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Nová cyklostezka a další stavby
Více na str. 8

Parkování na náměstí		

Více na str. 3 a 15

Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní
Rozhlas, díky které vám důležité novinky a pozvánky přijdou přímo do vašeho
telefonu prostřednictvím SMS, e-mailů
nebo zpráv do aplikace. Služba je zdarma, přihlaste se na:
https://telc.mobilnirozhlas.cz/registrace
Co vám registrace přinese?
• Krizová upozornění - dopravní uzavírky, havárie, ...
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Novinky z úřadu
• Možnost vyjádřit se v online anketě

V rodinném prostředí Dětského domova Telč momentálně vyrůstá 23 dětí

Více na str. 16

Telčským hokejistům se daří!

Více na str. 22

Z jednání rady města
79. schůze – 12. ledna

-- Rada města (dále RM) schválila odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022: 1. Základní škole Telč,
Masarykova 141, příspěvkové organizaci; 2. Základní škole Telč, Hradecká
234, příspěvkové organizaci; 3. Mateřské škole Telč, příspěvkové organizaci, Komenského 512; 4. DDM Telč, příspěvkové organizaci, nám. Zachariáše
z Hradce 66; 5. Základní umělecké škole Telč, nám. Zachariáše z Hradce 71.
-- RM schválila členy řídící skupiny pro
zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023–2025.
-- RM schválila uzavření smlouvy o dílo
se zhotovitelem ACCENDO – Centrum
pro vědu a výzkum, z. ú., jejímž předmětem je vypracování Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ORP
Telč na období 2023–2025.
-- RM schválila zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v obytné zóně Dačická
v Telči – 4. kolo.
-- RM schválila rozpočet sociálního fondu
na rok 2022.
-- RM schválila uzavření pachtovní
smlouvy na část pozemku p. č. 5922/1
v obci a k. ú. Telč, díl č. 5 v zahrádkářské osadě Myslibořská.
-- RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v nemovitosti čp. 71 (sál ZUŠ) pro potřeby Zdravotní pojišťovny ministerstva
vnitra ČR.
-- RM schválila vnitřní předpis č. 1/2022,
kterým se mění vnitřní předpis č. 1/2012
Směrnice o cestovních náhradách při
pracovních cestách.
-- RM schválila poskytnutí příspěvku
ve výši 15.200 Kč z par. 6171/5222
pro Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Telč na prvotní zarybnění
rybníku Nadýmák.
-- RM schválila uzavření dodatku č. 1
smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000230025 a dodatku
č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800097279_1/
BVP/P s firmou GasNet, s. r. o.
-- RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa“. RM schválila
složení komise pro otevírání posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa“.
-- RM schválila vyhlášení veřejné zakázstr. 2

ky na akci „Cyklostezka Telč – Volevčice“. RM schválila složení komise pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
-- RM schválila uzavření dodatku č. 2
smlouvy o dílo na akci „Revitalizace památek v historickém centru města
Telče, dílčí část: rekonstrukce radnice“.

80. schůze – 26. ledna

-- RM schválila uzavření licenční smlouvy se společností FT Technologies, a.
s., Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČ 26833620 na specializovaný
systém pro vedení agendy Městské policie Telč.
-- RM
schválila
uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI014330066360/001-ADS se společností EG.D, a. s., v souvislosti se stavbou
„Telč, nám. Zachariáše z Hradce, kabel
NN“.
-- RM schválila uzavření dohody o pachtovném za rok 2021 s Lesním družstvem Borovná.
-- RM schválila uzavření nájemní smlouvy č. 2637703521 s pronajímatelem
Českými dráhami, a. s., spolu s dohodou o bezesmluvním užívání, na jejichž
základě smí město Telč užívat prostory ve vlastnictví ČD, a. s., ke sjednanému účelu: „Garáž pro kolejová vozidla a expozice další železniční techniky
v rámci projektu Depo Telč, DY-THA
RAIL.
-- RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
-- RM schválila podání žádosti do Fondu
Vysočiny, grantového programu „Sportoviště, klubovny a táborové základny
2022“.
-- RM v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
ve znění pozdějších předpisů vyhlásila
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
Mateřské školy Telč, příspěvkové organizace.
-- RM vzala na vědomí oznámení o zvýšení úplaty za vzdělávání v Základní
umělecké škole Telč od školního roku
2022/2023.
-- RM schválila aktualizovaný odpisový
plán Základní školy Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizace k 1. 2.
2022.

-- RM schválila výroční zprávu za rok
2021 v souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
-- RM schválila zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2021 a vzala na vědomí informaci, že v roce 2021 Městu
Telč, resp. Městskému úřadu Telč nebylo doručeno podání, které by splňovalo
náležitosti petice.
-- RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 2022
na nákup crossoverové kytary Furch
s elektronikou.

Výběrové řízení
na nové zaměstnance
V současné době je na úřední desce uveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení, a to na obsazení pracovní pozice
na finančním odboru – komplexní účetnictví obce (lhůta pro podávání přihlášek
na toto místo je stanovena do 7. 3. 2022
do 17 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

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Sdílení, o.p.s.
Masarykova 330, 588 56 Telč
info@sdileni-telc.cz, 777 574 975
www.sdileni-telc.cz, IČO: 226 733 77

Od čtvrtka 3. března začne prodávat uzeniny pojízdná prodejna firmy Mareček,
k. s., na parkovišti v ulici Svatoanenská. Prodej bude probíhat každý čtvrtek
od 13:15 do 15:30 hod.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí.
Prohlídka je možná pouze po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407 nebo
e-mailem info@telc.eu
TL 3/2022

Starostovo okénko

Telč – historické město roku 2021 Kraje
Vysočina
Zřejmě jste již zaznamenali informaci, že
město Telč se v konkurenci měst Jemnice
a Moravské Budějovice stalo Historickým
městem roku 2021 Kraje Vysočina a tímto
vítězstvím postupuje do celostátního kola
soutěže. Více o našem vítězství a celé soutěži se dočtete na jiném místě tohoto čísla
TL. V hodnocení komise mě velmi potěšilo, že „komise rovněž ocenila velmi bohatý
společenský život řady organizací ve městě“. Opět to dokazuje, že naše „bohatství“
nespočívá pouze v historické architektuře,
ale především v nás samotných, v našem
spolkovém životě. S velikým potěšením
jsem navštívil výroční schůzi dobrovolných
hasičů, myslivců, chovatelů či zahrádkářů.
Je pro mne vždy velká radost setkávat se
s lidmi, které pojí společná záliba, sport či
práce. Výše uvedené ocenění jsme tedy neobdrželi pouze díky příkladné péči majitelů historických nemovitostí o své domy, ale
i díky nám všem, kteří jsme ve všech našich
spolcích a organizacích aktivní.
Dostupná stomatologická péče
S velikou lítostí jsme přijali zprávu o odchodu skvělého telčského stomatologa –
pana doktora Štumara. Mnoho z nás přišlo
o svého zubaře a logicky jsme se začali ptát:
„Kde najdu jiného? Co může město udělat
pro to, aby byla v Telči i v budoucnu zachována stomatologická péče?“ Věc se má
tak, že město v této záležitosti mnoho udělat
nemůže. Ano, je možné stomatology motivovat různými benefity, jako je přidělení
bytu, finanční příspěvek na vybavení ordinace či na nájem atd. Město by tyto benefity určitě poskytnout mohlo. Otázkou však
je, zda všechny tyto pobídky k získání stomatologa v menších obcích stačí. Odpověď
je jednoduchá – nestačí! V říjnu loňského roku proběhla on-line diskuse za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha,
prezidenta České stomatologické komory
Romana Šmuclera, zástupce VZP, ale především za účasti přibližně 100 starostů obcí. Je těžké shrnout obsah této tříhodinové
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debaty (v případě zájmu na ni mohu zaslat
internetový odkaz), ale uvedu několik důležitých informací a postřehů: Hlavním nositelem povinnosti zajistit dostupnost hrazené lékařské péče jsou zdravotní pojišťovny.
Pojišťovnu lze kontaktovat přímo nebo prostřednictvím formuláře na adrese https://
nedostupnapece.mzcr.cz/. Finančně může
pomoci i kraj a já jsem velmi rád, že Kraj
Vysočina tak činí. Ve Fondu Vysočiny bylo
v roce 2022 vyčleněno 1,5 mil. právě na zajištění dostupnosti stomatologické péče
v malých obcích. Chce se mi věřit, že společnými silami a ve spolupráci se všemi příslušnými institucemi budeme moci lékařskou (nejen stomatologickou) péči v Telči
udržet. Já osobně pro to udělám maximum.

děli jsme pouze o víkendech. Dnes auto používáme každodenně a navíc bychom byli
velmi rádi, kdybychom také mohli kdekoli, kde potřebujeme, zaparkovat. A pokud
možno přímo před tím obchodem, kam jedeme, přímo před ordinací našeho lékaře,
přímo před knihovnou, přímo před domem,
kde bydlíme, přímo před místem, kde pracujeme atd. Je nutné si přiznat, že toto není možné, a do budoucna to nebude lepší.
Ano, lze budovat další parkoviště či parkovací stání, lze vytvářet různé parkovací systémy. Ale přiznejme si, že ať uděláme cokoli, parkovacích míst nikdy nebude dostatek.
Navíc my občané máme různé potřeby parkování, pokud v ulici bydlíme, podnikáme
nebo tam pouze potřebujeme z nějakého

Krajské investice v Telči
V únoru jsem v Telči přivítal pana Mgr. Karla Janouška – radního Kraje Vysočina pro
oblast majetku. Kraj Vysočina by v Telči rád postavil novou stanici zdravotnické
záchranné služby a komunitní domácnost
(chráněné bydlení) pro osoby se zdravotním
postižením. V obou případech jsme byli požádáni o vytipování vyhovujících objektů či
stavebních pozemků. Jak víte, v současné
době stanice záchranné služby sídlí na telčské poliklinice. V minulosti se plánovalo, že
bude nová stanice umístěna v areálu, kde již
dnes sídlí Police ČR a Hasičský záchranný
sbor ČR. Ukázalo se však, že na toto místo se stanice zdravotnické záchranné služby
nevejde. Uvažujeme o místění v ulici Batelovská, ale jednání jsou zatím pouze v samém počátku.
Ach, to parkování
Velmi se obávám, že o tématu parkování
budeme v příštích letech a desetiletích slyšet stále častěji. Důvod je jednoduchý. Aut
stále přibývá a my je používáme ke zcela
jiným účelům, než tomu bylo za generace
našich rodičů. Pryč jsou ty doby, kdy jsme
měli naši Ladu přes týden v garáži a vyjíž-

důvodu krátkodobě zastavit. Potřeby všech
těchto skupin je nutno posuzovat co nejspravedlivěji. Ne vždy se to bohužel podaří, což nedávno ukázala změna parkování
v ulici Staňkova. Tuto změnu navrhla komise pro dopravu. Zatímco zákazníci obchodu
a návštěvníci pošty jsou spokojenější, protože mají větší šanci přes den v ulici zaparkovat, obyvatelům ulice parkovací místa ubyla.
S některými obyvateli ulice jsem se již osobně setkal, omluvil se jim a slíbil sjednání nápravy. Jak víte, na návrh komise pro dopravu
došlo ke znovuzřízení městské policie. Nový
městský policista pan Vybíral od ledna mapuje problematická místa v Telči a kolegové z komise pro dopravu navrhují dopravní řešení těchto míst. V této oblasti nás čeká
mnoho práce, přestavujeme stávající parkoviště, chystáme parkoviště nová, zvažujeme
možnosti rozšíření současných parkovacích
stání. Každopádně, stále platí, že po Telči je
skvělé chodit pěšky či jezdit na kole. 
Milí spoluobčané, na závěr snad optimisticky: Před dvěma lety jsme jaro „přivítali“
pandemií, snad to letošní jaro tuto pandemii
ukončí. Moc bych si to přál.
Vladimír Brtník
str. 3

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
Jaro už klepe na dveře a po dvouleté pauze si ho snad letos užijeme tak, jak jsme
zvyklí. Se všemi tradicemi a akcemi, s rodinou i přáteli. My budeme rádi, když se s námi podělíte o své nápady a postřehy k rozvoji našeho města – ať už mailem, nebo
osobně – třeba na našem pravidelném jednání klubu pro veřejnost.
Pozvánka na zastupitelský klub
Další setkání s veřejností plánujeme na čtvrtek 7. dubna v 17 hodin v restauraci Amigo
na náměstí. Sledujte www.spolecneprotelc.
cz a facebook Společně pro Telč, kde bychom zveřejnili případnou změnu. Rádi se
s vámi setkáme, prodiskutujeme body dubnového zastupitelstva a také cokoliv dalšího, co vás zajímá. Těšíme se na viděnou.
Hana Hajnová, Jiří Pykal, Petra Kujínek Polodnová, Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Ukliďme Česko opět v plné parádě
Letos se již pošesté zapojíme do akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a vyrazíme na jarní gruntování do přírody za viadukt kolem židovského hřbitova. Dnem
„D“ je letos v celé republice sobota 2. dubna. Desetitisíce dobrovolníků se vydají udělat dobrý skutek nejen pro přírodu, ale i pro
sousedy, své děti a čisté životní prostředí.
Zároveň mohou být inspirací pro své okolí.
Přidat se můžete i vy! Sraz je 2. dubna v 10
hodin na bývalém autobusovém nádraží před budovou Zastávky. Pokud nám letos bude více přát počasí i epidemická situace, rádi bychom úklid zakončili nedaleko
oslednické rozhledny společným opekáním
buřtů. Buřty a dobrou náladu si proto nezapomeňte vzít s sebou, zbytek zajistíme my
(pracovní rukavice i pytle na odpad). Pro více informací mi neváhejte napsat na hana.
hajnova@pirati.cz a pro aktuální informace
sledujte náš web i facebook.
Hana Hajnová
Inovační vouchery 2022
Podnikáte? Sledujete aktuální trendy? Hledáte nové příležitosti rozvoje? Pak určitě
koukněte na www.fondvysociny.cz do sekce „Podnikání a inovace“, kde je vyhlášena
výzva Inovační vouchery 2022 se sběrem
žádostí od 14. března do 13. října letošního roku. Pro podnikatele z Kraje Vysočina je připraveno celkem 3,5 milionu korun
na podporu inovačních projektů ve spolupráci s výzkumnými institucemi nebo subjekty poskytujícími expertní služby na poli
digitalizace procesů nebo výroby.
Ať už se v letošním roce chystáte na návrh
nových systémů, unikátních konstrukčních
řešení, aplikaci nových materiálů, testování,
měření či certifikaci nového produktu nebo
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na digitalizaci ve své firmě, můžete si na takový projekt požádat o dotaci – tzv. inovační voucher. Podpora ve výši až 200 tis. Kč je
určena právě na nákup znalostí nebo expertních služeb pro realizaci takových projektů.
Novinkou letošního roku je možnost podat
v rámci jednoho kola dva projekty a také
způsob hodnocení – nově bude u každé žádosti provedena kontrola formálních kritérií
a podpora bude poskytnuta všem v pořadí
dle data a času podání, a to až do vyčerpání alokovaných financí. A pokud váháte, zda
jsou inovační vouchery to pravé pro vaši firmu, vězte, že v loňském roce uspělo s žádostí o podporu například pekařství, které podporu použilo na projekt digitalizace
distribuce – zefektivnilo tak fungování rozvozu a zároveň ušetřilo i lidské zdroje, kterých je setrvalý nedostatek. Více informací
najdete na výše uvedeném webu nebo můžete kontaktovat přímo garantku programu
Ing. Ivonu Hájkovou: 564 602 534, e-mail:
hajkova.ivona@krvysocina.cz.
Hana Hajnová
Hlavně potichu
Máme tu takový nešvar! Rozmohlo se nám
tu mlčení a pasivita. „V čem?“ ptáte se. Co
se týče mlčení, mohli jste se s ním všichni setkat například při přípravě dopravních staveb.
Obecné náhlé divení se, co že nám to kde
vyrostlo za hloupost, vždyť to přece nebylo
potřeba… Chvíli si zanadáváme a potom se
smíříme s tím, že už to tak je. Říkám si – výborná taktika, skoro jak z knihy od Sun-c´
„Umění války“.
Zdá se, že efektivita takového přístupu je
výborná. Nikomu nic moc neukazovat, potichoučku našlapovat, pak to rychle vyhodit ven, přečkat pár nadávek a pak je zase
klid a všechno je skvělé, jak to máme rádi.
Je tomu opravdu tak, nebo si to jenom namlouváme?
No a co teprve ta pasivita? Ta spočívá v principu „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Hojně ho
můžeme vidět kolem sebe, kdy progresivní
a potřebné změny jsou upozaďovány a potlačovány, byť by měly sebevětší přínosy. A proč
tomu tak je? Takové změny s sebou totiž nesou i potřebu otevřené diskuse a je obecně
známo, že co člověk, to názor. Nicméně je také známé, že silná vedoucí osobnost na takové věci musí být připravena a nemůže se vyhýbat jakékoli konfrontaci a nepříjemnostem.
Musí hledět do budoucna.
Bohužel, v tomto městě nevyhrává přemýšlení nad co nejlepší budoucností, ale utápění se v přítomnosti, o které se povídá, jak je
skvělá. Hledí se na to, abychom si nikoho
nepopudili, nejspíše i z důvodu voleb, jež se
už tři a půl roku blíží, ale nehledí se na budoucnost města, které snad ještě pořád máme rádi.
Petr Vařbuchta

