byl již více než desetkrát soudně trestán, převážně za majetkovou
trestnou činnost. Odpykal si i nepodmíněný
trest odnětí svobody a brány věznice opustil letos na konci jara. Do současné doby už stihl být
odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Obviněná žena byla v minulosti potrestána
za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s řízením vozidla pod vlivem drog.
Muž a žena se vloupali do rodinného domu,
jehož obyvatelé byli na delší dobu vzdáleni.
Dvojice si připravovala k odcizení různé věci,
krádež se jim ale díky zákroku přivolaných po-

licistů nepodařilo dokončit. Majitelé tak o své
věci nepřišli ani při své nepřítomnosti. Odcizené věci chtěli přitom pachatelé po krádeži zpeněžit a peníze použít pro vlastní potřebu.
Obviněný muž byl vzat do vazby a policisté ho
eskortovali do věznice. Žena byla po provedení
nezbytných úkonů ze zadržení propuštěna a je
stíhána na svobodě.
Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na dobu tří let.
npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Zpětný odběr
pneumatik v Telči
Upozorňujeme, že staré pneumatiky se již
nesmí odkládat k pneuservisu Máca na Hradecké ulici. V Telči můžete staré pneumatiky
odložit na Službách Telč, popřípadě na Opravnách Telč. Obě firmy mají sídlo na Radkovské ulici. Vybírají se pouze pneu od koncového uživatele! V případě pochybností o původu
pneumatik lze jejich převzetí odmítnout.
Pneumatiky, které nepatří do ZO:
• pneumatiky z černých skládek,
• pneumatiky z nabyté nemovitosti, pozemku,
• pneumatiky ze střelnice, paintballového hřiště,
• pneumatiky z různých úklidových akcí,
• pneumatiky, které sloužily na zakrytí silážních jam od zemědělců.
Více na: www.sluzbytelc.cz
a www.opravnytelc.cz/.
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Živý betlém

VÝROBCE VZORNÍKŮ SE SÍDLEM V TELČI hledá nové kolegy

MISTR/-OVÁ VÝROBY

•
•

•
•

řízení a plánování v rámci svěřeného výrobního
úseku a pracovníků
zajišťování dodržování technologické a pracovní kázně, kvality,
BOZP/PO a ostatních směrnic
Jednosměnný provoz
Mzda 28 000-32 000 Kč/měsíc

OPERÁTOR VÝROBY
•
•
•

Ruční kompletace výrobků, obsluha jednoduchých strojů
1 až 2 směnný provoz
Mzda až 22 000 Kč/měsíc

SEŘIZOVAČ

•
•

•

Seřizování, nastavování, údržba a obsluha strojů, řešení
technických změn; kontrola výrobků dle technické dokumentace
1 až 3 směnný provoz
Mzda 30 000-40 000 Kč/měsíc

SKLADNÍK
•
•
•
•
•

Příjem, skladování, kontrola a expedice zboží a materiálu
Zajištění související evidence a dokumentace,
Obsluha manipulačních prostředků (VZV)
Jednosměnný provoz
Mzda 21 000-23 000 Kč/měsíc

Nabízíme:
•
•
•
•

Zajímavou a různorodou práci s odpovědností za výsledky
Dotované stravování
Práce v pohodovém, čistém a tichém prostředí
Volné víkendy, svátky

563 035 005

eva.kubesova@maxxisample.cz

V sobotu 18. prosince 2021 se konal tradiční Živý betlém v podání telčských folklorních
souborů. Oproti minulým ročníkům se odehrál místo na zámeckém nádvoří v Univerzitním centru v Telči. Na rozdíl od předešlých
ročníků jste nás mohli zahlédnout pouze jednou. Protože nebyly do poslední chvíle známy podmínky pro konání veřejné akce, betlém nebyl dopředu nikde propagován, a tak
se mohl stát příjemně stráveným večerem pro
naše příbuzné a kamarády nebo překvapením
pro náhodné kolemjdoucí.
Na webových i facebookových stránkách
souboru jsme již před Vánoci zveřejnili záznam z generální zkoušky, takže i ti, kteří
o akci nevěděli nebo ji z jakéhokoliv důvodu
nestihli, ji mohou zhlédnout prostřednictvím
profesionální nahrávky i nyní.
Soubory Podjavořičan i Kvítek vám děkují
za zachování přízně v uplynulém roce a budou se na vás těšit i v roce následujícím. Doufáme jen, že se s vámi budeme setkávat častěji tváří v tvář!
FS Podjavořičan a Kvítek
Jana Vacková

Ve dnech 10. a 11. 2. 2022
bude z důvodu stěhování
omezen provoz Odboru
rozvoje a územního plánování
(ORÚP) MěÚ Telč.
Od pondělí 14. 2. 2022
bude celý ORÚP MěÚ Telč zpět
v budově radnice –
Náměstí Zachariáše
z Hradce 10.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V ORLOVNĚ
Orel Jednota Telč
zve ve spolupráci
s telčskou farností všechny
děti v masce i bez masky
na dětský karneval
v neděli 27. února
od 14.00 hod. do orlovny.
Připravené jsou hry
a soutěže.

Přijďte se pobavit!
Večerní lyžování na sjezdovce v Mrákotíně
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Zvyšování dostupnosti
zdravotních
a sociálních služeb
Lidé se v životě dostávají do obtížných životních situací, ve kterých si neví při hledání řešení rady, a často tápou, co budou
dělat a jak zajistit co možno kvalitní život
po zdravotní a sociální stránce. Myšleny
jsou tím situace, které se týkají zhoršeného
zdravotního stavu, a na to navazující komplikace v oblasti sociální sféry. Lidé často
nevědí, jak nastalé sociální problémy řešit.
Rodina často není nebo bydlí daleko, případně se není schopna o svého člena sama postarat. Nebudeme se v tuto chvíli zabývat tím, proč to tak je, ale co s tím. Již
dnes se lidé s důvěrou obracejí na Charitní
pečovatelskou službu nebo Sdílení (řazeno
abecedně, abychom někoho neupřednostňovali, oběma patří náš velký dík), nicméně Kraj Vysočina se stále snaží zdravotní
a sociální péči zlepšit a učinit dostupnější
pro své obyvatele.
Chceme vás informovat o novém projektu
Kraje Vysočina, který by měl lidem v takto obtížném a složitém období života pomoci. Jedná se o projekt „Tvorba systému
sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.
Cílem projektu je nastavit užší propojení
sociální a zdravotní péče, tj. takový stav,
který pacientům usnadní přechod z lékařské péče do té sociální a naopak. V České
republice jsou povětšinou zdravotní a sociální péče oddělené oblasti a doposud nebyla komunikace a spolupráce mezi nimi
nijak systémově nastavena. Přitom životní
situace, do kterých se lidé dostávají, v sobě obě tyto roviny propojují. Je potřeba
zvýšit dostupnost služeb a prostřednictvím
správné kombinace služeb, jak sociálních,
tak terénních, umožnit klientům co nejdéle
zůstat ve svém domácím prostředí a udržet
jim co nejvyšší kvalitu života. Pokud už to
není možné, jsou samozřejmě na místě pobytové služby.
V rámci projektu jsou posíleny úvazky
tzv. koordinátorů pomoci, kteří na obcích
s rozšířenou působností a v nemocnicích
Kraje Vysočina pomáhají klientům a pacientům hledat řešení na míru jejich tíživé
životní situaci, poskytují jim sociální poradenství. Pro občany ORP Telč je k dispozici koordinátorka pomoci Bc. Michaela Čeřovská (cerovska.m@vysocinapecuje.
cz, tel.: 734594144). Prakticky to znamená
konkrétní doporučení a informace o sociálních dávkách, o možnostech využití sociálních služeb (např. pečovatelské či odlehčovací služby, služby osobní asistentce,
azylové domy, domovy pro seniory, chráTL 1-2/2022

něná bydlení atd.) i zdravotních služeb
(převážně domácí ošetřovatelská péče, paliativní medicína atd.). Svoji pozornost věnují i pečujícím osobám, které se o svého
blízkého starají v domácím prostředí.
Díky těmto koordinátorům je možné „podchytit“ pacienty už na akutních lůžkách
a včas tak s nimi začít řešit komplexně jejich zdravotně-sociální situaci a návazné
řešení pro propuštění z nemocnice.
Za účasti koordinátorů, zástupců Kraje Vysočina a dalších odborníků se schází i projektový řešitelský tým, který řeší případy těžko umístitelných klientů ve složité
životní situaci. Na kulatých stolech, kde
diskutujeme systémová řešení a návrhy
na zvyšování dostupnosti služeb, se potkávají odborníci napříč Krajem Vysočina
a z obou oblastí – sociální i zdravotní. Právě vzájemné předávání zkušeností i užší
spolupráce jsou základní myšlenkou a srdcem projektu.
Pro snazší orientaci v nabídce sociálních
a zdravotních služeb, dávkovém systému, kompenzačních pomůckách a vzdělávacích aktivitách jsme vytvořili webový
portál vysocinapecuje.cz. Ten je určen pro
všechny obyvatele kraje, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují pro sebe nebo své blízké zajistit odpovídající sociální péči. Nově
je tato webová stránka představena formou
filmového příběhu v novém videospotu,
který je ke zhlédnutí právě na www.vysocinapecuje.cz i na sociálních platformách
Kraje Vysočina. V tomto roce pak na webu
přibude nabídka bezplatných vzdělávacích
seminářů a kurzů pro tzv. neformální pečující, tj. ty, kteří o své blízké pečují doma
a kterým často chybí informace, možnosti úlevy či sdílení. Zájemci z Telče a okolí se budou moci bezplatně zúčastnit kurzů
prezenčně v Jihlavě nebo ze svého domova
formou on-line seminářů či zhlédnutím již
natočených videozáznamů.
Uvedené aktivity jsou realizovány v rámci
projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, reg. č.
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974.
Vít Drexler,
vedoucí sociálního odboru MěÚ Telč

Tříkrálová sbírka 2022
Letošní Tříkrálová sbírka se po roce vrátila do ulic a skupinky tří králů navštěvovaly naše domácnosti. Mnozí se těšili na
příchod koledníků, jejichž zpěv a přání jim
chyběly. I v této podivné a pro mnohé nelehké době se letošní sbírka stala rekordní. V Telči a okolních obcích štědří dárci
do kasiček vložili 341 124 Kč. Tento rok
se ke sbírce připojila třída „Broučci“ z MŠ

Nerudova Jany Kosové a Nikoly Feitlové.
Děti s vlastnoručně vyrobenými korunami
prošly a zazpívaly kolem bytových domů
v ulici Jana Žižky. Poděkování patří všem
dárcům, koledníkům a aktivním pomocníkům.
Jaroslav Kadlec, místní koordinátor TKS

Tříkrálová sbírka Telč
Obec
Telč

Částka v Kč
149 036

Mrákotín

25 585

Krahulčí

19 824

Sedlejov

14 830

Mysliboř

14 025

Nevcehle

11 470

Urbanov

11 370

Radkov

11 020

Žatec

8 261

Řásná

7 823

Olší

7 780

Černíč

7 020

Řídelov

5 760

Ořechov

5 627

Zadní Vydří

4 400

Studnice

4 118

Dobrá Voda

3 940

Strachoňovice

3 912

Mysletice

3 202

Volevčice

3 180

Myslůvka

2 891

Kostelní Myslová

2 696

Dolní Dvorce

2 125

Dyjice

2 095

Doupě

2 053

Dyjička + Rozsičky

1 929

Borovná

1 880

Stranná

1 722

Slaviboř

1 550

Celkem

341 124
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Novinky Knihovny UC
Tomáš Přibyl: Dobytí Měsíce; Jaromír
Čejka: Jižní Město; Radek Kedroň: Sněžím! Deník bílé mafie; Detlef Brandes:
Češi pod německým protektorátem; Helena Jarkovská: 264 cvičení na velkém míči; Pavel Juřík: Kinští: Bůh, čest, vlast;
Ladislav Kvasz: Prostor mezi geometrií a malířstvím; Vít Hloušek: Politické
systémy; Jana Bílková: Posilování mentální kondice: 365 úkolů na celý rok; Nikola Klanicová: Krasopis: naučte se psát
krásně; Lucie Faulerová: Smrtholka; Matěj Hořava: Mezipřistání; Michal Sýkora: Nejhorší obavy; Kristina Májová:
O ostatních nic nevím; Ota Filip: Tři škaredé středy a sedm dalších elegií o zlých
dnech; Lubomír Kopeček: Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997; Jana
Horváthová: Amendar: Pohled do světa romských osobností; Modlitební knížka: základní a tradiční katolické modlitby;
Dan Hampton: Charles Lindbergh: Transatlantický let; Lenka Šnajdrová: Léčivý rodokmen; Karel D. Riegel: Poruchy
osobnosti v 21. století; Jodef Moucha:
Válka za studena; Petr David: Krušné hory známé i neznámé; Caroline Buglerová:
Kniha umění; Wilhem J. Wagner: Rakouso-Uhersko: monarchie a lidé slovem i obrazem; Jakuba Katalpa: Zuzanin dech;
Markéta Pilátová: Senzibil Jiří Štaif:
Modernizace na pokračování
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Martinez: Psáno s nadějí; Brown: Lest;
Nikolai: Čokoládovna; Montgomery:
Hned vedle; Delaney: Slušní lidé; Hoover: 9. listopad; Nesměrák: V obležení;
Marsons: První krev; Votyová: Myší díra;
Deaver: Poslední důkaz; Whitton: Ludmila z Poděbrad; Lovering: Třetí polovička; Hunter: Takový hněv; Hawkins: Pomalu hořící oheň; Lehečková: Poupátka;
Smith: Temné dědictví; Steel: Bod zlomu

Naučná

Dungel: Atlas ptáků České a Slovenské republiky; Štráfeldová: To je on! O té, co si
říkala Toyen; Motl: Oprátka pro krásnou
Veru; Rendl: 10 000 kilometrů pěšky Latinskou Amerikou; Kechlibar: Zapomenuté příběhy 5; Gott: Má cesta za štěstím;
Juřík: Encyklopedie šlechtických rodů;
Špaček: Deset let s Václavem Havlem;
Fišar: Americké prázdniny
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Dětská