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ

6. 3. – Masopust na statku
Od 10:00 hodin, Šrámkův statek v Pileticích. Masopustní hodokvas, pravá venkovská zabijačka, řemeslný jarmark, prodej
zabijačkových a jiných dobrot, Pohádky
na slámě, obchůzky maškar statkem.

CHEB

8. 3. – I. A L. Šmoldasovi
28. 3. – H. Zagorová
Západočeské divadlo Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC

22. 3. – Koncert české hudby
Kaple sv. Maří Magdaleny. Vystoupí Mariia Mikhailova (flétna) a Libor Janeček
(kytara).

KUTNÁ HORA

20. 3. – Jarní rovnodennost v Sedlecké
katedrále – 10. ročník, 16:30
Sluneční paprsky na cestě po nejstarší české katedrále doprovodí smíšený komorní
sbor Vox Nymburgensis. Výstava velkoformátových abstraktních obrazů Veroniky Mokrošové v podkroví katedrály. Peníze vybrané na dobrovolném vstupném
poputují Centru Přístav Oblastní charity
Kutná Hora.

LITOMYŠL

do 17. 4. Obrazy Jiřího Motáka
Regionální muzeum v Litomyšli
Malíř, jogín a cestovatel Jiří Moták je nepřehlédnutelným příslušníkem výtvarné
komunity litomyšlského regionu.

POLIČKA

18. 3. – Jazzové setkání – Jeff McErlain & Band
Jeff McErlain – kytary, Walter Fischbacher – klávesy, Cliff Schmitt – baskytara,
Ulf Sticker – bicí. Divadelní klub

TELČ

do 31. 3. 2022 Do Brna široká cesta
Kramářské písně se světskou tematikou
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU
Telč ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea.

TŘEBOŇ

19. – 20. 3. – Třeboň poetická
Krajská postupová přehlídka umělec.přednesu a divadla poezie v Divadle J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách.
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Hasičské zprávy
Od 15. ledna 2022 do 14. února 2022 zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč
u třiadvaceti událostí. Převážnou část tvořily technické zásahy, kterých bylo celkem
čtrnáct. Na odstranění padlých stromů
z komunikací vyjeli telčští hasiči pětkrát
během silného větru 17. ledna. Stromy odstraňovali ze silnice u Řídelova, Stranné,
Zvolenovic, ale i z drátů elektrického vedení u Vanova nebo v Telči z osobního automobilu. Další dva zásahy na padlé stromy pak přidali ještě 30. ledna u Kostelní
Myslové a u Vanova. Po sněhové vánici
vyprošťovali zapadlý autobus u Nevcehle
a nákladní automobil u Markvartic. Dvakrát došlo také k úniku ropných produktů z vozidel na komunikaci, a to v obci
Doupě a v Hostěticích. Se zdravotnickou
záchrannou službou spolupracovala naše
jednotka při transportu pacienta v Markvarticích a s Policií ČR, obvodním oddělením Telč, při otevření uzavřených prostor
v Telči. Hasiči z Telče byli vysláni k sedmi
dopravním nehodám. U Horních Dubenek
byla ošetřena řidička osobního automobilu, v Telči havaroval řidič traktoru, u Nové Říše se střetly dva osobní automobily.
Dvakrát zasahovali hasiči u dopravních
nehod u Markvartic, jednou v Telči a mezi
Mrákotínem a Studenou ošetřili zraněnou
řidičku osobního automobilu po nárazu
do stromu. Ve výše zmíněném období došlo pouze k jednomu požáru v obci Zdeňkov, kde se jednalo o požár sazí v komíně.
Topná sezóna se pomalu chýlí ke svému
konci, přesto bych chtěl čtenáře upozornit
na povinnosti při provozování topidel, které jim vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně a souvisejících předpisů,
zejména vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty. Zejména
se jedná o pravidelné čištění spalinových
cest, při jejichž znečištění dochází k nedokonalému hoření a vzniku nebezpečného
oxidu uhelnatého.
npor. Jiří Fišara
Velitel stanice Telč

Policie ČR Telč informuje
Opilého muže policisté zajistili
V pondělí 17. ledna byli policisté v Telči
po čtvrté hodině odpoledne přivoláni k restauračnímu zařízení, kde se nacházel opilý
muž, který se choval hrubě. Odmítal z provozovny odejít a obtěžoval svoje okolí.
Na místo vyjela hlídka situaci prověřit. Policisté zjistili, že se jedná o jednatřicetiletého muže. Při dechové zkoušce mu naměřili
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hodnotu 1,64 promile alkoholu. Opilý muž
odmítal spolupracovat a z podniku odejít.
Policisté ho zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž
je podezřelý ze spáchání přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku, které policisté předali k projednání příslušnému správnímu odboru.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý třiadvacetiletý muž, který řídil vozidlo, i když
to má zakázáno. V sobotu 22. ledna jel po jedenácté hodině večer s vozidlem Chevrolet
v Telči po silnici ve směru od ulice Radkovská. Při kontrole policisté zjistili, že má řidič
od loňského jara na dva roky soudem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení
všech motorových vozidel. Test na zjištění
ovlivnění návykovou látkou byl u řidiče pozitivní na amfetamin a lékařskému vyšetření
se muž odmítl bezdůvodně podrobit, dopustil se tak závažného přestupkového jednání.
Policisté řidiči další jízdu zakázali. Následně sdělili muži podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Řidič je podezřelý ze spáchání přestupků
Ve čtvrtek 3. února zastavili policisté po desáté hodině dopoledne na silnici u obce Dolní Dvorce třiačtyřicetiletého řidiče vozidla
Iveco. Provedli u něho test na zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivní hodnotou na amfetamin. Lékařskému vyšetření se
bezdůvodně odmítl podrobit a dopustil se
tak přestupku. Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Policisté muži zakázali další
jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.
Muž je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání, které policisté oznámili k projednání příslušnému správnímu odboru.  
Muž řídil auto přes uložený zákaz
V neděli 30. ledna jel řidič s vozidlem Iveco
před sedmou hodinou večer po silnici v obci
Mrákotín, kde ho zastavila hlídka. Při kontrole policisté zjistili, že řidičem je pětatřicetiletý muž, který má soudem uložený trest
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to na dobu
sedmi let. Muž ani není držitelem řidičského oprávnění a nepředložil osvědčení o registraci a doklad o pojištění vozidla. Test
na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl
u řidiče pozitivní na amfetamin a bezdůvodně se odmítl podrobit lékařskému vyšetření.
Policisté mu další jízdu zakázali. Muž se dopustil přestupků na úseku dopravy. Dále mu
policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ řešili ve zkráceném přípravném
řízení.
Opilý muž poškodil dveře
V úterý 15. února byli policisté před půlnocí přivoláni k domu v Telči, kde byly slyšet

silné rány a došlo k poškození dveří. Policisté vyjeli na místo situaci prověřit. Zjistili,
že opilý čtyřicetiletý muž neměl klíče a snažil se dostat dovnitř takovou silou, že dveře
poškodil. Při dechové zkoušce mu policisté
naměřili hodnotu téměř dvě promile alkoholu. Místo zadokumentovali a provedli šetření. Na dveřích vznikla předběžně vyčíslená
škoda dva tisíce korun. Muž je podezřelý ze
spáchání přestupku proti majetku, který policisté šetří.
npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Hlasujte v anketě Klíčení
Po celý březen můžete komentovat návrhy
a také přinášet vlastní nápady na půldenní
aktivity v historickém jádru Telče. Cílem je
podnítit obyvatele a návštěvníky, aby udělali něco malého a hezkého ve veřejném prostoru, který společně využívají. V sobotu 28.
května 2022 bude v historickém jádru Telče během odpoledne probíhat několik drobných aktivit, které mají společný cíl – přinést
možnost lépe trávit čas ve veřejném prostoru Telče. „Můžete si představit malé úpravy
a dočasné instalace nebo společné aktivity.
A právě nyní zveme obyvatele i návštěvníky
Telče, aby se s námi prostřednictvím ankety
podělili o svůj názor a své nápady,“ říká spoluorganizátorka Klíčení Jana Hořická. Anketa byla spuštěna k 1. březnu a poběží celý
měsíc. Je otevřena pro všechny – obyvatele i návštěvníky Telče. Těšíme se na nápady
a zpětnou vazbu od vás i na setkání na konci května. Odkaz na anketu: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/anketa-kliceni
Tým projektu Spolu v Telči

Uživatelé platformy Mobilní Rozhlas byli
o anketě informováni přímo, odpovídat můžete také na webovém odkazu:
https://www.spoluvtelci.cz/kliceni-anketa.
Dle TZ
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč,
Muzejní spolek v Telči a Univerzitní centrum Telč
srdečně zvou na přednášku
PhDr. Kateřiny Rozinkové:
Nové poznatky k nástěnným malbám
na Roštejně,
která se bude konat v knihovně Univerzitního centra MU na náměstí Zachariáše
z Hradce 2,
v pondělí 28. března 2022 v 17 hodin
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Novinky Knihovny UC
Alena Ježková: Ruce houslisty; Jiří Trávníček: Kulturní vetřelec; Helga Hošková-Weisová: Nikdo nás nečekal; Eda Kriseová: Mluvící hora; Viktorie Hanišová: Dlouhá
trať; Jan Novák: Čáslavská; Bohumil Vurm:
Příběh templářů I., II., III.; Vladimír Mertlík: Mašínovi: Ve stínu šibenice; Kamil Rodan: Život s korunou; Jan Bureš: Česká demokracie po roce 1989; Iain MacGregor:
Checkpoint Charlie: Strhující dějiny míst, kde
i za časů studené války byla půda hodně žhavá; Robert D. Blackwill: Válka jinými prostředky: Geoekonomika a státnictví; Martin
Franc: Retrojídlo: Jak jsem jedli za socialismu
Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Taylor: Doktore, to bude bolet; Higgins-Clark: Do posledního dechu; Radulič:
Esterčini otcové; Kopecká: Deník farářky;
Bohatá: Máňa a my druzí; Pavelka: Pašerák srílanských snů; Linke: Jménem mojí
sestry; Andrews: Dcery dvouhlavého draka; Dolejšová: Babičkou proti své vůli; Riggs: Sirotčinec slečny Peregrinové. Zkáza
Ďáblova akru; Schreiber: Tisíce metrů ode
dna; Hepworth: Hodná sestra; Bennett:
Polovina tebe; Gibney: Ukradené životy

Naučná

Halda: Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat; Výborná:
Mezi světy; Hof: Wim Hof: ledový muž;
Votýpka: Příběhy tiché odvahy

Dětská

Hlavinková: Sesterstvo a největší kouzlo
kočky Fabioly; Mornštajnová: Teribear;
Beršadskaja: Jak si velká malá holčička
upekla kouzelný den; Rowling: Vánoční prasátko; Cameron: Světlo v temnotách; Těšitelová: Mlsné medvědí příběhy
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Na ranči už rezervují svatební termíny na léto 2023
Letošní sezónu na ranči zahájili o prvním
únorovém víkendu karnevalem. Malým návštěvníkům tím udělali radost, dorazilo jich
téměř padesát. „Účast byla hojná. Dobrovolné vstupné využijeme pro naši kobylku Parisku, které se má v červnu narodit hříbátko,“
uvedla, kam poputuje výtěžek, provozní Ranče Jolana Simková. Za částku 2.105 korun
nakoupí výživu a vitamíny.
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Na ranči plánují také další akce. „Pracujeme na harmonogramu, připravujeme například exotický víkend, kdy by návštěvníci mohli ochutnat mořské plody a další pochoutky,“
prozradila provozní. Vloni bylo kvůli pandemickému vývoji jednou z prvních jarních
událostí vztyčení máje, na to se mohou lidé
těšit i letos. „Stavění májky bude určitě, je to
jedna z mála akcí, které bychom rádi zachovali jako tradici,“ doplnila Simková.
Ranč na Salaši je vyhledávaným svatebním
místem. Své ano si tam letos první pár řekl
12. 2. 2022. „Byla to pro nás velká čest. Jednalo se o první zimní svatbu na ranči vůbec.
Doufáme, že bude svateb v zimních měsících
přibývat,“ doufá provozní. Zájem o sňatek
uprostřed luk se zvířaty v pozadí je natolik velký, že letos už je téměř nemožné získat termín. „Naplnily se velice rychle, až nás
to překvapilo. Od dubna až do října máme
všechny termíny plné. Budoucí novomanželé
se hlásí i na státní svátky a také na středy,“
vyzdvihla Simková s tím, že se k nim často
vrací páry z předchozích svateb. „Velmi nás
to těší,“ dodala. Ozývají se jí dokonce i zájemci o svatbu v roce 2023. „Je to až k nevíře, ale 1. 1. 2022 přišly e-maily o rezervaci
na léto 2023.“
Pozorní kolemjdoucí si jistě všimli, že se
na ranči objevil stavební materiál. „V současnosti budujeme další voliéru pro exotické
ptactvo. Uvnitř by mělo být posezení,“ podělila se o novinky provozní Jolana Simková.
Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo
být koncem března.
Marie Majdičová