Kubašková: Čarodějka a zlatý elixír; Simon: Darebák David a vesmír; Pearson:
Hilda a král hory; Sands: Alchymistova
šifra. Zrádcova dýka; Telgemeier: Nervy;
Hawking: Jirkův vesmírný lov pokladů;
Šlik: Ztracený na Nevděku; Pospíšilová:
Nezbedný mýval; Brezina: Džin z kouzelné lampy
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Knižní novinky
z knihovny NPÚ
Martinek – Jonová (eds.): Ornamenta
episcopi: liturgická roucha olomoucké katedrály; Panofsky: Význam ve výtvarném
umění; Vilímek: I domy umírají vstoje;
Stolárová – Vlnas (eds.): Comenius 15921670: Jan Amos Komenský a jeho svět; Foltýn a kol.: 1620 – Cesta na Horu; Trnková:
Jaroslav Ziegler
Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Vánoce 2021 možná
založily nové tradice města
Už podruhé se musela většina plánovaných vánočních akcí přizpůsobit současné
době a s ní spojeným opatřením a pravidlům. Přišli jsme tak například o adventní koncerty, Mikulášské nebo Novoroční
setkání. Zároveň tím ale vznikla příležitost uspořádat úplně nové vánoční události
a radosti. A kdoví, třeba se některé z nich
zařadí mezi ty tradiční.
Pokud jste se během adventu procházeli Telčí, nejspíš jste si všimli, že vedle vánočního stromu na náměstí vyrostl dřevěný stánek. Jeho původně plánovaným
úkolem bylo zajistit díky místním podnikatelům občerstvení pro veřejnost, jak
doplňuje starosta města Vladimír Brtník:
„Považovali jsme to za možný začátek tradice vánočních trhů v Telči. Říkali jsme si,
že když to bude v letošním roce fungovat,
příští rok můžeme koupit další prodejní
stánek. A třeba budeme mít za několik let
v Telči vánoční trhy, na které se budou sjíždět návštěvníci z blízkého či dalekého okolí.“ S vyhlášením nouzového stavu a s ním
spojeným zákazem konzumace občerstvení na veřejnosti z těchto plánů muselo sejít. A ze stánku se tak stala Ježíškova pošta. Zvenčí lákala svým osvětlením, uvnitř
ji zdobily výrobky dětí z DDM, MŠ a ZUŠ
Telč. „Až do 23. prosince mohly děti posí-

lat svá přání… A jaká to byla přání? To ví
jenom ti, kteří dopis poslali. Bylo jich hodně, byla různá a věřím, že se dětem splnila. Našla se i taková přání jako „otevřené
srdce všem“, „aby staří lidé nebyli na Vánoce sami“, „aby byli všichni lidé zdraví“, „všechno to, co se nedá zabalit, štěstí,
zdraví a lásku“, ale i „nekonečné množství peněz“… Přestože jsme měli i přání
na „odstranění škaredé boudy z krásného
telčského náměstí“, děti byly nadšené, že
mohly své dopisy Ježíškovi napsat. V Ježíškově poště se nashromáždilo na sto přání!“ komentuje Věra Peichlová, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu.
23. a 25. prosince jsme si mohli vychutnávat atmosféru Vánoc a osvětleného náměstí Zachariáše z Hradce za doprovodu
koled. Den před Štědrým dnem zněl Telčí zpěv členek klubu důchodců s hudebním doprovodem pana starosty. Tato akce
se v Telči odehrála už podruhé, jak upřesňuje Vladimír Brtník: „Vzhledem k tomu,
že se jednalo o druhý ročník tohoto našeho
společného zpívání koled, považujeme ho
s dámami z klubu důchodců za již tradiční
akci, ve které hodláme pokračovat.“
Na 1. svátek vánoční zvala k hudebnímu setkání ZUŠ Telč. Hráli a zpívali žáci Evžena Mašáta (trubky), Evy Pavlíkové (zpěv) a Mileny Svobodové (klarinet).
„Vystoupení u vánočního stromečku bylo
pro nás po zrušení všech adventních koncertů velkým potěšením. Krásně osvětlené
náměstí a vánoční náladu nám nepokazilo
ani mrazivé počasí, které způsobilo nemalé problémy s hudebními nástroji. Ale pro
děti to byla veliká zkušenost a radost ze
společného muzicírování nám navodila pohádkově kouzelnou vánoční náladu. Doufám, že i všichni přítomní prožili příjemné
okamžiky s námi,“ popisuje Milena Svobodová, vyučující ZUŠ Telč. Svým pohledem
ji doplňuje i Eva Pavlíková, ředitelka ZUŠ:
„Trubači a zpěváci jsou na účinkování v zimě zvyklí, ale klarinety jsou nástroje, které se zimou často nechají „rozhodit“. Ale
krásně nám sněžilo a troufám si říct, že by
z akce mohla vzniknout hezká tradice.“
Událostí, kterou jsme museli už druhým
rokem oželet, bylo Novoroční setkání a ohňostroj. Ten město pravidelně pořádalo už
od roku 2005. „Setkání bývalo příjemným
vkročením do nového roku. Ohňostroj vždy
zajišťoval Ing. Ivan Martínek, který dokázal úžasně a s citem zkomponovat hudbu
s vizuálním efektem ohňostroje. Věřím, že
příští Nový rok opět oslavíme všichni společně na zasněženém náměstí v Telči osvětleném spoustou barevných hvězd,“ uzavírá naše ohlédnutí za vánoční dobou Věra
Peichlová.
Ivana Holcová
TL 1-2/2022
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Dětský domov je pro mě srdeční záležitostí, říká ředitel Milan Opravil
Osobní i profesní život Mgr. Milana Opravila je spojen s Dětským domovem Telč.
V domově vyrůstal od svých 10 let až do vystudování vysoké školy, nyní je jeho ředitelem. Během povídání v příjemném prostředí
zařízení se s námi pan Opravil podělil o své
zkušenosti, zážitky, radosti i starosti, které
provází každodenní život „hlavy“ dětského
domova.

I o vnoučka je třeba se postarat

Foto: Archiv Milana Opravila

Pane řediteli, jak dlouho působíte v Dětském domově Telč?
V domově jsem od roku 2005, takže už poměrně dlouhou dobu.
Jak postupovala Vaše předchozí kariéra?
Po vystudování vysoké školy jsem učil
na telčském gymnáziu, asi 17–18 let. Tu práci jsem měl moc rád a zároveň mě připravovala na práci v dětském domově. Vystudoval
jsem tělocvik a zeměpis, po revoluci jsem si
doplnil studium základů společenských věd,
což mi dalo velmi široký přehled z oblasti
psychologie, sociologie, ekonomie a právních věd – i to byla příprava na mou současnou práci. Když odešel pan ředitel Barták
do důchodu, přihlásil jsem se do konkurzu.
Spolupracoval jste s dětským domovem
ještě před konkurzem?
Myslím, že je čtenářům Telčských listů známé, že jsem v dětském domově pobýval i jako dítě, a to od svých 10 let. Odešel jsem
po dostudování a svatbě. S předchozím panem ředitelem jsem se tak znal už od dětství
a v kontaktu jsme byli nepřetržitě. Vytvářeli jsme například obecně prospěšnou činnost Čtyřlístek, kdy jsme získávali peníze
od sponzorů a využívali je ve prospěch dětí.
Dětský domov je pro mě srdeční záležitostí.
TL 1-2/2022

Napadlo Vás už tenkrát, že byste se jednou mohl stát ředitelem?
Počítal jsem s tím, že budu s panem ředitelem vždycky v kontaktu. Ale tak daleko, že
bych tady sám mohl dělat ředitele, jsem neuvažoval. Měl jsem práci na gymnáziu, kterou jsem dělal rád. Kromě toho jsem trénoval fotbalisty v Telči, takže mé pracovní
cíle byly tehdy naplněny. Nakonec jsme se
po debatě s panem ředitelem dohodli, že
do konkurzu půjdu.
Nechybí Vám učení?
Učení mi trošku chybí, ale mám zase jiné
úkoly. Učitel se musí specializovat na předmět, který učí, já mám teď mnohem širší obzory. Řeším personální záležitosti, legislativní změny, komunikuji se zřizovatelem.
Pracuji s dětmi i s dospělými, což je někdy
jednodušší, jindy složitější.
Všechny úkoly spojené s vedením dětského domova jistě zabírají spoustu času.
Zbývá Vám dostatek prostoru i pro samotnou práci s dětmi?
Kontakt s dětmi je pro mě důležitý. Jezdíme spolu na hory, na prázdniny, s většinou
z nich se setkávám denně v domově. Ale
v šíři záběru ředitele je ten kontakt s dětmi
samozřejmě omezený. Administrativa je náročná, „papír“ musí být dnes na vše.
Komplikuje Vám tyto záležitosti i „covidová situace“?
Co se týká Covidu, nejhorší situace pro nás
byla na přelomu roku 2020 a 2021. O Vánocích mělo Covid 14 dětí a 6 vychovatelek.
Ta situace pro nás byla velmi složitá, museli
jsme přesouvat děti podle toho, zda jsou negativní, pozitivní nebo v karanténě. Všechny zdravé vychovatelky byly celou dobu
ve službě. V průběhu roku už to bylo klidnější, nebyl žádný výskyt Covidu. Báli jsme
se letošních vánočních prázdnin, aby děti
mohly jet domů a vychovatelky si odpočaly.
Dopadlo to dobře.
Jak se změnil Dětský domov Telč za dobu, po kterou ho znáte?
Situace v domově se změnila diametrálně.
Změnilo se vybavení, seskupení dětí. Dříve
mohlo být na pokoji 6–8 dětí, dneska máme
pokoje dvoulůžkové, dokonce i jednolůžkové. Změnila se skladba vychovatelek, fluktuace je teď malá. Materiální vybavení je
úplně jinde. Dříve to
bylo takové nemoc-

ničně-internátní, dneska je to dětský domov
rodinného typu. Myslím si, že se to ani nedá
porovnávat.
Plánujete v blízké budoucnosti nějaké
změny?
Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace po Covidu. Rádi bychom navázali na naše pravidelné aktivity – hory, výlety. Máme svou
chalupu v Horní Slatině, kde trávíme jarní,
podzimní i velké prázdniny tak, abychom žili normální život jako všechny rodiny s dětmi v celé republice.
Od dětí se toho může člověk hodně naučit. Jsou nějaké výjimečné momenty, netradiční zážitky, které Vám zůstávají vryté v paměti?
Netradičních zážitků máme celou řadu. Rodiče jich mají spoustu se svými několika dětmi, tady je těch dětí 24. Jde o běžné situace,
prázdninové situace, výlety. S dětmi se dá
velmi dobře spolupracovat. Jak říkáte, můžeme se od nich spoustu věcí naučit. Vždycky
mi rády pomohou například s telefonem.
Stalo se i něco, na co byste raději zapomněl?
Zažili jsme lepší i horší roky. Třeba když
jsme přestavovali půlku domova včetně
střechy, a to za běžného provozu. Báli jsme
se možných zranění dětí, ale všechno dobře
dopadlo. Horší může být v některých případech začlenění dětí do života. Někdy se to
však povede pěkně, snažíme se jim najít práci i bydlení.
Z Vašeho povídání je cítit, že pro svou
práci žijete. Můžeme tedy říct, že ji máte
opravdu rád?
To musí posoudit jiní. Ale podle výsledků
a podle toho, jak domov sleduji, myslím, že
funguje. Současná situace s Covidem pomine a poté uvidíme, jak se vrátíme zpět
do běžných kolejí života.
Zbývá Vám vůbec nějaký volný čas?
Moje práce je časově náročná. Jsem také
starostou v obci Dyjice, už asi 30 let. Pokud
nějaké volné chvíle jsou, naplňuje mě radost
z rodiny a vnoučat – mám vnuka a vnučku.
Těší mě, když jdeme třeba sáňkovat nebo si
hrajeme s hračkami, které za mého dětství
nebyly.
Ivana Holcová
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Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

27. 2. – Masopust na statku
Šrámkův statek v Pileticích, od 10 hod.
Masopustní hodokvas, pravá venkovská
zabijačka, řemeslný jarmark, prodej zabijačkových a jiných dobrot, pohádky
na slámě, lidové tvoření, obchůzky maškar statkem a všeliké taškaření.

CHEB

23. 2. – Partička
Skvělá improvizační show v nové sestavě! Michal Suchánek, Richard Genzer,
Michal Novotný, Jakub Kohák, hudebník
Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk
vás vždy všechny rozesmějí. Každé představení je originál.

JINDŘICHŮV HRADEC

27. 2. – Masopustní průvod městem

KUTNÁ HORA

19. 2. – Kaňkovský masopust
Masopust zahájíme v 9.30 hod. v areálu
TJ Sokol Kaňk divadelní scénkou, která
bude ukončena povolením starosty k zahájení masopustu. Občerstvení ve formě
zabijačkových specialit, něco k pití.

LITOMYŠL

do 15. 5. – Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře
Regionální muzeum v Litomyšli. Výstava
představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence.

POLIČKA

do 27. 3. – Jiří Šindler
Výstava ke 100. výročí narození grafika
Jiřího Šindlera – výstavní sály Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

TELČ

7. 2. – 31. 3. – Místa UNESCO objektivem Věry Zadinové
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč
a Univerzitní centrum MU Telč zvou
na výstavu k 30. výročí zapsání Telče
na Seznam světového dědictví UNESCO.

TŘEBOŇ

15. 2. – Kolem Světa za Hanzelkou
Symbolická procházka kolem rybníka
Svět s uctěním památky cestovatele se zastavením na hřbitově sv. Jiljí, u místa jeho posledního odpočinku. Začátek je v 15
hodin u hotelu Svět.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách.
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Přehled počasí v Telči

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice:

od 18. 11. 2021 do 18. 1. 2022.

Listopad v číslech

Průměrná teplota: 3,2 °C
Průměrný tlak:
1017,5 hPa
Srážky: 		
18,2 mm
Max. teplota:
9,6 °C, 7. 11. ve 14:11
Min. teplota:
-3,8 °C, 29. 11. v 4:59
Max. rychlost větru:36,8 km/h, 29. 11.

Prosinec v číslech
Počasí v Telči

www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi  www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Průměrná teplota: 0,5 °C
Průměrný tlak:
1017 hPa
Srážky: 		
17 mm
Max. teplota:
11,8 °C, 31. 12. ve 14:32
Min. teplota:
-10,3 °C, 26. 12. v 8:50
Max. rychlost větru:41,6 km/h, 24. 12.
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Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet
z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd.
Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 721 123 595.
• Koupím obrazy Míly 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
• Hledám nevázané hráče pro založení
kapely, country, folk. Kytara, banjo, cajon ap. Občasné hraní pro zábavu a kamarády, bez nároku na odměny. mob.
602 530 648
• V Telči pronajmu byt 2+KK. Tel.
603 763 933. Po 18. hodině.
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Přál bych si, aby snímky
putovaly i nadále, říká autor výstavy Podzim života
Putovní výstava fotografií Podzim života
zobrazující klienty hospice Sdílení byla v listopadu loňského roku k vidění v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky. „Výstava v Senátu pro mě byla vrcholem. Na začátku jsem nepomyslel na to, že by se snímky mohly dostat až tam,“ sdělil autor Jakub
Hejl, který v současnosti pobývá v USA. Se

či charitativních organizací, i kdyby to nemělo být prostřednictvím fotek,“ přemýšlí. Ještě
před přípravou expozice pro Sdílení pracoval
na projektu pro celosvětovou nadaci Movember, skrze snímky se mu podařilo vybrat menší peněžní obnosy, které putovaly nadaci.
Setkání se seniory má v paměti dodnes. „Tehdy jsem jako osmnáctiletý student nevěnoval
tolik pozornosti stáří či smrti, myslím, že vidět
realitu stárnutí dokáže život mladého člověka ovlivnit. Rád vzpomínám na příběhy, které byly mnohdy velmi silné,“ vyzdvihl Jakub
zkušenosti, které mu projekt přinesl. Užiteč-

Ručně dělaná čertovská
maska nakonec zůstala
bez využití

Čertovský převlek ve stylu Krampus od
R. Vyvadila
Foto: R. Vyvadil

Jakub Hejl při vernisáži výstavy v prostorách Valdštejnského paláce
spolužačkou z telčského gymnázia Marcelou
Kadlecovou v průběhu roku 2018 navštívili
třináct seniorů. Na podzim se fotky poprvé
objevily na radnici. Od té doby je lidé mohli
zhlédnout na řadě dalších míst.
„Zájem z veřejných prostorů mi dělá ohromnou radost. Přestože fotografie vznikly téměř
před čtyřmi lety a nyní už je to více než tři
roky od první expozice Podzimu života, vždy
jsme měli možnost je někde vystavovat,“ přiblížil osudy snímků Hejl. Po Valdštejnském
paláci putovaly do výstavního sálu ve Studené. V současnosti projevili zájem také z Panského dvora Telč, kde by měly snímky viset dva měsíce. „Přál bych si, aby fotografie
putovaly i nadále. Měly by být vidět a ne ležet někde ve skladu. Vypráví příběh, probouzí v lidech emoce a připomínají, na co máme
tendenci zapomínat,“ doplnil autor.
Jakub se fotografování začal věnovat
ve svých třinácti letech. Vlastní výstava byla
jeho snem, tolik pozornosti ale nečekal. „Focení pro mě bylo obrovským koníčkem, ale
v posledních letech jsem našel zalíbení v jiných zájmech. Abych se jim mohl věnovat naplno, šel foťák stranou. Někde uvnitř mě ale
těší pocit, že bych se k tomu mohl jednou vrátit. Rád bych se věnoval podpoře neziskových
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Foto: Sdílení o. p. s.

né pro něj bylo i vystupování na vernisážích.
„S mluvením na veřejnosti jsem vždy zápasil,
výstavy mi dodaly sebevědomí,“ ocenil.
Po gymnáziu Hejl nezamířil na vysokou školu jako většina jeho spolužáků, ale vycestoval do amerického New Jersey. „Původně
jsem do Ameriky odjel jako au pair, to je člověk, který žije s hostitelskou rodinou, kde se
stará o děti a pomáhá v domácnosti. Součástí takového programu je i studium, kde
je povinnost získat určitý počet kreditů. Mimo práci jsem studoval environmentální vědu, americkou historii, politologii, španělštinu a psychologii,“ popsal část pobytu Jakub.
„Byly to pro mě dva velmi obohacující roky, jelikož jsem měl možnost pracovat, uspořit si nějaké peníze a zároveň studovat. Spojené státy se staly mým druhým domovem
a po návštěvě Česka jsem se opět vrátil,“
dodal s tím, že zbytek studií směřuje do Evropy. Letos na podzim by rád zahájil studia
na univerzitě v Nizozemí. „Česká republika
pro mě ale vždy zůstane domovem. Při své
poslední návštěvě jsem strávil hodně času
v Praze, kterou jsem si velmi oblíbil. Dokážu
si představit, že se jednou vrátím,“ přemítá
nad budoucností Jakub Hejl.
Marie Majdičová

Krampus je rakouská a německá folklorní figura, která odpovídá českému čertovi,
doprovodu svatého Mikuláše. Přehlídky
tohoto druhu čertů se v posledních letech
objevují také v tuzemských městech. Několik se jich uskutečnilo i na Vysočině,
v Telči by se ale ukázali poprvé. Krampus
je známý svým zlověstným zjevem, kterého se často leknou i dospělí.
Šestnáctiletý Vyvadil na masce pracoval
několik měsíců. „Tvořil jsem z třináctikilogramového lipového špalku, hotové dílo váží většinou dva až čtyři kilogramy.
Dřevo nejprve tvaruji motorovou či elektrickou pilou, kterou naznačím obrysy. Pak
je třeba změřit, kde budou oči a ústa jak
masky, tak nositele. Poté ji upevním ke stolu a začínám s dlabáním, nejnáročnější je
vydlabat zadní část tak, aby se dala nasadit na hlavu. To trvá i dva dny,“ popsal autor výrobu. Škrabošku pak zdobí pravými
rohy, barví a polstruje obličejovou část.
Čertovský převlek sestavoval téměř tři měsíce. Rohy měří více než půl metru, maska
váží dva a půl kilogramu.
Kromě masek Vyvadil vytváří i další dřevěné výrobky. „K tomuto koníčku jsem se
dostal v jedenácti až dvanácti letech, začínal jsem s ručně malovanými vánočními
ozdobami, které se lidem líbily. Pak se mi
do rukou dostala řezbářská dláta a zaujal mě Krampus, konkrétně masky Rettei,“
přiblížil mladý rukodělec, který se s truhlařinou setkává i ve škole.
Inspiraci hledá především v Rakousku, aktuálně pracuje právě na škrabošce Rettei,
jejíž název lze přeložit jako krev a velké
zuby. Na kontě má také podstavec pod sochu v řídelovské kapličce či různě tvarované svícny a další dřevěné výrobky.
Marie Majdičová
TL 1-2/2022

Lukáš Vybíral,
nový městský policista
Od počátku letošního roku můžeme v ulicích Telče potkávat nového městského strážníka Lukáše Vybírala. Prozradil nám své první
dojmy z nového působiště a očekávání od spolupráce s místními. Popsal i své dosavadní pracovní zkušenosti, na stejné pozici totiž pracoval
předchozích 6 let v Moravských Budějovicích.
Jaké jsou Vaše dosavadní pracovní zkušenosti?
Jako strážník pracuji již 6. rokem. Nejdříve
u Městské policie v Moravských Budějovicích
a nyní jsem 13. den u Městské policie v Telči.
Z jakého důvodu jste zvolil povolání strážníka?
I když v rodině žádného dalšího strážníka nemáme, byl jsem k tomu vedený od malička.
I brigády jsem měl jako hlídač – třeba při koncertech známých zpěváků a skupin, jako jsou
Mirai, Kabát nebo Marek Ztracený.
Co Vás přivedlo právě do Telče?
Telč je krásné památkové město.
Nastal čas zkusit něco nového, zároveň jsem
ale chtěl zůstat
u městské policie.
Byl jsem zvyklý v menším kolektivu a nechtěl
jsem se přesouvat
do velkého. Když
jsem se dozvěděl,
Foto: Archiv Lukáše Vybírala
že je v Telči nově
založená městská policie, neváhal jsem a přihlásil jsem se do výběrového řízení.
Můžeme Vás v našem městě vídat i mimo
službu?
Aktivně hraji volejbal a jezdívám sem na volejbalové turnaje. Před Vánocemi tady bývá soutěž
O vánočního kapříka, které jsme se před pandemickou dobou účastnili se spoluhráči z Třebíče.
Ve službě jste zatím opravdu krátce – stihl
jste se už „rozkoukat“?
Už mám zprovozněné veškeré systémy a jsem
plně vyzbrojen. Mám zkušenosti z předchozího působiště, takže jsem věděl, co vše si zařídit. Jsem rád, že mi vedení vyšlo vstříc. Zatím
mě zaměstnává hlavně administrativa a do ulic
ve větší míře vyrazím, až bude vše připraveno.
V každém případě se mi zde moc líbí.
Co bude Vaší hlavní pracovní náplní?
Asi jako v každém menším městě je v Telči problém s parkováním. Obzvlášť přes léto, kdy je
tu spousta turistů a ne moc velké množství parkovacích míst. Ale dopravou má práce nekončí.
Budu dohlížet na veřejný pořádek a na kamerový systém. Předpokládám, že budu dělat kontroly v hale na vlakovém nádraží a na dalších problémových místech.
TL 1-2/2022

Můžete nám popsat běžný pracovní den
strážníka městské policie?
To se může lišit v každém městě. V některých městech strážníci hlídají ráno u přechodů
pro chodce, aby děti bezpečně došly do školy.
Toto ale v Telči dělá státní policie. Budu provádět převážně kontrolní činnost města a komunikovat s obyvateli. Pro práci městského
strážníka je komunikace s lidmi velmi důležitá. Lidé se ale kolikrát bojí zavolat, když se
něco stane, což je velká chyba. Jsme tu od toho, abychom lidem pomohli, když je potřeba.
Dále samozřejmě musím dělat administrativu
v kanceláři. Čím méně jí je, tím více se mohu
věnovat práci venku.
Zatím jste jediným městským strážníkem
v Telči. Zanedlouho ale bude vypsáno výběrové řízení, díky kterému Vám snad přibyde kolega. Co na to říkáte?
Ano, je to pravda. Na město, jako je Telč, bychom měli být určitě alespoň dva strážníci.
A ideálně ještě asistent prevence kriminality –
jde o osobu, která komunikuje s problémovými lidmi. Nemá uniformu, ale daní lidé na něj
reagují lépe.
Spolupracujete nějakým způsobem i se
státní policií?
Zatím znám jen pár kolegů od policie
a z hasičského sboru. Věřím, že postupem času určitě budeme spolupracovat a poskytneme si informace, kde a s čím si můžeme navzájem pomoct. Přece jen jsme po pracovní
stránce jedna rodina. 
Setkal jste se za svou dosavadní kariéru
s nějakou kuriózní situací?
V Telči zatím žádná taková situace nenastala.
V předchozím zaměstnání jsem třeba ve spolupráci se státní policií odchytával kozy, které
utekly majiteli. 
Co máte na své práci nejraději? A čeho
byste se naopak klidně vzdal?
Nejraději mám, když vidím, že je za mnou nějaká práce vidět. Když mohu pomáhat lidem.
Nebaví mě administrativa a dohady s lidmi,
kteří nechtějí pochopit, že se dopustili přestupku. Toho bych se klidně vzdal. Ale nic jiného bych asi nenašel. Svou práci mám rád.
Věřím, že s lidmi v Telči najdeme společnou
cestu. Když se dodržují pravidla, nemusí se
dávat pokuty a trestat. To si myslím, že je zbytečné.
Čemu se rád věnujete ve svém volném čase?
Ve svém volnu se věnuji rekonstrukci rodinného domu. Práce strážníka je časově náročná, ale na trénink volejbalu se spoluhráči si čas
vždycky rád najdu.
Máte nějaký vzkaz pro čtenáře Telčských
listů?
Čtenářům bych chtěl vzkázat, aby se nebáli
na nás obrátit. Budu rád, když nám budou aktivně posílat podněty, kde je třeba dělat kontrolní činnost. Zároveň je ale prosím o pocho-

pení, jsem tu zatím sám, a tak nemůžu být
všude hned. Žádný z podnětů ale nezůstane
bez povšimnutí.
Ivana Holcová

Kontakt na Lukáše Vybírala
Telefon: 567 112 418
e-mail: lukas.vybiral@telc.eu

Telčská geníza
Vzhledem k výjimečnosti následujícího sdělení lze předeslat, že čtenáři TL se jako první
mohou dozvědět o projektu „Telčská geníza.“
O tom, že v Telči skutečně byla, víme již několik desetiletí a o projektu se uvažuje roky. Vše
se pozdrželo, protože jsme docela oprávněně
čekali na další zdroje informací. Z literatury víme, že snad od počátku středověku byla u většiny židovských synagog místnost nebo komora, které se říkalo geníza. Toto hebrejské slovo
označuje „ukrývání“ nebo „pohřeb“. Do takového prostoru se ukládaly poškozené, vyřazené i zakázané knihy. Mohly to být také různé
smlouvy, dopisy a písemnosti. Posvátné knihy
i svitky obsahují jméno boží a nemohly se jen
tak vyhodit. A tak se později i pohřbívaly. Z genízy se někdy mohl stát i archív židovské obce.
Význam hesla je velmi rozsáhlý. Zvolený příspěvek může být užitečný pro doplňující přístup
a objektivnější nazírání do studia historie židovského etnika v Telči. V květnových dnech roku 1942 se určitá část místních obyvatel musela
vydat na dlouhou cestu, ze které nebylo návratu.
Na památku těch, kteří se do Telče nevrátili, budou v tomto roce slavnostně předány podklady
a informace těm, co žijí.
Lze předpokládat, že v Telči byla geníza funkční již v první polovině 19. století. Z praktických
a prozíravých důvodů nebyla nikdy situována
do míst nám známé synagogy. Od samého vzniku byla geníza v důvěrném prostředí telčských
patriarchů. Víme, že v době před okupací byla
definitivně uzavřena a zazděna. Obsahovala minimálně 200 knih, například Talmud. Hebrejsky
psané pergamenové svitky nám přibližují Bibli – Starý zákon, Exodus a Deuteronomium, 2.
a 5. knihu Mojžíšovu. Bližší údaje budou moci
sdělit příslušní znalci a specialisté. I v současné
době může ještě někdo doma najít starší knihy
s obdélníkovým razítkem „Židovská náboženská obec v Telči.“ Prosím, nedávejte je do sběru či odpadu, nepalte je, a to i kdyby se zdálo,
že se již nedají zachránit. Pokuste se je uchránit pro příští generace. V roce 1985 byl šestého února založen ARCHEOS. Je až s podivem,
že téměř vzápětí jsme mohli zkoumat obsah vyvážky od místní synagogy. Tehdy za námi přijeli archeologové z AÚ ČSAV v Brně, dr. Procházka a dr. Unger. Nikdo z nás nemohl tenkrát
tušit, že je pro nás připraven nelehký úkol, poslání: „Telčská geníza“.
Jan Stříteský, ARCHEOS Telč
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Chystá se Klíčení v Telči
Pokud rádi trávíte čas v historickém jádru Telče, tak i pro vás připravujeme
akci zaměřenou na proměny veřejného
prostoru, tedy míst, kde se všichni setkáváme. Na takových místech se přirozeně obyvatelé i návštěvníci Telče chtějí cítit dobře a každý může i pomocí malých
zásahů ovlivnit, jaký náš sdílený prostor
bude. Akce je pořádaná v rámci projektu
Spolu v Telči z prostředků Technologické
agentury ČR a také za finančního přispění města Telč.
„Akci jsme nazvali Klíčení, protože každá
velká změna začíná prvním malým krokem
a někdy je potřeba nechat věcem přirozený čas, aby zrály. Cílem je oživit a zpříjemnit veřejný prostor historického jádra Telče
a přinést zamyšlení nad tím, co máme rádi,
co nám naopak ve veřejném prostoru chybí
a co má vlastně na kvalitu veřejného prostoru vliv,“ říká architektka a spoluorganizátorka Jana Hořická.
I drobné změny mohou mít na kvalitu veřejného prostoru vliv, například květináče u kostela svatého Jakuba Staršího, o které se starají malí zahradníci. „Někdy stačí jen praktická
drobnost jako možnost posunout lavičku v létě do stínu, na podzim na sluníčko, a když prší, do podloubí,“ uvažuje Hořická. Můžeme
podpořit také nápady, jak zažít známá místa
trochu jinak, například využít zámecký park
pro společné nedělní čtení nebo cestu městem
s hrou Nachozeno v Telči, vše záleží na vás
všech, kteří se k nám připojíte.
V březnu proběhne anketa prostřednictvím
Mobilního rozhlasu, ve které budou moci
obyvatelé a návštěvníci hodnotit a komentovat návrhy na půldenní aktivity, které jsme
pro vás připravili, a navrhnout aktivity vlastní. „Těšíme se na vaše názory. V návaznosti
na anketu pak připravíme program a termín
Klíčení,“ dodává Hořická.
Spolu v Telči, https://www.spoluvtelci.cz