Parkour není jen chlapeckým sportem, v Telči baví
i děvčata
Už druhým rokem docházejí děti do tělocvičny u ZŠ Hradecká na parkourový kroužek.
V únoru organizátoři zahájili druhé pololetí. „Kapacita je téměř plná, ale několik volných míst ještě máme. Všichni malí nadšenci do parkouru a sporťáci jsou u nás vítáni,“
pozval případné zájemce lektor Martin Kašiar. Parkour lze popsat jako druh pohybu,
u kterého se sportovec snaží přemístit z bodu
A do bodu B, a to co nejúčinněji s maximálním využitím svých fyzických schopností. Jde
také o způsob, jak překonávat nejrůznější překážky, od přírodních až po schody či zábradlí
ve městě.
Přihlásit se mohou i úplní začátečníci od šesti do patnácti let. „Většina dětí, které k nám
v září přišly, s parkourem neměla žádné zkušenosti. Po několika měsících tréninku si troufám říct, že většina z nich se vyrovnala dětem,

které chodily vloni. Někteří je dokonce překonali,“ přiblížil snahu účastníků lektor s tím, že
řadu dětí tento sport natolik oslovil, že trénují
i ve volném čase, a rychle se zlepšují.
Ve srovnání s loňským rokem, kdy kroužek
odstartoval, je zájem o parkour výrazně vyšší.
„Každé léto navíc pořádáme na ZŠ Hradecká
i sportovně zaměřený příměstský tábor, právě
po něm se mnoho dětí přihlásilo i do kroužku,“
doplnil další z aktivit Kašiar. Pokud by se zájemci v tomto pololetí do kroužku už nevešli,
mohou se přihlásit i v příštím školním roce.
„S těmi nejlepšími bychom pak chtěli vyrazit
na některé pohárové soutěže v Česku,“ plánuje lektor.
Aktuálně se s dětmi schází dvakrát týdně, a to
v pondělí od tří a ve čtvrtek od půl páté odpoledne, trénují vždy hodinu. Maximální kapacita jednoho setkání je 24 dětí, o které se starají dva lektoři. Kroužky pořádají také v dalších
městech na Vysočině, například v Dačicích,
Stonařově, Batelově či Počátkách.
Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že
tento druh pohybu zaujme především chlapce,
není tomu tak. „Většina účastníků jsou kluci,
ale právě v Telči máme i několik děvčat. Myslím si, že parkour už dávno není jen chlapeckým sportem,“ domnívá se Martin.
Parkourové pohyby mnohdy vypadají nebezpečně a právě pády jsou s ním neodmyslitelně spjaty, to ale nemusí být vždy na škodu.
„Na trénincích máme kvalitní dopadové vybavení. Při každém novém skoku děti jistíme,
čímž možnost vzniku úrazu minimalizujeme.
V Telči jsme zatím žádný úraz neměli,“ popisuje zajištění bezpečnosti lektor s tím, že právě
díky tréninkům malí účastníci získají orientaci ve vzduchu, což pro ně do budoucna i u jiných aktivit může znamenat výhodu, protože
budou vědět, jak při pádu předejít případnému
zranění.
Hlavním přínosem tohoto sportu ale není pouze umět salto. „Snažíme se děti komplexně rozvíjet, věnujeme se protahování, trénujeme rovnováhu a koordinaci, překonáváme strach,
učíme se padat a posilujeme,“ zdůraznil všestrannost parkouru Martin.
Společně s dalšími lektory organizuje kroužky a tábory nejen na Vysočině, ale i na několika místech v Praze pod značkou StayHero
Academy. Kašiar se parkouru věnuje už deset
let, začínal v jihlavském Sokolu. „Po několika letech jsem se rozhodl, že by bylo skvělé začít své schopnosti a znalosti předávat mladším
nadšencům. Práce s dětmi mě bavila, tak jsem
si udělal trenérský kurz. Dva roky jsem vedl
kroužky v Praze, kde jsem měl možnost trénovat s těmi nejlepšími parkouristy u nás. Nasbíral jsem tam mnoho zkušeností. Ty teď mohu
zužitkovat při našich lekcích s dětmi v rámci
StayHero Academy po Vysočině,“ popsal svou
parkourovou cestu lektor Martin Kašiar.
Marie Majdičová
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Důležité je ve městě udržet české turisty, říká Pavel Macků
Koncem ledna se Telč stala krajským finalistou soutěže o titul Historické město roku 2021.
Konkurence je velká, a proto jsme se ředitele telčského územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu Pavla Macků zeptali, jaké jsou vyhlídky na dosažení tohoto ocenění. Vyhlášení výsledků se uskuteční
v dubnu. S péčí o památky souvisí také letošní výročí zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO. Tato prestižní značka přivádí turisty do Telče už třicet let. Co nás naučila pandemie ve vztahu k cestovnímu ruchu? A lze vůbec zabránit tomu, aby se z center památkově
významných měst stávaly prázdné skanzeny
pro turisty?

Foto: Archiv Pavla Macků

Má Telč v konkurenci krajských finalistů,
například Prahy 1, Kroměříže nebo Hradce
Králové, šanci na zisk titulu Historické město roku 2021?
Samozřejmě, našemu favoritovi fandíme vždy.
Po loňském vítězství Havlíčkova Brodu a v minulosti také Brtnice nebo Polné se potvrdilo, že
Vysočina je na tom s historickými městy velmi
dobře. Dříve nebo později Telč tento titul získá také. Šanci a veškeré předpoklady na to určitě má.
Proč by si ocenění zasloužilo právě naše město?
Na Telči je patrné, že přístup k památkám je dlouhodobě dobrý, proto město vypadá tak, jak vypadá. Stejně tak je to i důvod, proč sem jezdí turisté z tuzemska i zahraničí. Stačí se zajít podívat
na náměstí a odpověď je jasná.
Zmínil jste úspěchy ostatních měst v kraji,
znamená to, že jsme na Vysočině dobří v péči o památky?
Máme zde dobrý památkový potenciál, neméně důležití jsou také lidé, kteří si to uvědomují
a chtějí se o památky starat. Lidský faktor je vždy
klíčový, jak v Havlíčkově Brodě, tak v Brtnici je
přístup velmi dobrý. A také v Telči je vidět, že vedení města na jeho podobě záleží.
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V posledních letech prošla rekonstrukcí řada
budov, jaká oprava se podle vás obzvlášť povedla?
Když nepůjdeme příliš do minulosti, v loňském
roce se vydařila rekonstrukce Domu dětí a mládeže, to byla i jedna z největších v poslední době.
Momentálně se pracuje také na radnici, uvidíme,
jak to dopadne tam. V procesu oprav je samozřejmě i zámek. Město pořád žije, péče o památky není nikdy u konce. Také soukromí majitelé
mají ducha pro památkovou obnovu, povedených oprav pod jejich taktovkou se uskutečnilo
mnoho.
V souvislosti s rekonstrukcemi se často objevují typické nešvary, jako skrývání hodnotných nálezů či nevhodné přestavby – je tomu
tak stále, nebo se situace mění?
Děje se to a v určité míře se to asi bude dít vždy.
Postupně ale dochází ke zlepšení, lidé jsou rádi,
když něco mají doma a mohou to prezentovat.
Nejen v Telči, ale v celém kraji je přístup k památkové obnově na vzestupné tendenci, za což
jsem vděčný.
Je nějaká památka ve městě a okolí, jejíž stav
vás mrzí?
Napadají mě dvě – Parní mlýn a vila na ulici Masarykova. Oba objekty monitorujeme a snažíme
se jejich stav zlepšit. Konáme určité kroky, které
by posun k lepšímu mohly zajistit, bohužel to ale
nezávisí pouze na nás, ale vstupuje do toho mnoho dalších osob a okolností.
Připravuje NPÚ nějaký speciální program
k letošnímu výročí třiceti let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO?
Zatím nic neplánujeme, poslední dva roky nás
naučily, že je to mnohdy zbytečné. Nicméně pokud se situace začne zlepšovat, vždy se dá vymyslet nějaké připomenutí, bylo by to vhodné.
Vzhledem k vývoji pandemie jsme tyto akce doposud spíše omezovali.
Při výročí pětadvaceti let od zápisu bylo jedním ze skloňovaných témat udržení turistů
ve městě – myslíte, že od té doby nastal nějaký
posun k tomu, aby zde návštěvníci chtěli zůstat déle než jeden den?
Celoročně se snažím sledovat vývoj skladby turistů. V posledních letech až do začátku pandemie jsem si všiml, že sem čím dál více jezdí Asiaté. Když někde sedím na obědě, slyším méně
němčiny, občas angličtinu nebo ruštinu, nejvíce
však právě asijské jazyky. To ale nejsou návštěvníci, kteří by pro město byli zcela vhodní, protože přijedou a za chvíli odjíždí na další zastávku.
S tímto tématem je třeba pracovat a vychovat si
svého návštěvníka, což je úkol nejen pro vedení
města, ale i pro místní
spolky. Aby Telč jednou nemusela řešit stejný problém jako Český
Krumlov nebo Praha,

kde se před pandemií potýkali se silným turistickým přetížením.
O českokrumlovském centru se mluvilo jako
o skanzenu, který je přizpůsoben především
příchozím, a každodenní život se z něj vlastně vytratil. Lze podobnému vývoji v ostatních
městech vůbec nějak zabránit?
Jde právě o vychování si svého turisty, nabídku
služeb a vytvoření zázemí pro to, aby lidé zůstali více dní. I v Telči vidím kroky, které k tomu
směřují. Celé je to ale komplexní problém, některé věci se ovlivnit dají a jiné nikoliv. Zařazení
města na Seznam světového dědictví UNESCO
je prestižní a zahraniční turisty sem bude lákat
vždy, pak už je to na společné práci všech, nejen
na vedení města.
Do vypuknutí pandemie do Telče jezdili ve velké míře zmínění asijští návštěvníci, pak se situace radikálně proměnila a město si muselo
vystačit s Čechy. Jakou zkušenost si z této situace můžeme pro další vývoj cestovního ruchu vzít?
Snažil bych se tady udržet právě domácí turisty.
Jestli si Češi něco při pandemii uvědomili, tak je
to právě množství míst, která u nás stojí za to vidět. A to nejen v televizních dokumentech, ale
na vlastní oči, kdy je zážitek vždy několikanásobně lepší. Pokud by se dařilo přivádět do města především české návštěvníky, bylo by to jedině dobře.
Značka UNESCO s sebou přináší nejen
prestiž, ale také zodpovědnost. Na Vysočině
máme tři památky, jak se jim daří s touto nálepkou pracovat? Můžeme se jimi nějak inspirovat?
Charakter všech těchto památek je trochu jiný, takže i přístup k nim se musí trochu lišit.
Na všech místech podnikají různé kroky, ale jak
už to tak bývá, ne vždy se setkají s úspěchem.
Ve Žďáru nad Sázavou se jedná o výstavbě infocentra pod Zelenou horou, proti čemuž vznikla
petice. Ne každá změna vyvolává kladné reakce
a otázka je, jak to celé nakonec dopadne. V tomto
směru provádíme pravidelné monitoringy, kde se
dlouhodobě snažíme o vyhodnocení pozitivních
i negativních vlivů na památku a její okolí. Z toho lze vyvodit strategii pro další období a území.
Chtěl byste na závěr něco vzkázat čtenářům?
Rád bych Telči a jejím obyvatelům popřál, aby
město i v dalších letech tak pěkně vzkvétalo, a těší mě, že jsou zde lidé, kteří k tomu přispívají.
Myslím, že je to vidět, a právě proto sem turisté
rádi jezdí a tráví zde čas. Telčští obyvatelé mají
být opravdu na co hrdí.
Marie Majdičová
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Informace o realizova- Most přes hradní příkop
ných a připravovaných Až do roku 1791 byl vstup do města umož- Podmínkou magistrátu bylo, že musí být
něn pouze dvěma branami. Jihovýchodní „kamenný a trvanlivý“.
stavbách
„Velkou branou“, dnešní Horní bránou a se- Měšťané vyhlásili sbírku a již v roce 1791
V úvodu roku 2022 byla úspěšně dokončena stavební obnova objektu radnice. V současné době probíhá vybavení vnitřních
rekonstruovaných prostor s tím, že k obnovení plného provozu radnice dojde na přelomu května/června.
Dále probíhají práce na obnově bývalého domova pro seniory, kde stavba bude ukončena v dubnu letošního roku. Následně dojde k instalaci vnitřních expozic,
umístění zařízení interiéru a obnově dvora.
Otevření areálu pro veřejnost předpokládáme na podzim letošního roku. Součástí celého dotačního projektu byla i cyklostezka
do Řásné, vybudovaná v roce 2021. Letos
ještě bude na cyklostezce doplněno značení, dětské prvky u Velkopařezitého rybníka
a náplň informačních tabulí na jednotlivých
zastaveních podél cyklostezky.
Další probíhající významnou stavební akcí s náklady přesahujícími 9 mil. Kč je rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy
Komenského. Zde dochází k rekonstrukci tří tříd, vč. rekonstrukce zázemí školky.
Ukončení stavebních prací předpokládáme
v srpnu letošního roku.
V březnu budou zahájeny další větší stavební akce. Jde o podchod pod mostem
v ul. Batelovská. Touto akcí dojde k mimoúrovňovému propojení cyklostezky Lipky
s cyklostezkou vedenou po hrázi rybníka
Roštejn. Po realizaci projektu nebudou nuceni cyklisté, pěší a vyznavači inline přejíždět/přecházet silnici II/112 v ul. Batelovská,
ale budou moci využít bezpečnou lávku pod
mostem.
Další akcí, která bude zahájena v březnu letošního roku, je výstavba cyklostezky Telč
– Volevčice. Tato cyklostezka v přírodním
povrchu se napojí u rybníka Roštejn na stávající asfaltovou cyklostezku a povede dále
do obce Volevčice.
Mezi největší akce letošního roku patří vybudování komunikací a inženýrských sítí
v lokalitě Dačická. Zde předpokládáme zahájení v polovině dubna, ukončení stavby
v listopadu letošního roku.
Rovněž investičně velmi nákladnou akcí zahajovanou na přelomu dubna a května
bude rekonstrukce ul. Svatoanenská. Zde
dojde k rekonstrukci prostoru u horní brány
náměstí, rekonstrukci komunikací pro pěší, vyřešení pěšího propojení od ul. Mlýnská a Furchova k náměstí. Součástí akce je
rovněž rekonstrukce „vrchního“ parkoviště
„U Motorpalu“.
Vladimír Švec
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verní „Malou branou“, dnešní Dolní bránou.
Přeložením hřbitova od kostela sv. Jakuba
ke kostelu sv. Anny vznikla potřeba kratšího a méně komplikovaného přístupu k novému hřbitovu na Podolí a z horní části náměstí ven z města.
Komplikace vznikla, když bylo domy číslo
36, 37 a 38 zastavěno místo po zrušeném

byly dvojité hradby zbourány a místo připraveno ke stavbě mostu.
Přes hradební příkop byl vybudován kamenný most s třemi oblouky na kamenných pilířích.
Na kamenných zdech lemujících most jsou
položeny opracované kamenné desky s nápisy po obou stranách.

hřbitově v okolí kostela sv. Ducha.
Majiteli domu číslo 38 byla stanovena povinnost poskytovat občanům z horní části
náměstí volný průchod k Horní bráně jeho
domem, nebo spíše dvorem. Tito občané,
když potřebovali opustit město nebo navštívit nový hřbitov, chodili původně podél

Na pravé straně směrem z náměstí je latinský nápis s chronogramem:
VSVIPVBLICO FVNDITVS
POSVERVNT OPTIMICIVES
„K obecnímu užívání nově postavili obětaví občané“.

hradního příkopu a přes hřbitov u kostela
sv. Ducha k Horní bráně. V roce 1790 podali telečští měšťané žádost k magistrátu
města s požadavkem postavit most v místě
uličky k hradebnímu příkopu. Dnešní ulička Na Můstku.
Magistrát žádost o postavení mostu zamítl. Souhlasil však, aby si měšťané postavili
požadovaný most na vlastní náklady.