Střípky z GOB a SOŠ Telč
Fiktivní firmy vzdělávají
i baví

Praxe je velmi důležitou součástí přípravy
na budoucí povolání. Toho si je naše škola
dobře vědoma. Svým žákům nabízí skvělou příležitost, jak získat cenné zkušenosti
o fungování podniku – fiktivní firmu. Vlastně rovnou dvě fiktivní firmy, které bychom
vám rádi představili.
Ale prvně si pojďme objasnit, co si pod pojmem fiktivní firma můžeme představit. Jde
o projekt Národního pedagogického institutu a jeho organizace Cefif, která pomáhá
studentům přiblížit svět podnikání. Mohou
zjistit, jak firmu založit a vést, a učí se spolupráci a zodpovědnosti vůči kolektivu.
Fiktivní firma jako povinný předmět
v maturitním ročníku SOŠ
Ve čtvrtém ročníku nám do rozvrhu přibyly dvě hodiny vedení firmy. Učíme se, jak
založit svůj vlastní podnik a postupně navázat obchodní kontakty s ostatními fiktivními
firmami. Získáváme tak zkušenosti, které se
nám mohou hodit do budoucna.
Jako třída jsme si za náš podnikatelský záměr vybrali společnost, jež nabízí umývání
aut s pomocí speciálních prostředků. Jsou
ekologické a nepoškodí lak auta. Po ustavující schůzi jsme naši firmu nazvali Eko
Wash, s. r. o. Řediteli se stali Vojtěch Dvorský a Ladislav Přibyl, kteří mají na starosti správný chod firmy. Se vším nám pomáhá naše třídní učitelka Miroslava Krejčířová.
Markéta Šišovská, 4. AS
Fiktivní firma pro všechny žáky naší školy
Členem této fiktivní firmy se může stát každý, kdo studuje na naší škole – bez ohledu
na obor. Současná firma vznikla pod vedením paní učitelky Hany Mrkvičkové.
Každý člen má dobrovolnou volbu role
v týmu. Struktura firmy se podobá mnoha
opravdovým podnikům. Skládá se z ředitelství, které koordinuje chod firmy – vede po-

Projekt Spolu v Telči spolupracuje s místními a návštěvníky už od roku 2019

Foto: Archiv projektu
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rady a ukládá úlohy. Působí v něm dva členové. Další součástí je obchodní oddělení.
Poté právní oddělení, které se zabývá záležitostmi ohledně zakládání, rušení firmy apod.
Dalším orgánem je personální. Stará se o záležitosti uvnitř firmy, jako jsou třeba pracovní smlouvy a platové výměry. Důležité jsou
i účetní znalosti. Mzdová účtárna vyměřuje mzdy a odměny zaměstnanců, všeobecná
účtárna je orgán napojený na obchodní oddělení a má za úkol účtovat různé objednávky a faktury. Posledním orgánem je výrobní
oddělení, které se zabývá propagací.
Naše současná firma se nazývá Uvidíte, s. r.
o., a zabývá se prodejem a distribucí brýlových obrub a slunečních brýlí. Její kolektiv
tvoří šikovní a pracovití lidé s dobrými nápady, kteří vytváří podhoubí pro možný budoucí úspěch na veletrhu fiktivních firem.
V budoucnu bychom rádi spolupracovali
i s reálnou firmou (nejlépe místní). Máme
spoustu nápadů a doufáme, že vás brzy budeme informovat o všem, co se nám povede.
Nicolas Mathias Olah, 2. AS

Jak pomáhalo Sdílení
v roce 2021
Sdílení, o. p. s., poskytuje sociální a zdravotní služby. Pečujeme jak v Kraji Vysočina, tak
v Jihočeském kraji. Vážíme si důvěry rodin,
které se na nás obracejí, a z celého srdce děkujeme všem, kteří nás podporují. Ať už se
jedná o podporu finanční, věcnou, slova díků nebo dobrovolnickou výpomoc. Bez vás
všech bychom to sami nezvládli. Děkujeme!
Jak tedy Sdílení pomáhalo v loňském roce?
Mobilní hospicová péče pomohla 86 rodinám, které se chtěly postarat o svého blízkého umírajícího v jeho domácím prostředí.
Tuto péči poskytujeme v Kraji Vysočina a také na Dačicku a Slavonicku.
Terénní odlehčovací služba pomohla 64 rodinám při zvládání každodenní péče o své
blízké. Službu nabízíme pouze v Kraji Vysočina, a to v Telči a okolí do 20 km.
Domácí ošetřovatelskou péči využilo 391 lidí, kterým ji předepsal lékař. Je plně hrazena
z veřejného zdravotního pojištění a poskytujeme ji v okrese Jihlava.
Do naší bezplatné poradny pro veřejnost si
přišlo pro radu 1 811 klientů a dalších 300
poradenství bylo poskytnuto terénní formou
v domácnostech klientů.
V půjčovně bylo zapůjčeno 506 zdravotních
a kompenzačních pomůcek. Půjčovna je určena široké veřejnosti a je zpoplatněna dle
ceníku. Neváhejte se na nás obrátit, pokud
pečujete o svého blízkého a nevíte si rady.
Jsme tu pro vás.
Vaše Sdílení
Eva Švecová, fundraiser, Sdílení o. p. s.
TL 1-2/2022

DDM Telč informuje
Milí čtenáři,
máme tu nový rok a my doufáme, že jste
si Vánoce užili podle svých představ. Věříme, že ke sváteční pohodě přispěla také soutěž Vánoční putování, jež probíhala do 7. 1.
2022. Na děti, které putování splnily, čekala v kanceláři DDM malá odměna a diplom.
Do vánoční soutěže se zapojilo 72 účastníků. Za kreativní zpracování soutěžní kartičky dostali Veronika Pryclová a Matěj Mareš
Cenu ředitele DDM Telč.

Koncem minulého roku vyhlásilo Povodí Moravy, s. p., již šestnáctý ročník dětské
výtvarné a literární soutěže Voda štětcem
a básní, tentokrát na téma Barvy vody. Této akce se zúčastnilo celkem 705 dětí z 92
škol a školských zařízení. Letos nechyběly
ani naše děti a soutěžily hned dva zájmové útvary. Tvořílek pod vedením Mgr. Jiřiny Dufkové a Minimateřinka pod vedením
Mgr. Jarmily Janovské. Děti z Minimateřinky byly za svůj trojrozměrný obraz Barevné
rybičky oceněny cenou Generálního ředitele
Povodí Moravy, s. p.
A co se u nás ještě dělo? V sobotu 4. prosince v Mysliboři před příchodem Mikuláše zahrály děti z kroužku Dráčata maňáskové divadlo O ztraceném čertíkovi, žáci z kroužku
Flétničky si nacvičili malý venkovní koncert
pro rodiče, kde zazněly známé koledy. Děti
ze zájmového útvaru Kvíteček a Kvítek spolu s horáckým souborem Podjavořičan opět
secvičily pásmo koled – Živý betlém, které 18. prosince mohla veřejnost vidět v Univerzitním centru v Telči.
V současné době netrpělivě čekáme na vyhodnocení další soutěže Velká výstava betlémů, kterou pořádal Spolek českých betlémářů. Dílka vytvořily děti z kroužků
Minimateřinka, keramika a Liščata. Držte
nám palce.
TL 1-2/2022

Všem vám děkujeme za spolupráci, přejeme
hodně štěstí, pevné zdraví, vždy dobrou náladu a mnoho úspěchů v roce 2022. Věříme,
že nám i v následujícím roce zachováte svoji přízeň.
Text + foto: Kolektiv DDM Telč

Svatby 2021

Přehled svateb v Telči
Pravidelně přinášíme souhrn informací týkajících se svateb v Telči za minulý rok. Data nám poskytly matrikářky telčské radnice
Renáta Koníčková a Marie Němečková.
V působnosti matričního úřadu Telč bylo uzavřeno 97 manželství. Z toho bylo 82 občanských a 15 církevních sňatků. V samotné Telči bylo uzavřeno 61 manželství, v ostatních
obcích matričního obvodu bylo uzavřeno 36
manželství.
Z 82 občanských obřadů se jich nejvíce
uskutečnilo v Městské galerii Hasičský dům
– 20, v zámeckém parku – 12, na Ranči – 13,
v Panském dvoře Telč – 6, na hradě Roštejně – 8.
Dále se občanské obřady konaly: ve Vanově
– Šiškův mlýn – 3, ve Vanůvku – Vanůvecký dvůr – 4, v Horní Myslové – Kopejtkův
mlýn – 2, v Krahulčí – na louce u kostela sv.
Jana Nepomuckého – 2. Po jednom obřadu
to byla místa – v Telči hotel Antoň, Muzeum
techniky, Telčské podzemí, hotel U Hraběnky a zahrada u domu. V matričním obvodu
pak v Mysliboři na ostrově rybníka Na Návsi II, Olší – Bradlo, Ořechov – U Lomu, Krahulčí – louka u rybníka. Další svatby byly
na zahradách u domu – Doupě, Mysletice,
Krahulčí.
Církevních obřadů se uskutečnilo 15.
13 před duchovním církve římskokatolické, 1
před Českobratrskou církví evangelickou a 1
před Církví českobratrskou husitskou.
3 obřady byly v kostele sv. Jakuba v Telči, 9
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Krahulčí, 1 v kostele sv. Bartoloměje v Radkově, 1
v zámeckém parku a 1 v Panském dvoře Telč.
Nejmladší nevěstě bylo 19 let, ženichovi 22
let. Nejstarší nevěstě bylo 69 let, ženichovi
73 let. V matričním obvodu uzavřeli svůj sňatek 4 cizí státní příslušníci (Ukrajina 2x, Litva, Slovensko).
Sňatků, kdy jeden ze snoubenců měl trvalé
bydliště v Telči, bylo 20.
Matričnímu úřadu jsou doručována oznámení okresních soudů o rozvodech sňatků, které
byly uzavřeny u zdejšího matričního úřadu.
V roce 2021 přišlo 45 takových oznámení.
Z toho bylo 9 rozvodů, kdy měl jeden z rozvádějících se trvalý pobyt v Telči.
Renáta Koníčková a Marie Němečková

Srdíčko pošle do Afriky
více než 24 tisíc korun
Už po osmé pomáhal dětský pěvecký sbor
Srdíčko sirotčinci svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile v africkém Burkina Faso.
Skrze online koncert vysílaný 2. ledna 2022
se podařilo vybrat 24 420 korun. „Výtěžek je
úžasný, všem dárcům moc děkujeme,“ vzkazují vedoucí sboru Martina Janková a Ludmila Krejčová. Vystoupení na internetové
platformě YouTube doposud zhlédlo 322 diváků, záznam tam lze sledovat i zpětně.
Stejně jako vloni se i letos koncert uskutečnil online, přestože pořadatelky doufaly, že
bude možné zazpívat naživo před publikem.
„Po uvážení všech opatření a rizik jsme se
v týdnu před Vánoci rozhodli opět pro online
formu. Znamenalo to jistotu, že se akce uskuteční a že všichni, kdo budou chtít, si nás mohou poslechnout,“ odůvodnily dívky.
S tímto typem koncertu už má sbor zkušenosti, a tak bylo uspořádání o něco jednodušší. „I přesto to ale bylo velmi náročné.
Především kvůli celodennímu natáčení. Děti i všichni ostatní účinkující ale vše zvládli na jedničku,“ ocenily práci sboru jeho vedoucí. Díky mírnějším protiepidemickým
opatřením mohli zpěváci vystupovat dohromady a více zkoušet. Příprava jim umožnila zpívat těžší koledy, dvojhlasé úpravy i sóla. „Nejzásadnější změnou bylo právě to, že
jsme mohli natáčet jako celek, což jsme si
užívali. Dokonce dorazil kompletní počet jedenadvaceti dětí, to považujeme za malý zázrak. Také naši instrumentalisté, na rozdíl
od loňska, mohli přijít všichni,“ vyzdvihly
dívky.
Za osm let pořádání koncertu se sboru podařilo vyzpívat částku blížící se 150 tisícům korun. „Organizace je do značné míry závislá
na darech sponzorů, které využívají na uhrazení školného, jídla či oblečení. Na svůj provoz si však přivydělává také chovem hospodářských zvířat, pěstováním spiruliny či
vlastní pekárnou. Sirotčinec poskytuje dětem
jak ubytování, tak i vzdělání. Do místní školy
chodí mnoho dětí z okolí,“ přiblížily fungování organizace sboristky.
Vloni na podzim děti z uskupení absolvovaly soustředění a poté koncert, kde se poprvé
představily jako mladší a starší Srdíčko. Kde
je bude možné slyšet letos? „Akce v poslední době plánujeme na poslední chvíli, takže
zatím nedokážeme říct nic přesného, určitě nás ale několik zajímavých událostí čeká.
V plánu je zatím uspořádat koncert v telčské orlovně a také bychom rádi někam vyjeli, pokud to situace dovolí,“ nastínily plány
na letošní rok vedoucí sboru Martina Janková a Ludmila Krejčová.
Marie Majdičová
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Borovenskou Ježíškovku
navštívilo více než tisíc lidí
Borovná se v adventním čase stala vyhledávaným místem, a to nejen lidmi z Vysočiny,
ale i z Prahy či Karlových Varů. Každý víkend tam rodiče se svými ratolestmi procházeli osvětlenou jablečnou alejí pod borovenským kopcem až k vánočnímu stromu přání,
kde děti zanechaly svá přání. Na cestě zpět
na ně v domě číslo 15 čekal diplom s razítkem
a horká čokoláda. Za takzvanou Ježíškovkou
stojí Barbora Vojtová se svým partnerem Mírou, kteří pod značkou Mibada pracují na nejrůznějších projektech. Kromě netradiční
Ježíškovy pošty stojí například také za Vinobraním v Borovné. Veškeré aktuality a připravované novinky mohou čtenáři sledovat na jejich facebookovém profilu Mibada.cz.
Co znamená zkratka Mibada?
Jsme Míra a Bára z malé vísky Borovná, kousek od Telče, ale hlavně jsme lovci divotvorných inspirací, které sázíme do reality. Mibada je zkratka našich jmen a vzhledem k tomu,
že společně tvoříme různorodé projekty, museli jsme je všechny něčím zastřešit, proto Mibada. Je mezi nimi Vinobraní v Borovné, Ježíškovka, výroba svíček z láhví od vína, vinná
maringotka a další nápady nám klíčí v hlavě.
Jsme takové kreativní duo, které se v rámci
svých nápadů vzájemně burcuje a společně je
realizuje. Míra má kořeny v Krušných horách,
já v Telči, kam jsem se po letech vrátila.
První akcí v Borovné pod vaší taktovkou
bylo již zmíněné vinobraní – jak vznikl nápad uspořádat takovou akci?
Oba jsme náruživí příznivci dobrého vína
a bylo nám líto, že na Vysočině neprobíhá žádný vinný košt či vinobraní, které by fanoušky
vína zaujalo nevšedním konceptem, ale hlavně nadchlo skvělými víny. Tak jsme si řekli, že
takovou akci uspořádáme sami a představíme
lidem pouze vína, za kterými si budeme pevně
stát, protože je nejdříve všechny sami pečlivě
prochutnáme, vybereme a zajedeme si pro ně
přímo k vinařům.
Díky vinobraní jsme zjistili, že na Vysočině
žijí lidé stejné krevní skupiny, jako jsme my.
Lidé, kteří kvalitu vína řeší, a víno patří k jejich životnímu stylu. A není jich málo! Čekali
jsme poloviční účast, než ve skutečnosti byla,
a to i navzdory tomu, že den akce nebyl zrovna ten z nejvymalovanějších. Moc si vážíme
toho, že přišli nejen naši kamarádi, ale i lidé
z obce a blízkého okolí. Jedině díky podpoře
lokálních obyvatel si mohou nové akce začít
tvořit tradici, zakořenit a rozvíjet se. Paradoxní je, že k nám přijeli například i vínomilci ze
Znojma.
Mohou se čtenáři letos na podzim, pokud
to situace dovolí, opět těšit na vinobraní?
S tím počítáme! Při prvním ročníku jsme postr. 18