Na protější straně je uvedeno jméno kameníka: JIŘÍ NEUWIRTH.
Pod ním krátký nečitelný nápis. Tím by
mohlo být slovo „Kameník“.
Stavbu mostu se opravdu podařilo uskutečnit tak, jak si magistrát města přál. V dobrém stavu stojí a slouží občanům a turistům dodnes.
Text + foto: JK
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Vzpomínky pamětníků z Telče, Třeště a jejich
okolí ožijí díky videoreportážím a krátkým animovaným filmům žáků základních škol a gymnázia
Ve středu 6. dubna od 16 hodin se v Panském dvoře v Telči uskuteční slavnostní
prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky sedmi proslulých i méně známých pamětníků
z Telče, Třeště, Nové Říše, Sedlejova, Batelova a Jihlavy. Jejich životy významně
ovlivnily dějinné události 20. století, které
se odehrály na území České republiky.
Do projektu Příběhy našich sousedů se
na Vysočině letos zapojili i žáci z Třeště,
Telče a Nové Říše. V Třešti si projekt vyzkoušeli už loni, školy z ostatních obcí jsou
letos nováčky. Pod vedením svých učitelů
zaznamenalo pamětnická vyprávění sedm
týmů ze ZŠ Třešť, ZŠ Nová Říše, ZŠ Telč
Hradecká, ZŠ Telč Masarykova a tercie
gymnázia v Telči. V průběhu šesti měsíců
žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných
podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci
na začátku dubna. Mezi pamětníky, jejichž
osudy děti zpracovávaly, je podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post
Bellum Aleny Holubové velice pozoruhodný mix osobností, které se liší jak věkem,
tak i svými příběhy.
Děti zpovídaly například pamětníka událostí
konce války v Třešti Miloše Nevorala nebo
pana Jaroslava Šimánka z Batelova, který
strávil vojnu u PTP v Ostravě. Paní Marie
Krajíčková z Nové Říše vyprávěla dětem
o osudu své rodiny, jež se musela vystěhovat z pohraničí při záboru Sudet nacistickým
Německem. Dalšími osobnostmi, jejichž
osudy děti sledovaly, byli dva ze zakladatelů Občanského fóra v Telči Vladislav Veselý a farářka Eva Melmuková Šašecí. Pan
Veselý vzpomínal také na události z vojenské služby, kdy za klukovské řeči proti komunismu skončil ve vězení. Paní Melmuková dětem líčila dramatické osudy své rodiny
během konce války a perzekuci ze strany
komunistického režimu. Jeden z telčských
týmů navštívil pana Jana Marka, kronikáře ze Sedlejova, který zde zažil konec druhé světové války a vzpomínal na smrt partyzána Karpova. Jiný z týmů natočil romskou
pamětnici Agátu Drevňákovou, jejíž dětství nebylo kvůli jejímu původu nijak veseTL 3/2022

lé, ale jež se nikdy nevzdala, stala se sociální
pracovnicí a pomáhá lidem všech barev pleti bez rozdílu.
V rámci slavnostního podvečera odborná
porota ve složení Martin Ďásek (historik),
Jan Coufal (scenárista) a Naďa Švihálková
(pedagog) posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec z nich vybere tři vítězné
projekty. Prezentace, která bude 6. 4. 2022
v Panském Dvoře v Telči, je přístupná veřejnosti. Všichni jsou srdečně zváni.
O PROJEKTU:
V roce 2021 se do projektu Příběhy našich
sousedů po celé ČR zapojilo 537 českých
škol s více jak 3000 žáky a studenty, kteří
pod vedením 604 učitelů zdokumentovali v 737 žákovských dokumentaristických
týmech téměř 750 pamětnických příběhů.
Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto
formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Žákovské dokumenty jsou dostupné
na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Cesty turistů na Telčsku
nejčastěji vedly na Roštejn
Vloni se brána Roštejna otevřela návštěvníkům zcela dokořán, po několika letech nekomplikovala provoz rekonstrukce. Co ale jinak slibnou turistickou sezónu ovlivnilo, byla
pokračující koronavirová pandemie a s ní
měnící se opatření, omezené prohlídky, obtížné plánování akcí a především jejich uskutečnění. I tak se ale vloni leccos podařilo a kastelánka Kateřina Rozinková hodnotí loňskou
sezónu jako velmi úspěšnou. Hrad se stal nejvyhledávanější památkou v okolí Telče, předstihl opravovaný telčský zámek a také turistické informační centrum.
„Interiéry Roštejna navštívilo celkem 40 333
lidí, což bylo sice méně než v předchozím roce, ale i tak se jednalo o jednu z nejvyšších
návštěvností v historii hradu,“ vyzdvihla kastelánka. Počet lidí ovlivnilo zkrácení sezóny
o přibližně měsíc a půl a nutnost dodržovat
opatření. Ve srovnání s rokem 2020, kdy se
v hradních statistikách objevilo rekordní číslo 47 358 osob, jde o znatelný pokles. Hrad
se ale tehdy dostal až na hranici své kapacity a zvládnout nápor příchozích stálo zaměstnance mnoho úsilí.
Nejvyhledávanější je tradičně výstup na šestibokou věž. V oblibě je u návštěvníků také samostatně průchozí trasa B s podtitulem
„Příroda, lovectví a myslivost“, která je ur-

čena především rodinám s dětmi. „Vytíženost
této trasy byla do jisté míry dána tím, že tam
v podstatě neplatila zásadní omezení počtu
osob. Trasa A byla navíc z protiepidemických
důvodů otevřena o tři týdny později než zbytek hradu,“ uvedla k zájmu o prohlídky kastelánka.
Stejně jako léto 2020 bylo i prázdninové období loňského roku provozně velmi náročné,
a to zejména pro externí pracovníky v provozu. „Patří jim velký dík. Museli se vyrovnat
s mnoha novinkami, jako bylo provázení v respirátorech či zvýšená kontrola měnících se
opatření,“ ocenila práci zaměstnanců Rozinková. Navzdory omezením se podařilo uskutečnit několik akcí. „Jazz na Roštejně se nám
postupně daří co do kvality vystupujících vylepšovat, daří se také navracet se k tradici
této hudby na hradě. Druhou návštěvnicky
velmi zajímavou událostí byla speciální prohlídka z cyklu Putování po projektech, kdy
jsme představovali proces stavební a památkové obnovy,“ vypíchla kastelánka. Lovecké
sídlo vyhledávají mimo turistů také nastávající manželé. Vloni si tam své ano řekla necelá
desítka párů. „Počet ale opět ovlivnila celková situace, která organizaci svateb komplikovala,“ doplnila.
Pokud půjde vše podle plánu, první lidé
na Roštejn zavítají v sobotu 2. dubna. Po celý
měsíc bude otevřeno o víkendech a státních
svátcích od desíti ráno do pěti odpoledne.
V květnu pak bude památka přístupná ve stejný čas i ve všední dny s výjimkou pondělí.
Od června se otevírací doba posune od devíti
ráno do šesti večer.
Přestože hrad prošel rekonstrukcí, i tak se návštěvníci mohou těšit na drobné změny v interiérech. „Expozice doplníme například zajímavými trofejemi a vycpaninami, které jsme
pořídili vloni. Plánujeme také několik krátkodobých výstav, a to jak uvnitř, tak venku,“
přiblížila kastelánka připravovaný program.
Krom toho by ráda vrátila tradiční akce, které bylo v posledních letech nutné vynechat.
První z nich by měl být Myslivecký den 30.
dubna, následovat bude Roštejnský hodokvas
7. května. „O prvním červencovém víkendu
připravujeme také divadelní prohlídky, v polovině prázdnin Hradozámeckou noc a další,“ nastínila Rozinková, co letos příchozí čeká. Mimo běžné prohlídky chce zařadit také
speciály a edukační programy pro veřejnost.
„Budeme moc rádi, pokud se s návštěvníky
setkáme při některé z plánovaných kulturních akcí, třeba hned na Mysliveckém dni,
který se uskuteční v předhradí. Vstup na akci
bude zdarma, příchozí se seznámí například
s loveckým vábením, troubením, tradicemi
a mnohým dalším,“ pozvala kastelánka hradu Roštejna Kateřina Rozinková na nejbližší událost.
Marie Majdičová
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Místostarosta informuje

Telč se stala krajským vítězem na Vysočině. Postupuje
do celostátního kola a usiluje
o titul Historické město
roku 2021
Do svého příspěvku dávám celou tiskovou
zprávu Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Telči. A dodávám, že to okolo Telče cinká vítězstvím ze všech
stran, r. 2020 – Havlíčkův Brod, r. 2018 – Brtnice, r. 2017 – Slavonice. Tak snad i Telč.
Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ). O titul Historické
město roku 2021 bude za Kraj Vysočina usilovat město Telč. Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen letos v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek
a historických sídel. Na Vysočinu putovalo
vítězství i několikrát v minulosti, naposledy
vloni, kdy se Historickým městem roku stal
Havlíčkův Brod.
Za Kraj Vysočina se v roce 2021 přihlásila do soutěže tři města: Jemnice, Moravské
Budějovice a Telč. Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, navštívila začátkem ledna 2022
všechna přihlášená města a vyhodnotila jejich přihlášky. Jako vítěze krajského kola
vybrala město Telč.
„Komise ocenila zájem města Telče na obnově kulturních památek a na kultivaci historického prostředí veřejných prostranství a také
realizace zdařilých obnov historických objektů. Kvitovala rovněž, že město věnuje vysoký
podíl finančních prostředků na obnovu památek,“ konstatuje Jan Klimeš, vedoucí Odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu.
Telč se soutěže o titul Historické město účastí pravidelně. Z přístupu města je znát vysoký
zájem o ochranu mimořádného architektonického dědictví i kulturní rozvoj v něm. V roce
2021 nebyla sice dokončena žádná komplexní obnova kulturní památky nebo veřejného prostranství, nicméně v roce 2020 byla
na území MPR dokončena nákladná rekonstrukce Domu dětí a mládeže č. p. 66 na náměstí Zachariáše z Hradce a souběžně je stále
v nákladné rekonstrukci probíhající obnova
budovy historické radnice č. p. 10 na náměstí
Zachariáše z Hradce, jejíž dokončení se předpokládá na jaře 2022.
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Z Programu regenerace byly za rok 2021 provedeny rekonstrukce střech domů č. p. 40 a č.
p. 63, fasáda a odvlhčení č. p. 15, opraveno
schodiště domu č. p. 21, sanační práce na odvlhčení domu č. p. 42 (všechny tyto objekty
se nacházejí na náměstí Zachariáše z Hradce)
a restaurována byla středověká Boží muka na ulici Hradecká. Mimo finanční účast
města byla v roce 2020 již zčásti realizována
rozsáhlá obnova státního zámku pod hlavičkou projektu „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“, jejíž ukončení je plánováno rovněž
do roku 2022. Mimo vlastní MPR byly provedeny mnohé obnovy dalších objektů a veřejných prostor.
„Komise rovněž ocenila velmi bohatý společenský život řady organizací ve městě,“ dodává Jan Klimeš.
Území městské památkové rezervace Telč,
prohlášené dne 27. dubna 1970, tvoří malebné
historické náměstí (s několika přilehlými uličkami) vtěsnané mezi dva rybníky a rozsáhlý
areál renesančního zámku. U zrodu této nejreprezentativnější části města (dnes zapsané
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) stáli páni z Hradce. Již
v polovině 14. století zde postavili hrad, kostel a rozsáhlé tržiště s gotickými domy. Do života města zasahovaly časté požáry, nynější
podobu náměstí získalo za vlády osvíceného
Zachariáše z Hradce, který dal starý gotický
hrad přestavět na honosné panské sídlo. Italští stavitelé, kterým stavbu zámku svěřil, pomohli i při přestavbách domů bohatých měšťanů na náměstí. V polovině 17. století ještě
několik staveb v historickém jádru města zrealizovali jezuité a v 18. století bylo náměstí
doplněno drobnými uměleckými díly (sochy,
kašny, mariánský sloup). Tím byl stavební vývoj centra města prakticky dokončen, dalšímu
rozvoji bránily hradby (dodnes dvě zachovalé
brány) a hlavně rybníky. Rozlohou 36 ha a 86
památkově chráněných objektů patří k výrazným architektonickým celkům ČR.
Pavel Komín

Střípky z GOB a SOŠ Telč
Uplatnění absolventů naší
školy
V Telčských listech vás pravidelně informujeme o aktivitách našich žáků a vyučujících.
Neméně důležité jsou další cesty absolventů.
Mohou se pyšnit výbornými výsledky v přijímacím řízení na vysoké školy i skvělým pracovním uplatněním.
SOŠ
V rámci oborů SOŠ se počet přijatých studentů
na vysoké školy za posledních několik let pohybuje kolem 60 %. Nejčastější volbou jsou
ekonomické obory nebo pedagogika. Kon-

krétně se jedná o školy Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola polytechnická Jihlava nebo Masarykova univerzita Brno. Studenti, kteří nejdou
na VŠ, volí nejčastěji jazykovou školu nebo
nástup do zaměstnání (např. podnik Kostelecké uzeniny, firma Svoboda.cz Jihlava). K zajímavým volbám posledních doby lze zařadit
netradiční obory jako Střední škola umělecko-řemeslná v Liberci nebo studium v zahraničí,
a to na Tyler Junior College v USA.
GOB
Z řad studentů gymnázia bývají na VŠ přijati
téměř všichni – v posledních letech se počet
přijatých pohybuje kolem 95 %. Absolventi nejčastěji vybírají obory lékařské, pedagogické, technické (elektrotechnika, stavební,
strojní) a ekonomické. Z jednotlivých univerzit jednoznačně vede Masarykova univerzita
Brno. Následují další, které jsou ve srovnatelném počtu: Univerzita Karlova Praha, Vysoké učení technické v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a České vysoké
učení technické v Praze. Ostatní vysoké školy
jsou voleny už spíše jednotlivci (např. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Mendelova univerzita v Brně).
Studenti, kteří nejsou přijati na VŠ, volí většinou jazykovou školu. Za zmínku pak stojí například studium na County College of Morris v USA nebo University of Derby v Anglii.
Mgr. Pavel Macků

DDM informuje
Milí čtenáři,
na jarní prázdniny jsme si pro všechny děti připravili soutěž Prázdninové puzzle. Tentokrát obcházely plakátovací plochy v Telči.
Na každé ploše našly plakát soutěže Prázdninové puzzle s jedním dílkem. Ten přesně
překreslily do soutěžní kartičky. Po dokreslení všech dílků vyšel obrázek, který děti vybarvily a vymyslely k němu básničku.
Po prázdninách na všechny zúčastněné čekaly v kanceláři DDM Telč puzzle a diplom.
Další akcí, která probíhá až do konce března, je Sněhuláková výzva. Všem, kteří již fotografie zaslali, děkujeme a pro ty, kteří ještě
váhají, pár informací. Děti postaví sněhuláka,
vyfotí se s ním a fotografie zašlou na email:
ddmkancelar@seznam.cz. Také za tuto soutěž dostanou všichni malou odměnu.
A co se u nás ještě děje? Loutkové divadlo
Dráčata se zúčastnilo již 9. ročníku přátelského setkání amatérských souborů loutkového
divadla z Vysočiny – KAŠPÁRKOVA ROLNIČKA 2022 v kulturním domě v Třešti, kde
2. března odehrály pohádku O zlé koze.
Báječné dny vám všem přeje kolektiv DDM
TL 3/2022
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StayHero Academy pořádá také letní parkourová soustředění

Foto: SH Academy, více na str. 6

25.01.22 11:05

Účastníci letního parkourového soustředění

Foto: SH Academy, více na str. 6

Momentky z jednoho únorového rána

Foto: pm
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K devadesátinám Evy Melmukové přišli
pogratulovat starosta města Vladimír Brtník a místostarosta Pavel Komín a členky
Muzejního spolku v Telči Helena Grycová
Benešová a Zdena Vaníčková.
Foto: Věra Peichlová
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Děti z mateřské školy se svými učitelkami přišly s masopustním veselím do Hasičského domu, kde je přivítal starosta města Vladimír
Brtník společně s místostarostou Pavlem Komínem. Pan starosta zahrál na klavír a všichni si společně zazpívali, rozdávaly se koláčky
z cukrárny Petra Haase.
Foto: Ilona Jeníčková

V orlovně se konal karneval. Zúčastnilo se 170 děti a přes 30 dobrovolníků, kteří se o všechno postarali. Proběhly oblíbené soutěže.
Děkujeme všem sponzorům.
Foto: Pavel Boček
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Inzerujte
v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková,
odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

•
•
•
•

Našel se ve vaší obci poklad nebo
třeba jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě?
Napadl u vás sníh v létě?
Připravujete nějakou společenskou
nebo sportovní akci?
Přijede k vám Michal David nebo
„jen“ známý rodák?

Napište nám na tl@telc.eu,
uzávěrku máme vždy 15. v měsíci

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
• Ze zdrav. důvodů pronajmu min. na 1 rok zahrádku u domu blízko centra města. K dispozici pařeniště, studna a čerpadlo. Tel.
773 925 031.
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Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
telefon:   567 243 633, 974 266 721
ji.oop.telc.sekret@pcr.cz
974 266 720 (vedoucí)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

HZS Kraje Vysočina
Stanice Telč
Luční 586
telefon: 950 272 111, 774 150 363
jiri.fisara@hasici-vysocina.cz

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Vzpomínáme na 20. století
Na regionálních stanicích Českého rozhlasu
je vysílán pořad Slavné dvojice, který mapuje vzájemnou spolupráci našich současných
osobností různého profesního spektra. Podíváme-li se v kontextu tohoto pohledu do minulosti dvacátého století, zaslouží si připomenout, že i naše město Telč se může pochlubit
blízkostí dvou osobností, které tehdy společně
výrazně obohacovaly zdejší kulturní dění. Byli
jimi František Kožík a Bohumil Krátký.
Prvně jmenovaný František Kožík /1909–1087/,
spisovatel, básník, esperantista, historik, dramaturg, scenárista atd. Ač nebyl telčským rodákem,
narodil se v Uherském Brodu, měl již od útlého
dětství k Telči velmi vřelý vztah daný rodinnými vazbami. Jeho dědeček byl okresní soudce
v Telči, a tak zde František Kožík prožíval část

svého mládí a posléze v dospělosti vyplňoval jeho život častý zdejší pobyt. Fascinovala ho architektura města jako nepřeberná výtvarná klenotnice. Nasával především krásu prostranství
náměstí obklopeného dvěma řadami domů v renesančním hávu. Jeho vyznání k Telči bylo velmi srdečné, což mohu i osobně potvrdit. Měl
jsem možnost se s ním jedenkrát setkat a osobně vyslechnout jeho slova obdivu a lásky k Telči
a také zdůraznění, že získané výjevy ho inspirovaly rovněž k tvorbě, a to jak básnické, tak i literární a dramatické, kde dominuje telečská krása.
Do Telče a okolí situoval mnoho svých děl.
V této souvislosti si připomeňme např. Město vzpomínek, Až přijdete do Telče, Prstýnek
z vlasů, Vlajka vítězů, Jezerní růže a v neposlední řadě romantickou komedii Město šťastných lásek, kterou věnoval telčským ochotníkům /známé Lidové divadlo Telč/, kteří tuto
hru v roce 1962 premiérově nastudovali a opakovaně hráli několik sezón.
František Kožík velice kvitoval možnost poznat od roku 1949 v Telči žijícího malíře – krajináře, grafika a exlibristu Bohumila Krátkého.
Ani on nebyl telčským rodákem a do Telče ho z Kladna, kde žil, zavály rovněž rodinTL 3/2022

né vazby. Telčí byl také nesmírně okouzlen.
Řadí se do plejády nejvýznamnějších českých
výtvarných umělců. Je znám jako figuralista,
který osobitou čarou barevné tužky nebo měkkým barevným tahem štětce glosoval život
v ulicích. Na náměstích, v parcích. Jako grafik
tvořil plakáty, kolekce grafických listů zachycujících život společnosti dvacátého století,
poutavé ex libris, jako malíř – krajinář překvapoval osobitými projevy a nepodléhal běžné
výtvarné rutině. V odborném tisku se o něm
hovoří jako o malíři Vysočiny, v níž nacházel
její tvárnost, bystrost a rytmus. Krásu krajiny
umně spojoval s jejím lidem a svou prací.
Zaslouží si také připomenout, že za svého života se věnoval i předávání svých poznatků
mladé generaci. Velmi ceněno bylo jeho pedagogické působení na základní škole Masarykova Telč při vedení výtvarných kroužků.

Jméno Bohumila Krátkého doznalo známosti
nejen v naší vlasti, ale i v četných evropských
zemích jako např. Německo, Holandsko,
Francie, Rakousko a také mimoevropských,
např. USA, Japonsko, Indie. Jeho práce dodnes zdobí výstavní sály Národní galerie Praha,
Moravské galerie Brno, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava aj.
Není divu, že spisovatel František Kožík uviděl v Bohumilu Krátkém nevšedního umělce.
Navázal s ním účinnou spolupráci, a tak psané
slovo spisovatele je trvale obohaceno pozoruhodnými výtvarnými projevy, z nichž čiší pocity lidí, kouzlo přírody a samozřejmě i krás
Telče, jak ukazují i výjevy romantické povídky Jezerní růže.
Text a foto: Jiří Ptáček

Zpráva dopravní komise,
jedeme dál!
Vážení přátelé,
tento rok završuje 4leté působení dopravní komise V Telči a je docela přirozené, že se začí-

ná rekapitulovat. Pragmatické hodnocení toho,
co se povedlo a co se nepovedlo, je předpokladem pro další smysluplnou činnost. Pokud
si všímáte celého našeho působení, tak je snad
vidět, že se snažíme o věcnou diskuzi nad tématy, která nás všechny zajímají. Jednoduše proto, že město není soukromá společnost
a občan by měl mít možnost se reálně do dění
zapojit a měl by být i vyslyšen. Tak je postavena zastupitelská demokracie.
Přes velkou snahu, kterou jsme věnovali mimo jiné i problematice vjezdu do centra, musíme konstatovat, že se nám nepodařilo otevřít ani smysluplnou veřejnou diskuzi, natož
dojít k nějakým kvalitativním změnám, a to
jsme se o to snažili nepřetržitě od roku 2018.
Určitý posun v otázce změny dopravního režimu v centru města přinesl seminář zastupitelů
v 10/2021. Na tento seminář chceme navázat
ještě jedním – posledním – pokusem na semináři zastupitelů v 3/2022.
To, že je nutné s dopravní situací v Telči něco udělat, vidíme všichni – výrazně přibylo
aut (rodiny se dvěma a více auty jsou dnes již
běžné) a z toho vyplývá problém se zaparkováním. Pro návštěvníky Telče jsou velká centrální parkoviště, ale občané Telče nemají kde
parkovat.
Snad můžeme říci, že dopravní komise svojí
činností významně přispěla ke vzniku městské
policie, a po odchodu jediného strážníka jsme
velmi rádi, že se konečně většina zastupitelů
ztotožnila s nutností navýšení na min. 2 strážníky, neboť jedině tak je možné zajistit smysluplnou činnost.
Vedle toho jsme zjistili, že občané mají celou
řadu podnětů. Čekají, že se věcem bude někdo věnovat, a přirozeně se obrací na členy dopravní komise. Často mají pocit, že jsme ti, kdo
rozhodují a stanovují pravidla pro změny v dopravě. Není tomu tak, komise pro dopravu není, alespoň v Telči, partnerem pro zásadní změny, neboť vedení města se na dopravní komisi
s požadavkem o naše vyjádření k připravovaným dopravním stavbám a dopravní problematice obrátilo za uplynulé období minimálně.
Shrnuto: Obrovský potenciál nápadů, který
přichází od občanů, kteří znají detailně místní problematiku a obvykle i ví, co by danému
místu pomohlo, zůstává v Telči zatím nevyužit. Nevyřešená zůstává i otázka místa parkování pro občany Telče.
Myslíme si, že je třeba občany informovat
o skutečném stavu věcí, netvářit se, že všechno šlape jak na drátku, a dál hledat smysluplná řešení. Není to jednoduché, ale nesmíme
to vzdát. Dobré věci obvykle nejdou lehce.
Budeme se proto snažit věcně a bez emocí
do konce volebního období plnit poslání dopravní komise.
Za komisi pro dopravu
Václav Kadlec, Jindřich Kaupa, Petr Vařbuchta,
Jaromír Nosek, Tomáš Jirásek
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V rodinném prostředí
Dětského domova Telč
momentálně vyrůstá
23 dětí
V minulém čísle TL jste si mohli přečíst
rozhovor s Mgr. Milanem Opravilem,
ředitelem Dětského domova Telč. Tentokrát se zaměříme přímo na domov.
Pan ředitel se s námi podělil o všechny
důležité informace i zajímavosti o fungování zařízení a popsal běžné dny a aktivity dětí.
Dětský domov Telč se může pyšnit dlouhou historií. Během 2. světové války byly
v novoříšském klášteře, v jeho ženské části, sdružovány hendikepované děti. Po válce se uvolnila budova dnešního DD, kde
do té doby sídlila hospodyňská škola. Paní
Holanová, řádová sestra, se s dětmi z Nové
Říše přesunula do Telče.
DD Telč je tedy od samého počátku v ulici Štěpnická a kromě adresy zůstává stejný i jeho půdorys. Od roku 1945 ale stihl projít hned několika rekonstrukcemi,
aby naplňoval pravidla daná zákonem. Šlo
hlavně o rozvržení jednotlivých místností
– zatímco dříve mohlo být v jednom pokoji i 8 dětí, dnes jsou rozmístěny obvykle
po dvou. Několik pokojů je dokonce jednolůžkových. Přestavby domova nechaly nahlédnout i do jeho historie, jak uvádí Milan Opravil: „Máme tady i zakládací
listinu, kde se píše, kdo se podílel na přestavbách DD. Našli jsme ji při zednických
pracích.“
Za daná léta se také výrazně snížil počet
dětí. V počátcích fungování byla budova
domovem pro 40 dětí, poté se jejich počet
snížil na 32. Nyní má kapacitu 24 dětí, přičemž skutečná naplněnost bývá 22–23 dětí, o které se stará celkem 17 zaměstnanců.
„Troufám si říct, že počet dětí, které prošly dveřmi DD, se bude blížit 500. Některé tu byly krátce, jiné tu strávily i 10 a více
let. Děti tady mohou být od 3 let, ale měli
jsme i 9měsíční miminko, což bylo náročné
hlavně pro vychovatelky. Dneska je to druháček a je pořád u nás. Trend je sice takový, že se malé děti neumisťují do dětského
domova, ale nechceme trhat sourozenecké vazby,“ popisuje pan Opravil a dále vysvětluje, co nejčastěji stojí za umístěním
dětí v DD: „Já tomu říkám mozaika, která
se skládá z toho, jak funguje původní rodina. Do mozaiky patří kamínky, kterými
jsou vzdělání, zaměstnání, drogy, promiskuita, domácí násilí, alkoholismus a další
věci s tím spojené. To jsou příčiny, následkem může být chudoba a ztráta bydlení.
str. 16