chopili, v čem je potřeba přidat, co naopak
netáhne, a postupně můžeme ladit celý koncept k dokonalosti. Jisté je, že porfolio vín
rozšíříme a – kromě vín od vítězů Vinařství
roku ve všech kategoriích – si návštěvníci užijí také rozšířenou řadu červených vín.
Nebude chybět ani parádní hudba, slosování o ceny a dobroty nejen z udírny. Tímto
všechny srdečně zveme!
Vaším posledním počinem byla Ježíškovka, proč právě netradiční stezka za vánočním stromem přání?
Míra za svých studentských let trávil každou
zimu s kamarády na Božím Daru v Krušných horách. Právě odtud pramení inspirace. Nachází se tam totiž Ježíškova pošta a také Ježíškova cesta, která je však celoroční,
bez světýlek a celkově v jiném duchu. Vlastně jsme se inspirovali jen tím názvem a koncept si vymysleli sami. Ten spočíval v osvětlené cestě pod borovenským kopcem, která
vedla jablečnou alejí až ke staré bříze – vánočnímu stromu přání, na kterou mohly děti své dopisy pro Ježíška pověsit či je vložit
do kouzelného kufru. Po cestě na výletníky
čekaly osvětlené stromy, lavičky, anděl, čert,
hvězdy, sáňky nebo andělská křídla. Po absolvování přes kilometr dlouhé procházky si
mohly děti vyzvednout u vánočního okénka domu číslo 15 svůj diplom a orazítkovat
si jej. Zároveň si zde mohli všichni návštěvníci zpestřit své předvánoční dobrodružství
nealkoholickým horkým nápojem vařeným
na kachlové peci naší chalupy.
Lze alespoň přibližně odhadnout, kolik lidí
stezkou prošlo?
Zájem byl nečekaně veliký. Podepsalo se
na tom mnoho faktorů. Roli hrál jak termín
– zvolili jsme každé sobotní adventní odpoledne, nechtěli jsme narušovat nedělní adventní koncerty – tak samozřejmě opatření kvůli
Covidu, která zakázala adventní trhy a mnoho dalších kulturně-společenských akcí. Naše
Ježíškovka stála na neorganizovaném volném
pohybu lidí v přírodě a vánočním „take-away“
okénku s nealkem. Nemuseli jsme tedy akci rušit, obavu jsme měli pouze z případného
lockdownu, k čemuž naštěstí nedošlo. Za čtyři adventní soboty odhadujeme, že Ježíškovku
navštívilo přes tisíc lidí. Volaly nám i skupinky z Brna či ze Znojma a dorazili k nám dokonce návštěvníci z Prahy nebo z Karlových
Varů. O Ježíškovce se psalo v regionálním
i celostátním tisku, mluvili o nás ve čtyřech
rádiích, pomohly nám samozřejmě i sociální
sítě a zájem projevila i celostátní dětská televize. Veškeré této podpory si moc vážíme.
O tom, že se akce lidem líbila, svědčí i fakt,
že někteří ji absolvovali více než jednou.
Jaké další ohlasy máte?
Ano, někteří si přijeli zpestřit sobotní odpoledne několikrát po sobě. Z toho jsme měli obrovskou radost. Není nad to, když se

k vám člověk vrátí, to je velká odměna. Viděli jsme to i na diplomech dětí, kde měly
možnost natisknout si razítko do příslušného políčka dle data. Některé měly dokonce
tři razítka, ale nejen děti, o diplomy si říkali
i dospělí. Řada lidí nám napsala, že díky Ježíškovce měla alespoň na chvíli pocit předvánoční atmosféry, pocit toho, že svět je
na chvíli v pořádku. Samozřejmě si uvědomujeme i nedostatky – například, když se
občas před vánočním okénkem tvořily fronty a lidé si na diplom a horký nápoj museli
počkat déle, než by si představovali, i přesto,
že jsme se uvnitř nezastavili.
Jak náročné bylo celou alej připravit?
Upřímně nám to vždy dalo docela zabrat.
Vše jsme připravovali ve dvou z vlastních časových a finančních zdrojů. První sobotu to
bylo, jako když hrajete ruskou ruletu. Vaříte
kotel horké čokolády a vlastně nevíte, zda ji
náhodou nebudete muset celý další týden doma pít. Vůbec jsme netušili, kolik lidí by mohlo dorazit. Počítali jsme s několika našimi přáteli, ale kolik a zda vůbec nějací zájemci navíc
dorazí, jsme se neodvážili odhadnout. Nakonec jsme museli v průběhu první Ježíškovky
dokonce zajet do Telče do obchodu dokoupit
mléko právě na horkou čokoládu, která začala
rychlostí blesku docházet. Od druhé Ježíškovky pak bylo docela obtížné najít v Borovné
místo na zaparkování a mléka jsme nakupovali dvakrát tolik. Vážíme si trpělivosti místních a jejich podpory, za kterou jim chceme
ještě jednou poděkovat, stejně tak jako mé
mamce, díky které jsme mohli obsluhovat
rychleji. Sobotní akce sice končily v osm, ale
ještě o půlnoci jsme vytírali podlahu a ťukali
si vínem, že jsme to zvládli.
Součástí Ježíškovky byla i nabídka, že rodičům, kterým jejich děti nechtěly ukázat svůj dopis, jej zašlete na e-mail, bylo
to třeba?
Ve většině případů email na obálce dopisů napsán nebyl. Bylo nám jasné, že za malinké děti dopis Ježíškovi píší rodiče, se staršími dětmi
to rodiče sepisují dohromady a ty ještě starší
už na Ježíška nevěří. Ale i tak jsme několik
vyfocených dopisů emailem zasílali. Samozřejmě tomu předcházelo, že jsme je museli
všechny projít – a nebylo jich málo – aby nám
žádný s emailem neunikl. Proto věříme, že se
takto označené dopisy dostaly ke všem rodičům a my žádný nepřehlédli. Samozřejmě se
mohlo stát, že některý dopis z vánočního stromu přání či otevřeného kouzelného kufru uletěl, ale ten si snad zachytil v nebi sám Ježíšek.
Plánujete podobnou akci i na letošní advent?
Určitě ano, pokud to okolnosti dovolí. Na závěr bychom chtěli všem čtenářům popřát rok
plný inspirace, naděje, odvahy a těšíme se
na viděnou třeba na některé z našich akcí.
Marie Majdičová
TL 1-2/2022

Ohlédnutí za covidovým
rokem s Charitní pečovatelská službou Oblastní charity Jihlava, středisko Telč

Všem klientům i čtenářům přejeme v roce
2022 pevné zdraví a aspoň trochu času jen
pro sebe.
Za telčskou Charitní pečovatelskou službu
Eva Pařízková

S novým rokem přichází hodnocení toho
uplynulého. Co jsme v roce 2021 uskutečnili? Na začátek pár čísel. Dovezli jsme klientům víc než 10 500 obědů. Vyprali jim 160
kil prádla. Poskytli přes 700 hodin přímé
péče. Pomohli víc než stovce lidí z Telče,
Krahulčí, Mrákotína, Mysletic, Zvolenovic,
Mysliboře, Borovné a Dobré Vody.
A pak jsou tu ty věci nevyčíslitelné, sociální poradenství, dobré slovo, pohlazení, popovídání si. Tvořivá odpoledne, propagace
služby, prezentace na Prázdninách či prodejní výstava v Domě s pečovatelskou službou
Telč. Covid-19 a situace, které přinesl a ještě asi přinese.
Rok s letopočtem 2021 nám něco dal a něco
vzal, ale jedno je jisté, náš telčský pečovatelský tým funguje neustále a těší se na spolupráci v následujícím roce s třemi dvojkami.
Jsme tu pro vás, milí senioři a lidé s hendikepem. Pamatujte, že naše heslo zní: „NAŠE PÉČE U VÁS DOMA“.
Rádi pomáháme za každé situace a lidé se
na nás mohou obracet prakticky kdykoliv.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kdo nám
pomáhají pomáhat. Děkujeme městu Telč
za podporu, redakci Telčských listů a rovněž vám, milí Telčané, za důvěru a využívání našich služeb.

Co nás čeká na
ZASTÁVce v roce 2022
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V minulém čísle Telčských listů jsme měli možnost se lehce ohlédnout za statistickými údaji z Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež ZASTÁVka Telč za rok 2021. Nyní, na začátku nového roku, opět necháme nahlédnout pod naši pokličku. Konkrétně se podíváme na to, jaké plány a cíle bychom rádi
naplnili v roce 2022.

Již v loňském roce si někteří mohli všimnout,
že se nám podařilo vydat úvodní díl našeho časopisu, jehož křtu se ujal nový starosta
města Telč, pan Vladimír Brtník. Cílem občasníku je informovat o naší činnosti a současně šířit povědomí o fungování nízkoprahových služeb obecně. V letošním roce bychom
na vydání úvodního čísla rádi navázali, tentokrát již větším počtem čísel, která budou volně k dostání na veřejných místech ve městě
(čekárny u lékařů, nádraží či obchody).
Za další cíl si klademe nastavení a efektivní využívání motivačního programu pro naše klienty. O co vlastně jde? Cílem nového
motivačního programu bude snaha o zefektivnění využívání naší služby. Jinak řečeno
bychom rádi docílili toho, aby mladí lidé, kterým je naše dobrovolná služba určena, měli
zájem a především vyvíjeli vlastní iniciativu
při řešení nepříznivých situací, se kterými se
ve svých životech potkávají. V praxi to bude vypadat následovně. Všichni naši klienti
budou mít možnost získat body. Body budou
získávat například za přípravu do školy u nás
na klubu, za vyžádání rozhovoru s pracovníkem, za nastavení či splnění individuálního
plánu či za pomoc s realizací preventivních
aktivit. Body se budou sbírat po předem stanovenou dobu (nejspíše půl roku) a je na každém z klientů, jak s nimi naloží. Buď si je
mohou šetřit a ucházet se tak o velkou cenu na konci programu, či je mohou směnit
za menší ceny či výhody na klubu v rámci
pravidelně konaných „obchodů“. Takto nastavený motivační program tak v sobě skrývá i bonus v otevření preventivního tématu finanční gramotnosti.
Mimo výše zmíněného se tradičně zaměříme na zvyšování kvality poskytované služby
prostřednictvím vzdělávání pracovníků, zatraktivnění preventivních programů a rozšíření poskytování terénní formy služby. Věříme,
že se nám stanovené cíle podaří naplnit a přispějí ke zvýšení spokojenosti našich klientů.
Martin Lacina,
zástupce vedoucí NZDM ZASTÁVka
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Do Brna široká cesta.
Kramářské písně se
světskou tématikou
„Zajímá vás víc zpravodajství ze světa, z politiky nebo ze života mocných a slavných? Nebo si snad libujete v černé kronice? Podle čeho si zvolíte, jakou zprávu si přečtete?“ ptá se
s úsměvem kurátorka výstavy PhDr. Jana Poláková. A rovnou i odpovídá: „Ať jsou vaše
preference ohledně zpráv jakékoliv, je zřejmé,
že lidská zvědavost, touha po informacích
a senzacích zůstává stále stejná, co se proměňuje, jsou způsoby, kterými se informace šíří.
Zatímco dnes nám zprávy zprostředkovávají
sociální sítě, noviny a televize, v minulosti to
byly světské kramářské či jarmareční písně.“
Texty písní informovaly o aktuálních novinkách, bitvách, přírodních katastrofách, atentátech nebo vynálezech. Najdou se však i písně
osvětové – třeba o nebezpečí tabáku a alkoholu nebo o prospěšnosti brambor či výhodách práce na železnici. Oblíbené a rozšířené
byly tzv. morytáty, děsivé příběhy vznikající
na základě skutečných událostí. Ty šokovaly
detailními drastickými popisy události, v závěru však vždy směřovaly k dosažení spravedlnosti a poučení.
Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce,
hudební stránka, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah
představený na konkrétních případech nebo
událostech i recepce do současnosti.
Výstava vznikla z finančních prostředků Ministerstva kultury České republiky prostřednictvím Programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje národní
a kulturní identity (NAKI II).
Helena Benešová Grycová

13. 12. 1992
V roce 2022 si budeme, mimo jiné, připomínat i rok 1992 s významným datem 13. prosince. Obyčejné datum, ale významné pro
další rozvoj našeho města. Toho dne byla
Městská památková rezervace Telč rozhodnutím plenárního zasedání Výboru světového
dědictví UNESCO zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a stala
se jednou z 350 světových a přírodních památek zapsaných na tomto seznamu.
U příležitosti takovéto události stojí za to
si připomenout vše, co tomuto významnému datu předcházelo. Připomenout si minulé události a vrátit se i o několik staletí zpět
do minulosti.
Významným byl, zejména pro stavební rozvoj původní staré Telče, rok 1550, kdy na
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Telčské panství přichází mladý šlechtic, čtyřiadvacetiletý Zachariáš z Hradce. V roce 1553
uzavřel sňatek s Kateřinou z Valdštejna a díky jejímu věnu mohl zahájit rozsáhlou přestavbu zámku a náměstí do podoby, která se
dochovala do našich dnů.