Máme rodiče, kteří jsou závislí na alkoholu, ve vězení, bezdomovci. Je to široký
vějíř. DD je až poslední „štace“ záchrany dětí, když nefungují rodiče, prarodiče,
pěstouni a pěstouni na přechodnou dobu.“
Všichni obyvatelé DD jsou tam umístěni
na základě rozhodnutí soudu. V celé republice panuje snaha děti z různých domovů mezi sebou nepřesouvat a sourozence
umisťovat do stejných zařízení.
Ideální je, když se děti do domova dostanou co nejdříve. Mají pak větší šanci na bezproblémovou adaptaci a mohou
dosáhnout co nejlepšího vzdělání. Domov jim může lépe předat důležité hodnoty, kterými je třeba i finanční a čtenářská
gramotnost. „Z rodin přichází zanedbané
a bohužel v mnoha případech pozdě – už
mají za sebou nějakou patologii, a to jak
v rodině, tak i v partách. Přichází kolem
12–13 let, podle psychologů je ale hraničním věkem 6–7 let, kdy je dítě „hotové“.
A my už můžeme jen korigovat chyby. Děti
už pak nezískají pocit sounáležitosti, pobyt
v DD berou jako trest a hned po dosažení
18 let mají tendenci odcházet.“
Horní hranice pro pobývání v DD je 26
let, a to v případě vysokoškolského studia.
Většina dětí odchází mezi 18. a 20. rokem
– buď hned po dovršení dospělosti, nebo
v době, kdy jsou vyučené a mohou se vydat na další životní cestu. Její začátky někdy bývají poměrně obtížné, jak přibližuje pan Opravil: „Situace po odchodu z DD
je složitá. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet
do budoucna. Město má málo bytů, a tak je
sociální pracovnice dětem z DD nenabízejí. Snažíme se tuto situaci řešit. V Telči se
nám podařilo získat ve výběrovém řízení 1
byt, 1 další máme v Třešti. Ti, co odchází, mají možnost být v bytě 1–2 roky, poté
by se měl uvolnit pro někoho dalšího. Rádi
bychom spolupracovali s oběma zmíněnými městy a situaci se snažíme řešit.“
A jak vypadá každodenní život v DD Telč?
Děti jsou rozděleny do 3 skupin, tzv. rodin,
po zhruba 8 členech. Každá skupina má
svůj vlastí „byt“ skládající se z obývacího
pokoje, kuchyně, sociálního zázemí a jednotlivých pokojů dětí. V domově se dále
nachází jídelna společná všem rodinám,
dvůr a hřiště. Všechny vnitřní prostory působí velmi útulně, jsou plné květin a dýchá
z nich opravdová rodinná atmosféra.
Každá skupina funguje jako samostatná
jednotka. Střídají se v ní, až na výjimky,
pouze 2 vychovatelky, má svůj program,
děti v ní se společně připravují na vyučování apod. Členové domácností se mohou navzájem navštěvovat ve svém osobním volnu a mívají i aktivity společné pro
všechny. „Snažíme se, aby se to co nejvíce blížilo rodině,“ dodává Milan Opravil.

I běžné dny dětí připomínají dny rodin –
učni odchází na praxi v brzkých hodinách.
Děti, které chodí na ZŠ v Telči, vstávají
obvykle v půl 7. Po snídani a úklidu jdou
do školy, po jejímž skočení se vrací do DD
na oběd. Odpoledne chodí na kroužky,
na vycházky, připravují se do školy a nechybí ani osobní volno. Po večeři a hygieně se dívají na televizi. Menší děti mají večerku ve 21 hodin, starší ve 22 hodin
a povolená je i večerní zábava. „Pokud
se učí, mohou chodit večer na procházku,
na diskotéku, za kamarády. Kamarádi mohou i sem, ale 24 dětí si nemůže pozvat 2–3
kamarády, takže to musíme „usměrňovat“.
Někdo naši důvěru vrací, někdo jí zneužívá, ale to je běžná situace.“
Pracovníci domova dětem nabízí spoustu volnočasových aktivit. S vychovatelkami se nejen učí, ale i malují, zpívají, tvoří. S připravenými vystoupeními se účastní
i některých akcí města. Chodí do sportovních klubů SK Telč, do DDM Telč, jezdí na hory, k moři. K dispozici mají také
chalupu v Horní Slatině, kde pravidelně
tráví část prázdnin. Spoustu akcí zajišťují
i sponzoři.
Rodiče, kteří nejsou zbaveni rodičovských
práv, mají možnost být se svými dětmi
v kontaktu. Komunikují telefonicky, děti
k nim mohou odjíždět na víkend, pokud rodiče zajistí bydlení, místo pro spánek a jídlo.
Velké, jarní a podzimní prázdniny některé
z dětí tráví doma, zhruba čtvrtina ale domů
nejezdí vůbec. Rodiče je po předchozí domluvě mohou v DD navštívit.
Ani domovu se nevyhýbají potíže s covidem, který komplikuje život dětem i zaměstnancům. „V 1. etapě (jaro 2020) nebyla povinná distanční výuka, takže jsme
chodili na vycházky i mimo Telč. Každé úterý a pátek jsme měli výšlapy. Ve školním roce 2020/2021 už byla distanční výuka povinná. Naštěstí jsme měli čas se přes prázdniny
připravit po technické stránce. Myslím si, že
jsme to zvládli dobře. Děti měly mnoho trpělivosti, vychovatelky se popasovaly s technikou a můžeme být rádi za hřiště v areálu
DD, kde děti trávily spoustu času i v chladnějším období,“ uzavírá Milan Opravil
s tím, že věří v brzký návrat celého domova
do běžného režimu.
Ivana Holcová

Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
567 223 235 ● telcsko@telcsko.cz
www.mikroregiontelcsko.cz
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Bez fotoaparátu by mé
prožitky byly poloviční, říká Věra Zadinová
V Univerzitním centru Telč probíhá až
do konce března výstava Místa UNESCO
objektivem Věry Zadinové. Autorka snímků
PaedDr. Věra Zadinová je nejen prakticky
celoživotní fotografkou, ale také učitelkou
jazyků, příležitostnou průvodkyní a trojnásobnou babičkou. V rozhovoru nám poskytla informace jak o výstavě, tak o svých dalších zálibách a pracovních zkušenostech.
Paní Zadinová, čtenáři TL Vás mohou
znát jako bývalou učitelku GOB a SOŠ
Telč, příležitostnou průvodkyni po památkách a nyní hlavně jako fotografku. Zapomněla jsem na nějaké další „funkce“?
Momentálně si především naplno užívám
funkce babičky. Energii, kterou jsem dříve
vkládala do svých žáků, teď plně „zužitkují“
naše tři vnoučata.
Pojďme to vzít postupně. Na GOB a SOŠ
jste vyučovala německý a ruský jazyk,
dějepis a dějiny kultury. Nechybí Vám
učení?
Abych pravdu řekla, v této covidové době
ani ne. Odešla jsem do důchodu těsně před
vypuknutím pandemie a byla jsem ráda, že
jsem se vyhnula on-line výuce. Ne že bych
se bála techniky, ale efektivní výuku cizích
jazyků ve větších skupinách přes počítač
jsem si nedovedla dost dobře představit.
Několik let jste v TL informovala o intenzivní spolupráci GOB a SOŠ se zahraničními školami a o úspěších žáků v německém jazyce. Věnujete se cizím jazykům
i nyní?
Ano, na DDM v Telči mám kroužek ruského
jazyka pro začátečníky i pokročilejší a práce
s dětmi mě stále baví.
Občas Vás v Telči můžeme zahlédnout
jako průvodkyni, ve stejné funkci jste se
zúčastnila také nedávné školní exkurze
maturantů SOŠ v Praze. Jak často, kde
všude a koho provádíte?
Provádím skutečně jen příležitostně, pokud
mě někdo o tuto službu požádá. Telč je moje
srdeční záležitost, přečetla jsem snad všechny publikace, které o její historii vyšly. Prahu jsme poznávaly s dcerou postupně a obě
si ji zamilovaly, proto jsem později mohla
provázet po Královské cestě i studenty.
Do konce března můžeme v UCT navštívit výstavu Místa UNESCO objektivem
Věry Zadinové. Kde se vzal nápad tuto
výstavu uspořádat?
Byla to vlastně náhoda. Při mé první výstavě Telč z balónu projevilo Univerzitní
centrum Telč zájem o případnou spolupráci. A koncem listopadu loňského roku mě
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oslovila paní Martinů, zda bych měla zájem u nich uspořádat výstavu. Z několika
mnou nabízených témat bylo vybráno právě UNESCO.
Zmiňujete výstavu Telč z balónu. Mohla
byste nám ji krátce připomenout?
Výstava 20 velkoplošných fotografií byla k vidění ve vstupní síni telčské radnice
v srpnu 2020. Snímky jsem nafotila v letech 2018 a 2019 při mých dvou letech horkovzdušným balónem. Vidět Telč z ptačí
perspektivy byl vždy můj sen. Dvě z tehdy vystavovaných fotografií můžete vidět
i na současné výstavě.

Autorka fotografií na vernisáži se svou nejmladší vnučkou Anettkou

Foto: Archiv Věry Zadinové

Jak a kdy jste se vlastně dostala k focení?
Fotit mě naučil tatínek někdy ve 14 letech,
na fotoaparátu značky Zeiss s výsuvným objektivem připomínajícím harmoniku. Doma
v prádelně jsme také vyvolávali filmy a dělali černobílé fotografie. Na vysoké škole
na stáži v bývalém Sovětském svazu jsem
si koupila svůj vlastní, již moderní fotoaparát, pak jsem fotila na manželově Praktice. S koupí prvního digitálního fotoaparátu
v roce 2002 jsem kouzlu této techniky zcela
propadla. Od té doby se můj digitální archiv
v počítači neustále rozrůstá.
Výstava je pořádána k 30. výročí zapsání Telče na Seznam světového dědictví
UNESCO – vévodí jí tedy Telč? Jaké další snímky můžeme vidět?
Z 16 míst zapsaných na Seznam světového
dědictví UNESCO se mi podařilo shromáždit fotografie ke 14. K prezentaci úplného
seznamu mi chybí Národní hřebčín Kladruby nad Labem a Jizerskohorské bučiny. Lázeňský trojúhelník je ochuzen o Mariánské
a Františkovy Lázně.
Fotila jste snímky přímo pro účely výstavy, nebo je naopak výstava „poskládaná“
z už existujících fotek?
Že z těchto fotografií bude někdy výstava,
jsem až do prosince 2021 netušila. Fotografie tedy vznikaly postupně od roku 2005.
Nejstarší fotografie jsou právě z tohoto ro-

ku z Lednicko-valtického areálu, kde jsme
byli tehdy na rodinné dovolené. Nejmladší
snímky jsou z listopadu 2021, např. fotografie Telče na plakátech.
Jak dlouho trvala příprava výstavy a kdo
se na ní podílel?
Na přípravu v digitální podobě jsem měla jeden měsíc – loňský prosinec. Nejtěžší bylo
vyhledat v archivu vhodné fotografie a pak
ještě výběr zúžit a vybrat snímky pro jednotlivé panely. Nejstarší fotografie jsem digitálně upravovala. Dost času zabralo také
zpracování textů. Výstava by se ale neuskutečnila bez pomoci Muzea Vysočiny v Jihlavě. Paní Grycová, vedoucí pobočky Muzea
v Telči, zajistila finální grafické zpracování
mých podkladů a tisk velkoplošných plakátů. Společně s paní Martinů z knihovny
UCT umístily panely na svá místa a připravily vernisáž. Patří jim moje velké díky.
Můžeme Vaše fotky vidět i jinde než
na zmiňované výstavě?
Zatím jsem fotila víceméně „do šuplíku“ pro
radost. Přátelé mi říkají, že bych měla vstoupit také do světa sociálních sítí. Budu o tom
uvažovat.
Plánujete do budoucna nějakou další akci, ať už ve spojení s Telčí, nebo z vlastní
iniciativy?
Rýsuje se další spolupráce s UCT, snad
za rok, za dva.
Výstavu zahájila v pondělí 7. 2. vernisáž
V UCT. Povedla se?
Doufám, že ano. Mně osobně udělali radost
všichni, kdo přišli.
V době rozhovoru má za sebou výstava
1. týden. Víte, jak je na tom její návštěvnost? Jste se zájmem spokojená?
V neděli po zahájení výstavy jsem pozvala na kávu se zákuskem a prohlídku výstavy rodinu a byla jsem překvapená, že je plno a že v návštěvnické knize jsou také první
ohlasy, zatím jen pozitivní.
Čemu dalšímu kromě focení ráda věnujete svůj čas?
Procházkám do přírody, cyklistice a cestování. Vždy s fotoaparátem nebo mobilem,
abych mohla zachytit to, co mě na cestě zaujme. Bez fotoaparátu by byl můj prožitek
poloviční. Ráda věnuji čas také zpracování
fotografií a dobrým knihám.
Na závěr prosím pozvěte čtenáře k návštěvě výstavy. Proč by na ni měli přijít?
Byla bych moc ráda, kdyby návštěvníky
oslovily nejen fotografie, ale také komentáře k jednotlivým snímkům. Snažila jsem
se, aby byly stručné a zároveň zajímavé.
S ohledem na výpovědní hodnotu byly vybírány i jednotlivé fotografie. Takže vše bylo
podřízeno hlavnímu účelu – prezentovat divákovi naše národní klenoty a inspirovat ho
třeba i k jejich návštěvě.
Ivana Holcová
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Masarykovy dny se budou věnovat vzdělávání,
představí i Univerzitní
centrum
V pořadí již třetí Masarykovy dny pořádané
Masarykovou univerzitou tradičně první týden v březnu, tedy u příležitosti narozenin
prvního československého prezidenta a patrona naší univerzity, mají podtitul Masaryk
a vzdělávání. Masarykovy dny se budou konat 2. a 3. března v online režimu a organi-

vystoupí Vladimír Richter a Petr Hala z MU
s kombinací drobných klavírních skladeb Leoše Janáčka a písní z Amsterodamského kancionálu Jana Amose Komenského.
Také letos se Masarykovy dny dotknou i Univerzitního centra v Telči, které se přímo podílí
na jejich organizaci a které bude mít svou kapitolu v chystané publikaci o Kulturním centru. Publikace bude mít svůj křest 2. března
a stejně jako celý zbytek programu jej můžete sledovat v přímém přenosu na stránkách
www.masarykovydny.cz. Pokud to epidemická situace dovolí, na začátku dubna chystáme také Ozvěny Masarykových dnů, které
by do Telče měly přivést mimo jiné i děkana
Fakulty sociálních studií MU a známého politologa Stanislava Balíka.
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zátoři opět přicházejí s tématem nejen spjatým s Masarykovou osobností a odborností,
ale zároveň s tématem velmi aktuálním. Součástí letošních Masarykových dnů totiž bude,
kromě populárně-naučného a kulturního programu, také konference Education for Society, na níž se budou podílet i zástupci z MŠMT
a odborníci z vysokých škol i Akademie věd
ČR či dalších institucí. Tato akce navazuje
na úspěšnou loňskou jarní konferenci Science
for Society a bude opět zaměřena na složitou
situaci, kterou prožívá naše společnost i vzdělávací instituce v době covidové pandemie.
Záměrem organizátorů je nejen stálý zájem
o duchovního otce Masarykovy univerzity,
ale i aktualizace jeho odkazu prostřednictvím
rozhovorů, konferenčních příspěvků a akademických diskusí. Dvoudenní akce se má však
stát příležitostí k oslovení nejen akademické veřejnosti, ale i všech zájemců o osobnost
Masarykovu a o problémy vzdělávání.
Pravidelným kulturním osvěžením Masarykových dnů se stal koncert, tentokrát na něm
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Březen je ovšem také o výuce a snad se
v něm dočkáme i návratu prezenční formy
Univerzity třetího věku. Máme sice trochu
zpoždění, ale vypadá to, že by se nám přece
jen letošní rok mohlo podařit úspěšně dokončit. A na ten příští už se těšíme, protože jsme
zaznamenali nebývalý zájem ze strany brněnských přednášejících, což by nám mohlo pomoci naši U3V zase trochu posunout. Snad
nás tedy, nejen v Telči a Univerzitním centru,
čekají lepší časy!
Zahájení letního semestru kurzu U3V –
Středověké etudy III.
U3V letos zahajujeme kvůli „covidu“ až 4. 3.
22, a to přednáškou pana Mgr. Martina Ptáka
Středověký svět na podlaze. Přednáška proběhne ve standardním čase, v pátek od 14
hodin. Následovat bude dalších 9 přednášek a odborná exkurze, tentokrát do kláštera v Nové Říši. Podařilo se nám naplánovat
přednášky téměř na každý týden, tedy letní
semestr skončí pouze s malou časovou prodlevou, a to ke konci května, oproti plánova-

né polovině května.
Těšíme se na prezenční přednášky a doufáme, že už nám situace umožní normální běh
kurzu.
Vzdělávací a univerzitní akce
2. – 3. března Masarykovy dny, podrobněji na www.masarykovydny.cz
5. – 6. března výjezdní zasedání, Filozofická fakulta MU
Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel.
549 49 1143)
Místa UNESCO objektivem Věry Zadinové
Autorka fotografií Věra Zadinová je původním povoláním středoškolská učitelka. Fotografie je jejím koníčkem a výstava, která se
nachází v prostorách Kavárny Haas a byla
zahájena vernisáží 7. 2. 22, je již její několikátou. Fotografie s informativními popisky
přibližují téměř všechny památky v ČR v časovém sledu podle zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Tímto projektem se
připojujeme k letošním oslavám 30. výročí
zapsání našeho města na tento seznam. Výstava bude k vidění do 31. 3. 22
Do Brna široká cesta – kramářské písně se
světskou tématikou
Velmi zajímavá panelová výstava, která je instalována od 1. 2. 22 do 31. 3. 22 v chodbě
před knihovnou a byla doplněna neméně zajímavou přednáškou paní PhDr. Jany Polákové, Ph.D., jež se uskutečnila 21. 2. 22.
František Havelka – vzpomínka na telčského malíře
Každý rok bychom chtěli vzpomenout na jednoho malíře spjatého s Telčí.
Tentokrát jsme si vybrali pana Františka
Havelku, který se v Telči narodil, studoval
na zdejší reálce a poté působil v Lidové malírně. Byl nejen malíř, ale i fotograf, realista, který neuznával moderní směry. Přijďte si
připomenout jeho život a dílo…
Vernisáž proběhne 4. 4. 2022 v 16:00 hodin
v prostorách Univerzitního centra MU a výstava potrvá do 10. 6 2022. Srdečně zveme.
Všechny výstavy se pořádají ve spolupráci
s Muzeem Vysočina.
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
TL 3/2022

Lidé ze ZASTÁVky

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč, v rámci Oblastní charity Jihlava, pracuji od roku 2017. V té době
jsem ještě studoval obor Zdravotně sociální
pracovník na VŠPJ. Když jsem na internetu viděl inzerát hledající pracovníka do ZASTÁVky, odhodlal jsem se k odeslání životopisu a motivačního dopisu. Pracovní
zkušenosti minimální, vzdělání nedokončené, proto jsem od následného výběrového řízení neměl velká očekávání. O to větším překvapením pro mě bylo, když jsem
byl na volné místo vybrán. V tu chvíli by mě
ani ve snu nenapadlo, že si jednou v zařízení „odkroutím“ pátý rok, druhý z toho navíc
na pozici zástupce vedoucí.
Živit se jako sociální pracovník asi nebylo mým celoživotní snem. Na druhou stranu jsem mezi svými kamarády často plnil
funkci „vrby“, které se každý mohl svěřit se
svými starostmi, což mohlo evokovat určité
předpoklady k výkonu pomáhající profese.
Ani tak jsem neměl zcela jasno v tom, co
bych chtěl jednou v životě dělat. Důležitou
roli při výběru vysoké školy sehrála má maminka. Právě ona pro mě viděla sociální sféru jako tu ideální. I ona si přála vykonávat
tuto profesi, což se jí bohužel nesplnilo. O to
více mě těší, že jsem mohl její přání splnit
alespoň takto zprostředkovaně.
V rámci studií jsem vyzkoušel celou řadu
praxí v nemocnicích, dětských domovech či
pečovatelských službách. Vždy mě to nejvíce táhlo k dětem. Kdybych měl vybrat cílovou skupinu klientů mému srdci nejbližší,
budou to asi děti se zdravotním či jiným typem postižení. Právě práce s nimi mě vždy
nejvíce nabíjela a jednou bych si ji opět
rád vyzkoušel. Nyní jsem však spokojený
na ZASTÁVce, kde mám ještě hodně rozdělané práce.
Na práci v „nízkoprahu“ mě nejvíce baví to,
že je pestrá, žádný den není stejný. Vyslechnutí klientů či hledaní nejrůznějších způsobů, kterými jim nabízíme podporu a pomoc
při řešení jejich obtíží, však patří mezi každodenní záležitosti. Neméně důležité je navázání důvěrných vztahů s nimi, k čemuž
užíváme nejrůznějších volnočasových akTL 3/2022

tivit. Některé z nich tvoří například i sportovní turnaje. Právě sport je odmala mou
největší zálibou, proto si cením toho, že se
v práci mohu realizovat i tímto způsobem.
Martin Lacina, sociální pracovník

Pečovatelská služba
v Telči zahájila proces
zkvalitňování poskytovaných služeb
„Tak jsme se konečně dočkali!“ volá s nadšením z nového vozidla Eva Pařízková, ve-

doucí Charitní pečovatelské služby Telč. Vozový park pečovatelské služby v Telči se díky
darům, Tříkrálové sbírce a dotacím z IROP
rozrostl o nové vozidlo. V únoru pečovatelkám dorazila Toyota Proace City Verso
NG19 – Long 5D (viz. obrázek). „Jsme moc
rády a děkujeme všem dárcům, kteří pomohli financovat pořízení nového vozidla. Máme
zase o něco větší možnost poskytovat služby
v Telči i mimo ni. V tuhle chvíli máme 75 klientů a jezdíme do devíti obcí,“ spokojeně dodává Eva Pařízková.
A kam Charitní pečovatelská služba, středisko
Telč jezdí poskytovat potřebnou péči? Jsou to
Mysletice, Zvolenovice, Krahulčí, Mrákotín,
Rozsičky, Dobrá Voda, Borovná, Mysliboř
a samozřejmě Telč. Pečovatelky každý měsíc
najedou kolem 2 500 km. Je tedy jasné, že auta dostávají „pěkně zabrat“. Hlavně vozidlo,
které rozváží obědy. Pokud to zprůměrujeme,

tak je to třeba 60 zastavení a rozjíždění.
Vedoucí telčských pečovatelek na závěr dodává: „Obědy nejsou samozřejmě to jediné,
co děláme, můžeme vám pomoci i s hygienou,
s nakupováním, s úklidem, zajít k lékaři nebo
na poštu apod.“ Důležité je, že péče probíhá
u seniorů nebo zdravotně postižených lidí doma. Pro lidskou psychiku je tento faktor hodně důležitý. Zvláště v seniorském věku je pro
kvalitní život důležitý pocit klidu a pohody
v domácím prostředí. Díky pomoci pečovatelek už nejeden klient pookřál. Někteří dokonce dostali opět větší vervu a chuť do života.
Klienti telčské pečovatelské služby jsou rádi,
že nemusí do domova pro seniory. „Umíme
pomáhat se srdcem a s úsměvem,“ sděluje Tereza Vítů, místní pečovatelka.

Podrobnější informace o pečovatelské službě naleznou zájemci na webových stránkách
www.jihava.charita.cz v rubrice CO DĚLÁME – Naše služby – Pečovatelská služba nebo si mohou zavolat na tel. č. 736 523 657.
Marek Mašát
Koordinátor propagace
Oblastní charita Jihlava
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KOLEKTIVNÍ HALUCINACE
alternativní folkrock s novou deskou
Reality.
Bezobav Dyjice Kulturní domek
Začátek 20:00
Vstupné 150,-, děti zdarma
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Vysoké absence učitelů, třídy v karanténách
a částečná distanční
výuka – začátek roku
ve školách řídí covid
Školy zůstanou otevřené, prezenční výuka bude probíhat i v případě zhoršení epidemiologické situace. Tato tvrzení na začátku školního roku těšila jak ředitele a učitele
škol, tak žáky a jejich rodiče. To ale nikdo
z nich netušil, jak náročné období je čeká.
Školy ve většině případů otevřené opravdu
zůstaly, a to i v období nejvyšších denních
počtů pozitivních testů. Distanční nebo hybridní (kombinace prezenční a distanční) výuka se uplatňuje pouze ve třídách, které jsou
v karanténě. Všechny zúčastněné to však
stálo (a stále stojí) obrovské úsilí. Ředitelé
místních škol nám prozradili, jak se s popisovanou situací vypořádávají.
Dotazované školy se především během
ledna a února potýkaly s vysokou absencí
učitelů. Ti zůstávali doma z důvodu nemoci, pozitivního testu nebo karantény. „Kritická situace nastala v momentě, kdy jsme
měli v jeden den najednou 12 pedagogických pracovníků buď v PN, nebo střídavě
v izolaci či karanténě,“ popisuje PhDr. Libor Sova, ředitel ZŠ Hradecká. Dodává, že
perné chvíle zažívali i v ostatních dnech:
„Celá situace nám komplikovala práci
zcela zásadním způsobem hlavně v tom,
že někteří kolegové, kteří suplovali přednostně profilové (ale i ostatní) předměty,
si opravdu a bez nadsázky sáhli na dno
svých fyzických i psychických sil. Výuku
dětí zasáhlo hlavně to, že mnohdy (bohužel) neměly „svého“ učitele. Ale jakkoliv
jsme, přiznávám, že mnohdy improvizovaně, nahrazovali jednotlivé vyučující, vždy
jsme tak činili s vědomím, že vše je lepší
než plošná distanční výuka. Situaci jsme
zvládli bez nutnosti omezení provozu školy,
za což svým kolegům velmi děkuji.“
Podobné zkušenosti zmiňuje i ředitel ZŠ
Masarykova Mgr. Karel Navrátil: „Po celou
dobu školního roku ještě nenastal ani jeden
všední den, kdy by byli všichni učitelé přítomní ve škole. K nejkritičtějšímu týdnu musíme přičíst týden od 24. ledna, kdy nám odjela jedna 7. třída na lyžařský výcvik. V dané
pondělí nám ve škole chyběli tři instruktoři
/učitelé/ a 7 dalších pedagogů. To už jsem
pomalu hledal na ministerských stránkách
materiály, ve kterých bych mohl žádat o jinou organizaci školního roku. Ale tato situace přetrvávala do středy a potom už to
nebylo tak kritické. Musely nám pomoci asistr. 20

stentky i družinářky, protože bez nich bychom chod školy nezabezpečili.“
Obě základní školy měly maximálně 3 třídy, které se dostaly do karantény ve stejnou dobu. Další třídy pak byly méně početné z důvodu nemoci, izolace nebo karantény
jednotlivých žáků. Protože karantény trvaly
pouze 5 dní, třídy se stihly „prostřídat“.
Mnohem vyšší čísla v počtu chybějících tříd
zaznamenalo gymnázium a střední odborná
škola. Maximem bylo 8 „karanténních“ tříd,
1 další v tu chvíli absolvovala lyžařský kurz.
„Naše škola zvolila jako jedno z doplňkových preventivních opatření dobrovolné
PCR testování, které nám pomohlo udržet
nákazu ve škole do určité míry pod kontrolou, a to převážně v podzimním období.
Přesto se však mnohým žákům a třídám nevyhnula opakovaná karanténa a související
vzdělávání distančním způsobem. S příchodem omikronu nás téměř ochromila masivní vlna, v průběhu které se souběžně dostalo
do karantény osm tříd, což je nejvyšší počet
za celé období. Uvidíme, zda se po jarních
prázdninách dočkáme očekávaného zklidnění situace – každopádně se domnívám, že jak
rodiče, tak i žáci a učitelé by si opravdu zasloužili návrat k běžnému režimu,“ komentuje Mgr. Bc. Lenka Procházková, ředitelka školy. Zástupce ředitelky Ing. Bohumír
Krejčí přidává zkušenosti ze školního „trasování“ kontaktů pozitivních žáků a zaměstnanců: „Proniknout do správného hlášení
všech pozitivních záchytů a rizikových kontaktů chce dost znalostí. Některé zjišťování
pro podávání hlášení je časově náročné. Vyučování jsme zajistili, ale nemocní učitelé
nemohli být nahrazeni plnohodnotně.“
Jedinou školou, která musela vyhlásit plošnou distanční výuku, byla ZŠ Urbanov.
Ve stejnou dobu tam onemocněla nebo
„spadla“ do karantény většina dětí i vyučujících a výuka na dálku tak byla jedinou možností, jak pokračovat. „O víkendu 15. a 16.
ledna mi nahlásili rodiče velké množství pozitivních antigenních testů. Požádal jsem je,
aby do školy poslali pouze zdravé děti bez
příznaků. Ty většinou během víkendu a během pondělí absolvovaly i PCR testy. V pondělí 17. 1. tak přišlo pouze 5 žáků z 27. Další
den již rodiče do školy neposlali ani tyto děti. Situace se během víkendu zkomplikovala
i proto, že kvůli pozitivnímu PCR testu nemohly nastoupit mé kolegyně. Od 19. 1. jsem
vyhlásil distanční výuku, která trvala do pátku 21. 1. Od 24. 1. se vzděláváme prezenčně.
Velmi rád bych poděkoval rodičům za spolupráci a trpělivost,“ popisuje ředitel školy
Mgr. Hynek Vohoska.
O lepší situaci může hovořit ZŠ a MŠ Mrákotín, jak přibližuje ředitelka Mgr. Marcela Hillayová: „Asi nad námi drží někdo
ochrannou ruku, ale dá se říct, že jsme ni-

kdy nebyli v situaci, kdy by epidemie uzavřela naši školu či školku. Nepočítám-li plošná
nařízení vlády. A nejinak tomu bylo i na začátku roku 2022. Je pravda, že nás postihla jiná epidemie – neštovice, ale ty průběžně
odezněly a vyučování běží dál. Nechci to zakřiknout, ale zatím učíme podle plánu a děti snad nebudou mít ve svém vzdělání žádné výrazné mezery či nedostatky. Tak ať to
vydrží.“
Podle ředitelky ZUŠ Mgr. Evy Pavlíkové,
Ph.D. školu sice tolik neparalyzovala absence žáků a učitelů, problémem je ale příprava na plánovaná vystoupení. „Současnou
situaci zvládáme vcelku dobře, především
proto, že učitelé marodí „na střídačku“ ,
pedagogové se u nás testují dvakrát týdně.
V případě karantén žáků a učitelů využíváme v hudebním oboru hojně distanční on-line výuku. V březnu nás čekají soutěže ZUŠ
v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na dechové nástroje. Vloni i předloni byly kvůli
pandemii soutěže zrušeny. Příprava ansámblů je velmi problematická, protože díky karanténám a vysoké nemocnosti žáků se některé soubory od ledna ani jednou nesešly
v plném počtu.“
Ohlédnutí za nelehkou dobou ve školách
uzavírá ředitel ZŠ Hradecká myšlenkami,
s nimiž by jistě souhlasili i ostatní oslovení: „Závěrem snad zbývá říci, že jsem velmi
pyšný na kolektiv svých kolegů, že se s nastalou situací takto vypořádali. Kdo nikdy
nestál před žáky, nemůže pochopit, že pět
hodin týdně navíc v situaci, kdy máte ztíženou možnost dýchání a komunikace (respirátor), je hazardem se zdravím. Nechci
a nemohu opomenout asistentky a ostatní
nepedagogické zaměstnance školy, kteří se
významným podílem zasloužili o zvládnutí
celé situace.“
Ivana Holcová