Při pohledu do minulosti nelze vynechat ani
tragické události. Telč postihlo v průběhu
staletí několik zničujících požárů.
Poslední velký požár 21. 10. 1900 významně
poškodil renesanční ráz náměstí, když se díky ohni zřítily tři domovní štíty. Při požáru,
který vznikl v domě č. 66 u Čápa, vyhořelo 6
domů, od č. 66 až po č. 71.

Zásluhou ředitele reálky v Telči a archeologa
Karla Jaroslava Mašky byly poškozené domy
opět vystavěny v původní podobě a renesanční ráz náměstí tak zůstal zachován pro další
generace.
Tolik v krátkosti připomenutí historických
událostí.
Dne 15. prosince 1991 provedlo Ministerstvo
kultury ČR výběr 9 lokalit pro zařazení do Seznamu světového dědictví a jednou z navržených lokalit byla i Telč, v té době již vyhlášená
jako městská památková rezervace.
Byl to důležitý a odvážný krok nejen ministerstva, ale i tehdejších představitelů našeho
města. Pokud by Byro Výboru světového dědictví UNESCO nedoporučilo Telč zapsat
na seznam, už bychom nemohli opakovaně
o tuto poctu nikdy požádat.
Vše dopadlo podle očekávání a v červnu
1992 doporučilo Byro Výboru světového dědictví UNESCO plenárnímu zasedání, aby
z předložených památek byla historická jádra
Prahy, Českého Krumlova a Telče prohláše-

na za světové památky a zapsána na Seznam
světového dědictví UNESCO.
13. prosince téhož roku byla tato tři města
v Santa Fé v Novém Mexiku prohlášena světovými kulturními památkami.
Připomenu ještě jednu zajímavost.

Při oslavách 20 let zápisu města do seznamu
UNESCO, v roce 2012, Telč konečně obdržela dekret o tomto aktu. Před dvaceti lety
se na předání dekretu našemu městu totiž tak
trochu zapomnělo.
Z rukou tehdejší náměstkyně ministryně kultury Anny Matouškové jej symbolicky převzali tehdejší starosta Roman Fabeš, paní
místostarostka Hana Müllerová; spolu s nimi i bývalí starostové Václav Jehlička a Miloš Vystrčil. Předávacího aktu se zúčastnili
i zastupitelé města a úředníci odboru kultury.
Závěrem mi dovolte ještě jednou připomenout
zásluhu Karla Jaroslava Mašky, který se energickým zákrokem postaral o obnovu a kompletaci původního renesančního rázu telčského náměstí. Bez jeho přičinění by nepůvodní
vzhled telečských štítů u domů zničených požárem znemožnil, aby Telčská památková rezervace obdržela doporučení Byra Výboru
světového dědictví UNESCO pro zápis Telče do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Jindřich Kaupa a Martin Novák

Nezaměstnanost
v prosinci
ČR
prosinec 3,5 %, listopad 3,3 %
(říjen 3,4 %, září 3,5 %, srpen 3,6 %)
Kraj Vysočina
prosinec 3,0 %, listopad 2,6 %
(říjen 2,6 %, září 2,8 %, srpen 2,9 %)
Správní obvod Telče
prosinec 4,6 %, listopad 3,0 %
(říjen 2,9 %, září 3,1 %, srpen 3,1 %)
Telč
prosinec 4,3 %, listopad 2,9 %
(říjen 2,8 %, září 3,0 %, srpen 3,0 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5 % hranicí
na konci prosince: Borovná (6,0), Horní
Myslová (8,8), Hostětice (8,3), Kostelní Myslová (9,5), Lhotka (11,9), Mrákotín (10,2), Olší (6,7), Řídelov (10,7), Sedlatice (5,7), Sedlejov (5,1), Vápovice (8,3), Volevčice (7,0),
Vystrčenovice (7,6), Zdeňkov (5,1)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Vzpomínka na mého
dědečka Josefa Remeše

V únoru oslaví neuvěřitelné životní jubileum,
90 let, historička, etnografka a mimořádná
osobnost církevního a společenského života
v Telči Doc. PhDr. Eva Melmuková, rozená
Šašecí.
Narodila se před devadesáti léty v Římě, vyrůstala v Praze, kde studovala na teologické
fakultě a současně na filozofické fakultě ar-

mínkách. Věnovala se především národopisu na Horácku a rekonstrukci urbanistického
vývoje obcí na Telčsku. Své práce publikovala v mnoha odborných publikacích. Bohužel v muzeu pracovala pouze do normalizace.
Potom dojížděla za prací do jihlavského muzea, ale na konci 70. let musela muzeum definitivně opustit. Zaměstnání našla až v Praze,
kde zužitkovala svou maturitu z potravinářské technologie, a to ve Výzkumném ústavu pivovarsko-sladovnickém, kde pracovala
v oddělení vědecko-technických informací.
V té době ji stihla nemoc, kdy podle lékařů
byla 100% invalidou, avšak její nezlomná vůle a vitalita jí nedovolily složit ruce do klína.
Od roku 1986 bylo Evě Melmukové povoleno nastoupit na poloviční úvazek jako farářka ve sboru Českobratrské církve evangelické v Telči.
Po listopadu 1989 se Eva Melmuková habilitovala a také se angažovala v Občanském
fóru, za které kandidovala v komunálních
volbách, kde získala nejvíce hlasů. Celé čty-

chívnictví, které musela v roce 1953 ukončit,
a tak pokračovala pouze v teologii. Jako absolventka nastoupila jako vikářka Československé církve evangelické v Praze na Smíchově. Již v roce 1957 jí byl odebrán státní
souhlas a její život procházel různými peripetiemi a zaměstnáními, kdy pracovala i na dělnických postech.
V době, kdy pracovala ve Stříbře v mlékárně,
si ještě udělala maturitu z potravinářské technologie. Zde, již jako vdaná, dostala nabídku
k vedení muzea, a tak při zaměstnání vystudovala etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
S rodinou se v roce 1963 přestěhovala do Velké Lhoty a později do Telče. V Telči byla zaměstnaná v muzeu, kde především její zásluhou byly uchovány cenné sbírky. Bylo to
v době, kdy muzeum nemělo umístění a sbírky byly uložené ve velmi nevhodných pod-

ři roky pracovala v městském zastupitelstvu
a současně vyučovala na teologické fakultě. Podílela se na znovuobnovení Muzejního
spolku v Telči, je iniciátorkou a zakladatelkou
Historické společnosti Veritas, ve které stále
neúnavně působí.
I ve svém vysokém věku je stále činná,
kdy jsou její rady a nápady zužitkovávány
při různých kulturních aktivitách nejenom
v Telči. Eva Melmuková a její 90. narozeniny jsou dokladem toho, že devadesátka je
jenom číslo a na životní aktivitě se nemusí
vůbec projevit.
Za muzejní spolek jí přeji zdraví, hodně
sil, radost ze života a rodiny a nám všem,
kteří ji máme rádi a vážíme si jí, přeji, aby
nám ještě dlouhou dobu byla inspirátorkou
a rádkyní v našich počinech a aktivitách.
Za Muzejní spolek v Telči
Helena Grycová Benešová

hřbitova u sv. Anny pro ty, kteří jej znali a kteří si na něj aspoň občas vzpomenou tak jako
já. Tuto vzpomínku věnuji mojí babičce Marii
Remešové, manželce Josefa Remeše, která jej
poznala mnohem lépe než já.
Nejstarší vnuk Robert Najman, pracovník
Muzea Litovel

90 – blahopřání k životnímu jubileu Doc. PhDr.
Evy Melmukové
(11. března 1928, Telč – 30. listopadu 1995,
Telč)
Dnešní doba zmítaná koronavirovou pandemií nás čím dál častěji vede k přemýšlení
o smyslu některých věcí, ale také ke vzpomínkám na ty, kteří už tady s námi nejsou.
Jako malý kluk jsem pravidelně jezdíval
do 200 km vzdálené Telče na letní prázdniny. Do Telče se rád vracím každý rok aspoň
na pár dní. Je to krásné město s krásným okolím i možnostmi vyžití.
Jsou momenty, které vás v životě ovlivní právě v dětském věku, a mezi ně patřila setkání s dědou. Zajímal se o místní historii, památky (včetně židovských, sám uměl
i hebrejsky), poutavě vyprávěl a já ho rád poslouchal. Mohu potvrdit, že byl nejen vynikajícím učitelem, ale také svědomitým archivářem a znalcem. Bohužel většinu života
prožil v nesvobodné době, kdy nemohl publikovat tak, jak by si sám představoval. Proto je jistě řada zajímavých témat, která čekají
na zpracování novými znalci a badateli z Telče a okolí.
Zpráva o náhlém a nečekaném úmrtí dědy mě
zastihla při studiu na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli v 15 letech. Neměl jsem tehdy
ještě jasno, co budu v životě dělat, ale spolu
s dalšími okolnostmi v Litovli mě to čím dál
víc táhlo k poznávání minulosti, zejména té
regionální. Snažím se nedělat dědovi ostudu
a po dokončení studia historie a muzeologie
v Opavě jsem už déle než 16 let pracovníkem
litovelského muzea.
V posledních letech jsem nejednou také písemně komunikoval s kronikářem a redaktorem Telčských listů panem Oldřichem Zadražilem skrze propojení litovelské a telčské
historie – osobnosti, památky apod. Za jeho
vstřícnost a ochotu při dohledávání a ověřování informací mu i touto formou děkuji.
Přes 26 let tu s námi není slušný občan Telče Josef Remeš, jehož stručný medailonek
je i dnes na webových stránkách města Telče. Jsem rád, že si Telčané váží osobností své
nedávné historie. Svědčí o tom i zvýraznění
místa jeho posledního odpočinku na plánu
TL 1-2/2022
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Zprávy z UCT
– leden 2021
Univerzitní centrum v Telči je součástí
Kulturního centra Masarykovy univerzity
Od začátku Nového roku 2022 sice již nějaký čas uplynul, ale určitě je na místě začít takovým malým ohlédnutím a velkým
poděkováním za rok 2021. Nebyl vůbec
jednoduchý. Většina z nás se během něj
snažila žít co nejnormálněji, což se i přes
řadu protiepidemických opatření naštěstí
celkem dařilo. V Univerzitním centru jsme
tak, kromě jarních měsíců, zažili prakticky normální rok plný vzdělávacích i kulturních akcí a milých setkání. Děkuji všem
institucím za skvělou spolupráci. Ať už to
byl ÚTAM Akademie věd a společná prezentace na Noci vědců, při které jsme s Jiřím Bláhou hledali v naší bývalé jezuitské
koleji otisky času, nebo telčská pobočka NPÚ v čele s ředitelem Pavlem Macků, s nimiž jsme pro naše skvělé posluchače Univerzity třetího věku mohli po roční
covidové pauze zase zahájit výuku. Anebo
Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzejní spolek Telč s paní Helenou Grycovou Benešovou, se kterými připravujeme řadu výstav
a přednášek. Krásné bylo i předávání maturitních vysvědčení telčského gymnázia
či vítání občánků a ceny města Telče nebo vánoční koncert Prázdnin v Telči, které
se po čase zase vrátily do našich prostor.
Nechci na nikoho zapomenout, proto znovu děkuji všem lidem z Telče, kteří i přes
všechny problémy využívají naše univerzitní prostory jako prostory otevřené a přístupné. Skvělá spolupráce s městem Telč
se projevila i tím, že u nás nalezli dočasně
po dobu rekonstrukce radnice azyl pracovníci Odboru pro rozvoj a územního plánování. A bylo to sousedství (věřím, že oboustranně) mimořádně příjemné!
A co máme před sebou? Čeká nás rok plný velkých výzev. Masarykova univerzita již v loňském roce zařadila naše telčské
Univerzitní centrum mezi pracoviště Kulturního centra MU a deklarovaná podpora
dalšího rozvoje už začíná být vidět v podobě nebývale plného kalendáře vzdělávacích univerzitních akcí. Chceme samozřejmě i nadále podporovat všechny naše
standardní programy, ale chceme být zároveň aktivnější v zapojování se do společných projektů s našimi partnery v Kraji
Vysočina. A samozřejmě chceme, aby i nadále bylo naše Univerzitní centrum i centrem kulturním. Také proto bychom rádi
více podpořili naši knihovnu a akce, které ve spolupráci s městem Telč a Muzeem
Vysočiny Jihlava pořádáme. Milou výzvou
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k tomu bude třeba výročí 30 let od zápisu Telče na seznam UNESCO. Jistě jste již
zaznamenali, že zcela mimořádnou podporu má naše péče o odkaz telčské malířky
Míly Doleželové, která by letos oslavila
100 let. Nejenže máme v dlouhodobé zápůjčce a správě její dílo a dílo jejího manžela Jiřího Mareše (a loňská kompletní renovace všech obrazů byl opravdu úžasný
počin Magdy Křenkové), ale pro letošní rok chystáme i monografii a společně
s městem Telč i velkou letní výstavu a řadu dalších akcí.
Asi všichni cítíme, že ne všechno bude
snadné a samozřejmé. Je před námi doba
plná nejistoty a bolestivých škrtů a někdy
i těžkých návratů k normálnímu životu.
Tak to ale zkrátka je a je na každém z nás,
aby se s tím dokázal co nejlépe vyrovnat.
Přejeme všem pevné zdraví a vše dobré
do roku 2022, do roku nových příležitostí!
Marta Töpferová – La dílna
La dílna je dílna latinskoamerických písní a rytmů pod vedením Marty Töpferové.
Dílna umožní účastníkům hlouběji poznat
latinskoamerické rytmy a styly. Je zaměřena převážně na nauku písní a základních
rytmických doprovodů na ruční perkuse
a tleskání. Naučíme se písně ve stylech, jako je kubánský son, guajira, kolumbijské
porro, venezuelské joporo, chilská cueca
nebo argentinská chacerera. Také se budeme věnovat rytmům na maracas (rumba
koule), clave a tleskání, kterými se typicky zpěváci doprovází. Zúčastnit se mohou
zpěváci i instrumentalisté. Noty i texty
jsou k dispozici.
Dílnami vás provede Marta Töpferová,
jedna z nejunikátnějších zpěvaček a skladatelek své generace. Studovala a spolupracovala s předními interprety z Latinské
Ameriky, zejména na newyorské hudební
scéně. Posluchače na celém světě zaujala
svým hlubokým hlasem, lyrickými písněmi a unikátním doprovodem na čtyřstrunné cuatro a kytaru. Je autorkou projektu
Milokraj, pro který napsala sbírku písní,
inspirovaných převážně moravským folklórem a komorní hudbou. Dodnes vydala
devět alb ve španělštině, češtině i angličtině, má za sebou koncerty po USA, Evropě, Kanadě, Argentině, Mexiku a Thajsku.
http://www.martatopferova.com
https://www.facebook.com/LadilnaMT
Rezervace a přihlášky: Lucie Zemanová,
tel. 549 49 1141, 731 404 899
Vzdělávací a univerzitní akce
2. – 4. února výjezdní zasedání pracovníků Rektorátu MU
8. – 9. února seminář Filozofické fakulty MU
26. – 27. února Hudební dílna Marty
Töpferové

Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů,
tel. 549 49 1143)
Do Brna široká cesta – Kramářské
písně se světskou tématikou, Muzeum
Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Univerzitní centrum Telč ve spolupráci
s Etnografickým ústavem Moravského
zemského muzea srdečně zve na výstavu Do Brna široká cesta, která přichází s velmi zajímavou tématikou kramářských písní. Kramářské písně zpravidla
vyprávějí příběh, bývají doprovázeny
obrázky a zpěv je kombinován s vyprávěním. Napříč společenskými vrstvami
se začaly ve velkém rozšiřovat zhruba
od konce 18. století.
Výstava představuje kramářské tisky
z několika úhlů pohledu: historie, jejich
funkce, hudební stránka, způsob předávání a přebírání širokými společenskými
vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i přesah
do současnosti. Výstava může zaujmout
jak pamětníky a milovníky historie, tak
i mladé návštěvníky. Kramářské písně
totiž připomínají oblíbené komiksy, navíc jsou písně zobrazeny nejen v tištěné
podobě, ale také pomocí 3D předmětů
a vizualizací.
Výstava bude zahájena PhDr. Janou
Polákovou, PhD dne 1. února v 16:00
v prostorách Univerzitního centra
MU.
Gregor Mendel v komiksu, putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy
univerzity přibližující práci a pokusy zakladatele oboru genetiky Gregora Mendela dětem. Využívá k tomu netradiční
formát komiksového příběhu. Výstava
bude v prostorách Univerzitního centra přístupná do konce února 2022, vstup
volný.
Výstava o jezuitech v Telči, už v roce
2020 v létě se na půdě bývalé jezuitské koleje Univerzitního centra, konala
výstava „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“, která byla vyvrcholením stejnojmenného projektu. Navázáním další
spolupráce telčského pracoviště Národního památkového ústavu a Univerzitního centra Masarykovy univerzity
došlo k její přeměně do pokračujícího
výstupu v podobě virtuální i redukované reálné expozice. Bannerovou expozici, instalovanou v druhém patře Univerzitního centra, si v případě příznivé
epidemické situace můžete přijít prohlédnout každý všední den od 8 do 17
hodin. Vstup volný.
Jaroslav Makovec
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Ježíškova pošta ve stánku na náměstí
zaznamenala velký úspěch 

Zima a my – portréty
dětí z „výtvarky“

Foto: Ilona Jeníčková

Vánoční výstavu „Vůně svátků“ v Městské galerii
Hasičský dům navštívila spousta dětí i dospělých

Janička Havlíková, 9 let

Pham Trí Nhan, 10 let

Foto: Ilona Jeníčková

TL 1-2/2022

Anežka Holá, 8 let
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Vzpomínáme
na 20. století

K věhlasu starobylé Telče přispěly v druhé polovině dvacátého století nejen vydané poštovní
známky. Byly v počtu celkem čtyř – první třicetihaléřová z r. 1954 v sérii Krásy našich měst,
druhá šedesátihaléřová z r. 1964 v emisi Cizinecký ruch v Československu, třetí padesátihaléřová výplatní z r. 1966 ze série Města, čtvrtá osmikorunová z r. 1994 v emisi Krásy naší vlasti, ale
také obrazová dopisnice Telč data prvního dne
vydání 21. 12. 1994.
Byla dána do oběhu v rámci sady šestnácti obrazových dopisnic zobrazujících na adresní straně
různé architektonické památky naší vlasti. Ta věnovaná Telči má předtištěnou poštovní známku
v hodnotě 2 Kč a v levé části přináší scenérii zámku v nevšedním pohledu ze zámecké zahrady.
Výběr záběru je třeba ocenit. Architektonická barokní zahrada se nachází ve vnitřní části stavebního komplexu, její počátky jsou datovány kol
r. 1580 a prvotně místo sloužilo jako renesanční
kolbiště. Zahrada je pravidelně tvarovaná, uprostřed má fontánu se čtveřicí tisů a ze dvou stran ji
lemují arkádové chodby a další strany tvoří vlastní objekt zámku s dominantou reliéfu Neptuna.
Obrazová pohlednice nese text následujícího
znění: TELČ – městský renesanční zámek upravovaný v letech 1553–56 a 1556–80. V konečné
fázi stavebně sjednocen a spolu s parkem se stal
součástí města, které je pro svoji ojedinělou architekturu zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Text a foto: Jiří Ptáček

Nervózní jsem
na mistrovství vždy,
říká čtyřnásobná 		
mistryně v boxu
Už počtvrté obhájila Vendula Sedláčková z Hodic
titul z Mistrovství České republiky v boxu, které
se konalo koncem loňského roku. Vítězství tentokrát vybojovala v jiné váhové kategorii, a přestože jí chřipka narušila tréninkový plán, porazit dvě
soupeřky ji mnoho sil nestálo. Pro boxerku byl
rok 2021 poměrně náročný, ať už co se týče zápasů, dokončení bakalářských studií, či protipandemických opatření, která box ovlivňovala.
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Původní váhovou kategorii do 64 kg, na kterou
byla závodnice zvyklá, zrušili. Na poslední chvíli se rozhodla, že nastoupí ve váze do 63 kg, kde
ji čekaly dva zápasy. „Celé mistrovství trvalo tři
dny, ženské zápasy byly hned v prvních dvou.
První den jsem boxovala se Šarlotou Novotnou,
kdy se mi podařilo zápas ukončit ještě před limitem ve třetím kole. Druhý den jsem se ve finále
utkala s Janou Putnovou. Ani tento zápas nebyl
příliš těžký a mé vítězství nebylo žádným překvapením,“ přiblížila chvíle na mistrovství Vendula,

Labem. Následující mistrovství pro mě skončilo ve čtvrtfinále, kdy jsem prohrála s finalistkou
turnaje,“ vyzdvihla důležité momenty boxerka.
I důkladnou přípravu ale mohou ovlivnit vnější
okolnosti, především protipandemická opatření.
„Začátek roku byl složitější, trénovali jsme spíše individuálně, nějak se to ale zvládnout dalo.
Horší bylo, jak se pravidla neustále měnila a nedalo se nic naplánovat,“ sdělila Vendula s tím,
že ani konání Mistrovství České republiky nebylo do poslední chvíle jisté.

Čtyřnásobná Mistryně ČR v boxu Vendula Sedláčková
která reprezentuje Gauner klub Vysočina. Společně s ní závodil také Adam Valenta, který si
rovněž odvezl mistrovský titul, Magdaléna Tichá a Kateřina Vondráčková, které získaly stříbro, a Šimon Šuster s bronzovou medailí.
Příprava na vrchol sportovní sezóny znamenala
trénink téměř každý den, někdy i dvakrát. „Dva
týdny před odjezdem mě dostihla nějaká chřipka, a tak jsem závěrečnou fázi přípravy s ostatními neabsolvovala, naštěstí to můj výkon výrazně
neovlivnilo,“ doplnila Sedláčková. Nastupovat
opakovaně do zápasů v pozici mistryně pro ni
znamená především zodpovědnost. „Obhajovat
titul je samozřejmě mnohem náročnější. Nervózní jsem pokaždé, hlavně v prvním kole, a to právě
kvůli tomu, že se ode mě očekává vítězství. Druhý
zápas je vždy mnohem lepší, opět se do toho dostanu a cítím se jistá,“ dodala.
Loňský rok byl pro boxerku náročný. V červnu se účastnila Mistrovství Evropy U22, kterému předcházela náročná příprava. „Během
ní jsem získala svůj největší dosavadní úspěch,
kterým bylo vítězství na Grand Prix v Ústí nad

Foto: Archiv V. Sedláčkové

Velkou část svého volného času musela boxerka věnovat také bakalářské práci. „K úspěšnému ukončení studia mi hodně pomohla i pandemická situace, kvůli které probíhala výuka
online, a já jsem mohla studovat v podstatě odkudkoliv. Na turnaje a soustředění jsem
si s sebou přibalila notebook, knížky a volno mezi tréninky jsem vyplnila psaním bakalářské práce. Na státnice jsem se začala učit
až po příjezdu z Mistrovství Evropy,“ popsala Vendula, jak balancovala mezi studiem
a sportem.
Ve škole ještě nekončí, v září nastoupila na navazující magisterské studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, kde se
bude vzdělávat v oboru Kondiční trénink. Jak
bude vypadat její boxerský rok, zatím sportovkyně neví. „Plán ještě nemám. Nějakých turnajů se určitě zúčastním, uvidíme, které to budou. Do konce ledna mám zkouškové období,
nyní se tedy potřebuji soustředit hlavně na školu,“ uzavřela boxerka Vendula Sedláčková.
Marie Majdičová
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Dobrovolní pošťáci
Sdílení přispěli k 		
vánočnímu zázraku!

smysl a užitečnost naší práce. V roce 2021
jsme v domácím prostředí doprovodili na
konec pozemské cesty celkem 86 klientů.
Vybraná částka 710.000 Kč nám umožní zajistit kompletní hospicovou péči o devět klientů, kteří tak budou moci strávit poslední
dny života doma, s rodinou nablízku.
Naši milí podporovatelé, srdečně a upřímně
Vám děkujeme za Vaši přízeň a přejeme jen
to dobré v novém roce. Ať je to rok zázraků
pro nás pro všechny!
Milena Kopečná
fundraiser, Sdílení o.p.s.

Ke kotlíkovým
dotacím…

Foto: Jaroslava Nováková

Vánoce jsou svátky, s nimiž se zázraky pojí
odjakživa. A představte si, že jeden takový
velký vánoční zázrak se udál i ve Sdílení!
Ale vezměme to pěkně popořádku…
Se začátkem adventu 2021 jsme zveřejnili výzvu „Staň se dobrovolným pošťákem
Sdílení“, jejímž cílem bylo oslovit dobrovolné pošťačky a pošťáky, kteří by nám pomohli roznést do schránek letáky na vánoční
sbírku Sdílení. Po úspěchu první pošťácké
výzvy v roce 2020, jež byla zaměřena pouze
na Telč a okolí, jsme se v loňském roce poměrně sebevědomě rozhodli, že roznést přes
8.000 letáků v Telči, Třešti, Batelově a dalších téměř 80 obcích určitě zvládneme! Půldruhá stovka obětavých dobrovolných pošťáků, pošťaček a malých pošťáčat si s tím
hravě poradila! Pro tyto lidi totiž nic nebyl
problém a všechno šlo a fungovalo na 100
%. DÍKY MOC VÁM VŠEM!
Poté následovalo předvánoční období, kdy
lidé na Telčsku, Třešťsku a Batelovsku začali vytahovat ze svých schránek letáky vánoční sbírky Sdílení. Někdo leták možná
hned zahodil do kamen, někdo ho třeba někam založil a teď ho bude hledat 😉, někdo ho použil na zabalení vánočního dárku…
S ohledem na výsledek vánoční sbírky však
lze s jistotou konstatovat, že mnoho z vás leták motivoval k tomu stát se součástí našeho
vánočního zázraku! Jinými slovy totiž nelze
částku 710.000 Kč, která se v polovině ledna 2022 objevila na účtu Sdílení, ani pojmenovat! Prostě zázrak!
Na jedné straně je pro Sdílení tak vysoká suma obrovským závazkem. Na straně druhé
to vnímáme jako vyjádření vaší důvěry ve
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V souvislosti s informacemi o zahájení
příjmu žádostí o poskytnutí kotlíkových
dotací krajskými úřady začátkem roku
2022, které na svých webových stránkách
zveřejnil Státní fond životního prostředí, oznamuje Kraj Vysočina, že v současné době není vyhlášena výzva pro předkládání žádostí do „Kotlíkových dotací
v Kraji Vysočina pro domácnosti s nižšími příjmy v rámci Programového období
2021–2027“.
Ministerstvo životního prostředí dosud nevyhlásilo výzvu pro kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a
nejsou známé ani konkrétní podmínky pro
poskytování dotací obyvatelům kraje. Proto ani kraj nemohl a stále nemůže vyhlásit
výzvu k příjmu žádosti v rámci „Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina pro domácnosti s nižšími příjmy v rámci Programového
období 2021–2027“.
Doporučujeme sledovat webové stránky
Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/kotliky,
kde budou průběžně zveřejňovány aktuální
informace týkající se výzvy v rámci „Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina pro domácnosti s nižšími příjmy v rámci Programového období 2021–2027“.
O případných změnách vás budeme informovat v dalších číslech TL.
Dle TZ

Pokud je vůle, 		
řešení se najde.
Jako komise pro dopravu jsme vložili hodně
energie do návrhů na změnu dopravního režimu v centru města a do projednání našich
návrhů s vedením města. Nastavit systém
tak, aby se nejdříve věcně probraly změny,
které občany pálí, a teprve potom došlo k
rozumné realizaci, se zatím nepodařilo.
K dnešnímu dni jsou již nějaké změny zaváděny v život, nicméně řadu věcí se zatím ne-

podařilo prosadit a ani po posledním jednání
zastupitelstva není pravděpodobné, že dojde
k brzké změně. Pracujeme dál.
Co se podařilo:
1. Zjistit stanoviska za jednotlivá politická
uskupení ohledně:
• změny systému parkovacích karet ve
městě,
• počtu příslušníků městské policie,
• podpory kamerového vjezdového systému na náměstí,
• parkování na náměstí v sezóně/mimosezóně,
• omezení parkování na náměstí v sezóně.
2. Do rozpočtu města pro rok 2022 byly alokovány finanční prostředky na dva příslušníky MP a finanční prostředky na pořízení
a provoz kamerového vjezdového systému.
Někomu může výše uvedený výsledek připadat jako malý nebo nedostatečný, ale kdo
to zkusil, rozumí. K tomu, aby obec fungovala jako skutečné společenství občanů a reálně řešila i dopravní problematiku, je třeba
více než formální reakce na naše návrhy typu: „rada vzala na vědomí“ a dál se problém neřeší. Pojmenování problému, věcná
diskuze a vůle to řešit, to jsou hlavní rozlišovací znaky zájmu. Protikladem je potom
nekonkrétnost, nejrůznější mlžení a zřejmé
odkládání problému
Je na místě připomenout, že dopravní komise není odpovědná za konkrétní dopravní změny a projekty, jelikož funkce této komise je pouze poradní a bez jakékoli
pravomoci.
Co chystáme:
V průběhu 1. čtvrtletí 2022 budeme iniciovat zřejmě on-line diskuzi s občany na
připravené otázky/náměty a připravíme
k projednání v radě města a následně v zastupitelstvu města námi navržený systém
parkovacích karet včetně úpravy parkování
na náměstí.
Je třeba říci, že všechno souvisí se vším –
chystaná stavební úprava prostranství před
horní bránou, znovuobnovení činnosti městské policie a její posílení na dva příslušníky,
toto je již v běhu. K tomu ještě zbývá přidat
jednodušší systém parkovacích karet, kamerový vjezdový systém a omezení parkování
na náměstí s využitím parkování na „starém
zimáku“ – to bude předmětem našeho dalšího snažení. Změnou by tak měla projít i stávající právní úprava. Koordinátorem by měl
být starosta města.
Na závěr chceme velmi poděkovat za podporu, kterou nám jako občané dáváte. Dobré
věci chtějí čas a nalezení vůle na obou stranách, řešení se potom najde, byť, jak vidíte,
je to běh na dlouhou trať.
Hodně zdraví, odvahy i trpělivosti v celém
novém roce.

Václav Kadlec, Tomáš Jirásek,
Jindřich Kaupa, Jaromír Nosek a Petr
Vařbuchta, Členové komise pro dopravu
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Sport
Hokejista Jaromír
Pytlík vypomůže
Kladnu Jaromíra
Jágra!

Pravidelně se vracíme k příběhu Jaromíra Pytlíka, který se vždy přes léto připravuje na zimním stadionu v Telči. Ve finské
lize hrál střídavě v prvním týmu a v záložním IPK. I proto se hokejový talent Jaromír Pytlík rozhodl pro návrat do Česka.
Nehrál tolik, kolik by potřeboval, a tak
se společně se svým agentem rozhodli, že
využijí některé z nabídek, a volba padla
možná trochu překvapivě na Kladno.
Klíčovou roli v tom sehrál majitel Kladna – samotný Jaromír Jágr. Bere Míru,
jak se mu v Lipolci říká, na své soukromé
tréninky, radí mu, pomáhá, je to jedna
z věcí, která rozhodla. V posledních utkáních se dokonce propracoval do formace
s Jaromírem Jágrem, velká pocta pro tak
mladého kluka…
„Je pro mě radost učit se od hráčů jako
Jágr a Plekanec, vždyť mají dohromady
v NHL odehráno více jak 2700 zápasů,“
tvrdí 190 centimetrů vysoký čahoun, který
letos nasbíral pět startů ve finské lize za Kuopio a dalších dvanáct za IPK ve druhé nejvyšší soutěži.
Původně měl do hry naskočit postupně, vinou zdravotních komplikací se jeho přesun
urychlil. O Pytlíkově startu se rozhodlo jen
zhruba hodinu před úvodním buly. „Určitě
bylo nabídek více, ale kladenská mě oslovila nejvíc. Budu se tu moct zlepšovat. Snad
týmu pomůžu. V pátek jsem přiletěl. Byl
plán, že pojedu domů a v pondělí to dotáhneme. Ale plány se rychle změnily. Už v sobotu jsem jel na Kladno na trénink a hned
jsem hrál. Těžko tak můžu hodnotit, co
bylo. Ale na kladenské angažmá se těším
a budu rád, pokud budu moct pomoct,“
uvedl před svým prvním startem.
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Byl váš návrat bleskem z čistého nebe?
Věděl jsem o zájmu z extraligy, že je možnost z Finska odejít. V prvním týmu jsem
tolik nehrál, pendloval jsem mezi dvěma
kluby. Ve druhé lize mi to šlo dobře, ale
chtěl jsem zpátky do Česka. Nastupovat,
rozvíjet se. Je to lepší než sedět v hledišti.
Chci na sobě pracovat. Je mi pořád dvacet,
mám se co učit, musím se pořád zdokonalovat. Rozhodl jsem se, že tohle je nejlepší varianta.
Měl jste víc možností?
Ano, bylo víc nabídek, nejvíc se mi ale líbila kladenská, můžu se tu zlepšovat. Doufám, že pomůžu.
Jakou roli hrála přítomnost veličin Jágra
a Plekance?
Pro mě velkou. Je úžasné s nimi být v kabině a na tréninku a koukat na ně. I když
jsou to maličkosti, do budoucna si z toho
vezmete strašně moc. Určitě je budu sledovat a zkusím se hodně naučit. Ještě jsem
mladý kluk, tihle borci jsou legendy Česka.
Za Rytíře nastupují i vaši souputníci Filip, Kubík či Machala. Bylo to plus?
I tohle hrálo velkou roli. Ve Finsku je zima,
tma, je těžké tam být sám. Tady znám Kubíka, odmala jsme spolu hrávali, to samé
Filip. S Matesem Filipem jsme hráli v Jindřichově Hradci. Znám je a jsem rád, že
v Kladně můžu být. Chci zapadnout do týmu a udržet s Rytíři extraligu.
Kladno hraje o život, ani to vás neodradilo?

Už minulou sezonu jsem nehrál kvůli covidu, pak jsem měl zapůsobit na mistrovství
světa dvacítek, ale to se mi taky nepovedlo.
Zranil jsem se v prvním zápase, takže to padlo. Pak jsem měl odletět na farmu do Ameriky, ale nepustili mě z letiště. Zase to padlo.
Šel jsem do Finska, že budu hrát, rozvíjet
se. Jenže jsem cestoval pořád mezi prvním
a druhým týmem. Myslím, že extraliga má
větší kvalitu než druhá finská liga, a ještě
můžu být doma a s rodinou.
Jak se vám hrálo poprvé v kladenském
dresu?
Docela dobře, nebylo to špatné. Nastoupil
jsem s Matesem Filipem, měli jsme hodně
šancí.
Jaromír Pytlík vstřelil svou první branku
v dresu Kladna 12. 12. 2021 v televizním
utkání s Českými Budějovicemi, byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání a v rozhovoru pro ČT ji věnoval svému největšímu fandovi, dědovi, který dva dny před
tímto utkáním zemřel.
Dle TZ

Zprávy z jednoty
Orla
O Vánocích se opět rozjel Pinec
Po téměř dvou letech se povedlo obnovit
neformální turnaj amatérských hráčů Pinec
v orlovně. Ve středu 29. prosince 2021 se
zde sešlo 11 hráčů, aby si zde v přátelské atmosféře zahráli na 50 vzájemných zápasů.
Na výsledky se můžete podívat na webové stránce http://www.oreltelc.cz/pinec. Ale
v duchu tohoto turnaje, kde „není důležité
zvítězit, ale prostě si zahrát“, nebudu vypisovat, kdo zvítězil.
David Kovář

Aktuální informace z radnice

Koukal jsem na to, je to těžké, ale taková je
realita. Myslím, že jestli se chci zlepšovat
a posouvat, tady to půjde nejlíp. Když o něco jde, bojuje se naplno. Není to tak, že odehraješ zápas a nic se neřeší. Musí se honit
body, pro mě jedině dobře. Musím na sobě
pracovat, a když budu pomáhat týmu a vytvářet šance, tak budu hodně hrát.
Co na přesun domů říkal váš táta, hokejový expert?
Bavíme se jako táta a syn, rozebíráme každý
zápas, co jsem mohl udělat líp, to je naprosto normální. Všichni jsme byli pro, že než
koukat na finskou ligu z hlediště nebo hrát
sedm minut, to je lepší být tady. Jako mladého by mě to nezlepšilo.
Kvůli pandemii koronaviru jste toho mezi seniory poslední dobou moc neodehrál.

Dražební vyhlášky ● Oznámení
o uložení písemností ● Ztráty a nálezy
● Záměry pronájmů a prodeje pozemků
● Sdělení orgánů státní správy

www.telc.eu/uredni_deska
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Kulturní kalendář Sport
Zimní stadion
Koncert KPH

9. 2.
19.00 Lannerův dům
Pro Arte Bohemica
Michaela Ambrosi – flétna
a Petra Žďárská – cembalo

Výstavy

1. 2. – 31. 3.
Univerzitní centrum
Do Brna široká cesta. Kramářské písně
se světskou tématikou
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava,
pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč
ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea. Výstavu zahájí PhDr. Jana Poláková, Ph.D. v úterý 1. 2.
v 16.00 hod.
7. 2. – 31. 3.
Univerzitní centrum
Místa UNESCO
objektivem Věry Zadinové
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu
k 30. výročí zapsání Telče na Seznam světového dědictví UNESCO. Vernisáž se koná
v pondělí 7. 2. v 16.00 hod.

Přednáška
21. 2.

17.00
knihovna Univerzitního centra
Do Brna široká cesta. Kramářské písně
se světskou tématikou
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč,
Muzejní spolek v Telči a Univerzitní centrum Telč ve spolupráci s Etnografickým
ústavem Moravského zemského muzea
zvou na přednášku PhDr. Jany Polákové
Ph.D.

Panský dvůr

Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc

Ranč Telč

https://ranctelc.cz/

Klub Prostor, Jihlavská 77

https://www.facebook.com/klubProstor

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí: v pondělí v 9.00 hod. Cvičení,
ve 14.00 hod. Kulturní kroužek
Více informací v klubu
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Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy
Bližší informace k pronájmu ledové plochy
a termínům konání veřejného bruslení naleznete na webových stránkách www.htctelc.
com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města a s expozicí peklo.
Podzemí je přístupné dle rezervačního systému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turisticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi

Bohoslužby
Římskokatolické

Sobotní mše sv. v 17.00 hod. v kostele
Jména Ježíš
Nedělní mše sv. v 7.30 a v 9.00 hod.
v kostele Jména Ježíš, v 10.30 hod.
v kostele Matky Boží
2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu
8.00 hod. kostel Matky Boží
18.00 hod. kostel Jména Ježíš

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 21

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Eliška Novotná, Staré Město
Izabela Bulínová, Podolí
Barbora Komínová, Staré Město
Antonín Křemen, Staré Město

Opustili nás

Zdeněk Křen, Staré Město		
Jarmila Syrová, Bohuslavice
Miloslav Vaňošek, Mrákotín
Jaromír Doležel, Mrákotín		
Ludmila Jakubcová, Hostětice
Jan Novotný, Nevcehle		
Zdeňka Dolská, Sedlejov		
Jaroslav Vacek, Podolí		
Jaromír Smejkal, Staré Město
Leoš Vaněček, Staré Město		
Božena Havlíčková, Bohuslavice
Ing. Vladimír Fajt, Staré Město
František Čeloud, Staré Město
Ing. František Dolský, Štěpnice
Karel Kovář, Štěpnice		
Erich Morávek, Štěpnice		
Libor Zeman, Podolí		
Josef Gregor, Podolí		
Libuše Zejdová, Krahulčí		
Miloslav Musil, Staré Město
Josef Dočekal, Staré Město
Marie Synková, Staré Město
Marie Tetourová, Staré Město
Petra Gabrielová, Vnitřní Město
Jiřina Zavadilová, Dyjice		
Marie Kazdová, Staré Město

87 let
70 let
76 let
42 let
80 let
85 let
65 let
70 let
66 let
80 let
87 let
81 let
84 let
60 let
59 let
95 let
71 let
42 let
91 let
67 let
60 let
91 let
93 let
40 let
87 let
75 let

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

Pro koho byl šťastný Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří jste se
naposledy rozloučit s naším milovaknižní miniveletrh? přišli
ným Alešem Kudrnou.
Jak jsme informovali v prosincovém čísle
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu publikací o Telči některou knihu, mají
naději na pěkný dárek z Informačního centra MěÚ.
Po skončení miniveletrhu byly ze všech
prodejních paragonů vylosovány tři, jejichž
majitelé si mohou vybrat jednu publikaci
dle domluvy na informačním centru.

Čísla šťastných paragonů:
21PH03855 z 3. 12. 2021
21PH03892 ze 14. 12. 2021
21PH03954 z 28. 12. 2021
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději do 28. února na Informačním centru Městského úřadu, náměstí Zachariáše
z Hradce 70.

Děkujeme za krásné květinové dary a tichou
vzpomínku. Velice si vážíme Vaší podpory
v naší bolesti a zármutku, zůstane navždy
v našich srdcích.
rodina

Poděkování

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří
se přišli rozloučit na poslední cestě s naším
drahým Karlem Kovářem.
Rodina Kovářova a Tomášova

Vzpomínka

8. 1. 2022 uplynulo 5 let od odchodu naší milované dcery, maminky, sestry, tety a kamarádky – JÁJI.
Vzpomínáme na Tebe!
Maminka Emilka,
manžel Viktor s rodinou,
sestra Emka s rodinou
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Ohlédnutí za vánočním časem…
Pojďte se spolu s námi podívat, jak děti ozdobily vánoční stromečky.

MŠ Komenského – Žížalky

MŠ Komenského – Berušky
MŠ Komenského – Medvídci

MŠ Nerudova – Broučci

MŠ Komenského – Motýlci
MŠ Komenského – Ježečci
MŠ Nerudova – Sluníčka

MŠ Komenského – Koťátka

MŠ Komenského – Sovičky

Dům dětí a mládeže – DIY dílna

Foto: Ilona Jeníčková a DDM Telč

Telč na výstavě Region Press Foto

V lednu už je to tradice, že Syndikát novinářů Vysočina pořádá výstavu Region Press Foto. Jde o již devátý ročník výstavy, která má
za cíl prezentovat pestrost médií v našem regionu.
Tentokrát se účastnilo třináct médií včetně Telčských listů. Fotografie z novin, časopisů i dalších tiskovin či internetových serverů z Vysočiny byly vystaveny v lednu v prostorách Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě.
Foto: Petr Klukan

str. 28

TL 1-2/2022