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 12. března
od 9 do 12 hodin v prostorách Panského
dvora Telč (bývalého školního statku).
Přístup do objektu je pouze dolním vjezdem od parkoviště Na Sádkách. Místo
sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosíme, věci noste v pevných obalech (krabice,
pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je ve Sběrném dvoře.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552
TL 3/2022

Ohlédnutí za prvním pololetím školního roku na
ZŠ Telč, Masarykova
V pondělí 31. ledna se ve školách rozdávalo vysvědčení, bilancovalo se první pololetí
školního roku a pro mnohé z nás, učitelů i dětí, to byl zlomový okamžik. Vždyť se tento
školní rok právě přehoupnul do své druhé poloviny. Je to další rok plný nejrůznějších epidemiologických opatření, výjimek a karantén, které nám znepříjemňují život. Distanční
výuka je pro někoho strašákem, pro někoho
naopak dobrodružstvím, anebo dokonce pohodovým obdobím. Každopádně jak učitelům, tak dětem tato období distanční výuky
hodně dala i vzala. Rozvíjeli jsme a získali
jsme nové dovednosti z oblasti informatiky.
Ale přerušily se kontakty, které jsme při denním pobytu ve škole měli vybudované. Proto
se snažíme v letošním roce ze všech sil udržet
chod školy, i když někdy s menším počtem
dětí či vyučujících. A věřte, že se za zdmi budovy děje spousta věcí.
Někteří naši pedagogové se zapojili do projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ),
který je financován Nadací The Kellner Family Foundation. Projekt se věnuje pedagogickému růstu (vylepšování výuky jedinců, skupin), vzájemnému sdílení zkušeností a šíření
poznatků mezi učiteli, kolegiální spolupráci
ve škole, rozvoji čtenářství a pisatelství, dílnám čtení a psaní. Pomocí nejrůznějších metod se snažíme, aby se děti staly více zodpovědnými za svou práci, věnovaly se více čtení,
dívaly se na věci z různých úhlů pohledu.
A teď malé nahlédnutí pod pokličku dění
v ročnících a třídách.
V září se děti v první třídě kromě čtení a psaní
zúčastnily olympijského běhu, v říjnu se pomocí projektu Učíme se venku věnovaly dopravním značkám, bezpečnosti na ulici. V listopadu si s nadcházející zimou připomněly
různé svatomartinské zvyky a na začátku
prosince si děti s pomocí deváťáků vyrobily
adventní věnce. Na vánoční prázdniny se děti
rozešly po třídní vánoční besídce, na které si
představily některé staročeské zvyky, rozbalily dárečky.
I ve druhých třídách se věnovali velmi tvořivé práci. Projekt Podzim – třída si vyrobila
kompost a založila ho. Děti měřily venkovní
teplotu, zkoumaly sílu větru pomocí větrníků, dělaly pokusy s listy. Absolvovaly exkurzi v moštárně. Dále se třída vydala na Veselý
Kopec – děti poznávaly život lidí před 100
lety. Po celý rok si děti ve třídě vzájemně prezentují přečtené knihy, natáčí se na video pro
zpětnou vazbu, ke knize vytváří lapbooky.
Počátkem února strávily obě druhé třídy den
v knihovně. Cílem bylo seznámit děti s dětTL 3/2022

ským oddělením v knihovně, s výpůjčním řádem a orientací v knihovně pomocí symbolů
při hledání knih. Za zmínku určitě stojí setkání se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou,
kterého se právě druháci zúčastnili.
Také ve třetích třídách nelenili a zažívali různá dobrodružství. Proběhla návštěva Výstavy zahrádkářů, telčského podzemí,
knihovny. Děti měly možnost se setkat se spisovatelkou Markou Míkovou při školní besedě. Vytvořily projekty Telč a okolí, Z pohádky do pohádky. Dalším projektem, kterého se
naše třídy účastní, je zdravá pětka. Před adventem děti nazdobily stromeček na telčském
náměstí a na Vánoce se naladily jak jinak než
vánoční besídkou své třídy.
V pátých třídách je opravdu velmi živo. Třídy
se zúčastnily již zmiňovaného Olympijského
běhu s
T-mobile, besedy s Markou Míkovou. V dílnách psaní pravidelně vytváří vlastní příběhy,
na které pak navazuje velmi oblíbené „Autorské čtení v křesle“. Pracují na dalších projektech, a to nejen ve třídě, ale i v terénu – Půda,
Podnebné pásy.
Ve škole každoročně probíhá jak na prvním,
tak na druhém stupni projekt Zdravá pětka.
Tento projekt zahrnuje Párty se zdravou pětkou – vaření s lektorem v 6. a 8. třídách, Zdravou pětku – projekt o zdravé výživě u třeťáků a druháků. Pro 9. třídy proběhla chemická
olympiáda Mladý chemik.
Projekt Příběhy našich sousedů – pět žáků
9. ročníku se zapojilo do projektu neziskové
organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Je to výchovně vzdělávací projekt, jehož cílem je předat cenné zkušenosti a vzpomínky starší generace mladší generaci, která
má celý život před sebou a která tímto jedinečným způsobem získává povědomí o minulosti, o době, ve které žili jejich rodiče,
prarodiče a někdy i praprarodiče. Naši žáci
oslovili pamětníka pana Jana Marka ze Sedlejova. Prostřednictvím jeho vzpomínek se
vrátili do doby jeho dětství, dospívání i dospělosti, ale především do doby druhé světové války. Zaměřili se na postavu partyzána
M. I. Karpova, který z 30. 4. na 1. 5. 1945
umírá při explozi nálože umístěné na kolejích
u Sedlejova.
Kvůli epidemiologickým omezením probíhá velmi málo sportovních soutěží. Nicméně
jsou skupiny, které si rády zasoutěží alespoň
mezi sebou v ročníku. Pravidelně každých 14
dnů soutěžíme v rámci hodin tělesné výchovy, např. o Putovní pohár ve šplhu. Protože nemůžeme organizovat jiné sportovní soutěže tak, jak jsme je organizovali v minulých
letech, nezbývá nám než soutěže organizovat
po ročnících. Dále se uskutečnil školní turnaj ve florbalu 9. ročníků, školní turnaj
ve fotbale 9. ročníků a školní turnaj v basketbalu 9. ročníků.

V úterý 21. 12. 2021 byla pro malé skupinky
žáků na 2. stupni připravena Vánoční cesta
za tradicemi, kdy si na 24 zastávkách ve ško-

le děti ověřily své znalosti. Vzhledem k probíhajícím karanténám soutěžily jen 8. a 9. třídy.
Během ledna se žáci 8. a 9. ročníků zapojili
také do olympiád v českém jazyce a dějepisu.
Nejúspěšnější z nich postoupí do okresních
kol, která proběhnou stejně jako v loňském
roce formou on-line.

Letos se podařilo uskutečnit lyžařský kurz
pro sedmé ročníky. Kurzy tradičně proběhly v Campu Velkopařezitém u Řásné. Děti se
jednak zdokonalily v lyžování, jednak získaly nové zkušenosti s tímto sportem. Ale hlavně měly možnost být spolu, bavit se a strávit
vzájemně nějaký čas mimo školu.
Text a foto: Klára Mikešová

Nezaměstnanost v lednu:
ČR
leden 3,6 %, prosinec 3,5 %
(listopad 3,3 %, říjen 3,4 %, září 3,5 %)
Kraj Vysočina
leden 3,1 %, prosinec 3,0 %
(listopad 2,6 %, říjen 2,6 %, září 2,8 %)
Správní obvod Telče
leden 5,2 %, prosinec 4,6 %
(listopad 3,0 %, říjen 2,9 %, září 3,1 %)
Telč
leden 4,8 %, prosinec 4,3 %
(listopad 2,9 %, říjen 2,8 %, září 3,0 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci ledna: Bohuslavice (5,2), Borovná (6,0), Horní Myslová (7,0), Hostětice
(9,5), Kostelní Myslová (9,5), Lhotka (13,4),
Markvartice (5,6), Mrákotín (11,1), Mysletice (7,3), Olší (6,7), Ořechov (6,8), Řídelov
(16,1), Sedlatice (5,7), Vanov (5,1), Vápovice (12,5), Vystrčenovice (7,6), Žatec (6,2)
Zdroj: Statistiky ÚP
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Mužům se
v hokeji letos daří
Letošní velice náročná hokejová sezóna v kategorii mužů hrajících v Krajské lize Vysočiny vrcholí…
Po základní části se soupeři HC Lední Medvědi Pelhřimov, HC ORLI Bystřice n. Perštejnem, HC Světlá n. Sázavou, HC Spartak Velká Bíteš, TJ Náměšť n. Oslavou, HC Chotěboř,
HHK Velké Meziříčí, HC Ledeč n. Sázavou,
Moravskobudějovický HOKEJ, Jiskra Humpolec se umístili na pěkném postupovém pátém místě, kde se dostali do čtvrtfinále o postup
do druhé ligy ČR.
Za soupeře jim bylo přiděleno mužstvo, které je mistrem ligy Pardubického kraje v letech
2009, 2010, 2014, 2015, 2017, vicemistr ligy
2008, 2016 a vítěz superpoháru 2015.
Po úvodní prohře na ledě soupeřů si hráči SK
Telč uvědomili, že play-off se hraje úplně jinak. Následné zápasy jsme se štěstím, ale hlavně s nasazením a odvahou bojovat o postup
vyhráli. Čtvrtý zápas, hraný na telčském zimním stadionu, byl i při velké marodce a absenci 7 hráčů vítězný a před nepředstavitelnou diváckou kulisou a atmosférou slavilo mužstvo
mužů postup do semifinále.
„Náš cíl byl již splněn postupem do čtvrtfinále
a to, co se podařilo, je úspěch celého mužstva
vč. vedení klubu. Poděkování si zaslouží všichni, hlavně trenéři ve všech kategoriích, kteří se
hokeji v Telči věnují. Je nás již v oddíle okolo
150 členů, a to zajisté není málo. Velký dík patří jak všem sponzorům a městu Telč za finanční
podporu, tak i divákům, kteří nás chodí podporovat nejen na domácí zápasy,“ hodnotí předseda oddílu František Čermák.
Dle TZ

Vzpomínka
Dne 17. 2. 2022
nás opustila ve věku nedožitých 86
let naše maminka
a sestra Božena
Kosová ze Štěpnice.
Kdo jste ji znali,
vzpomínejte s námi.
Sourozenci a děti s rodinami

TJ Sokol Telč připravila pořad „Mámo,
táto, pojď si hrát“. Hravé odpoledne
s pohádkou, cvičením i vyráběním. Neděle 13. a 27. března vždy od 15.00
hod v sokolovně, Masarykova ul.
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Nikola Korandová, Štěpnice
Alžběta Hlavová, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům

Jiří Ráčil, Brno
a Martina Červienková, Žiar nad Hronom, Slovensko
Vlastimil Dolák, Budíškovice
a Karolína Binarová, Budíškovice
Ondřej Vaca, Čechy pod Kosířem
a Michaela Malaníková, Telč

Opustili nás

MUDr. Miloš Štumar, Staré Město
MUDr. Hanuš Baš, CSc., Jihlava
Marie Naidrová, Štěpnice
František Brtník, Štěpnice
Pavel Kovář, Řásná		
Marta Lupačová, Štěpnice
Zdeněk Čapek, Mysliboř		
Miloš Jakubec, Štěpnice		

76 let
91 let
93 let
80 let
79 let
83 let
61 let
58 let

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

Opatření, absence
zahraničních
návštěvníků a rekonstrukce, taková byla
sezóna 2021
Turismus v loňském roce poznamenala
nejen oprava zámku, ale především protiepidemická opatření. Správci tradičně nejnavštěvovanějších památek tak do statistik
zapisují výrazně nižší čísla, často i historická minima. Na druhou stranu, jednomu z turistických cílů naopak situace napomohla k dosažení rekordu. Jako obvykle
bylo ve městě nejvíce rušno v době letních
prázdnin, a to především díky Prázdninám
v Telči a Historickým slavnostem Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Tyto
tradiční akce nejvíce lákaly rodiny s dětmi.
O poznání méně příchozích zaznamenali
v Turistickém informačním centru na náměstí. Pro tip, kam zajít a co ve městě vidět, tam zavítalo nejméně lidí od roku
2004, kdy byla statistika zapsána poprvé,
a to celkem 29 734. „Pandemie velmi
ovlivnila návštěvnost Telče. V loňském ro-

ce jsme vzhledem k opatřením mohli první
turisty přivítat až 10. května. Byla to škoda,
protože v minulých letech město vyhledávali k velikonočním pobytům či květnovým
prodlouženým víkendům. Ubylo také školních výletů,“ zhodnotila situaci pracovnice infocentra Jana Nováková a doplnila,
že ani Telči se nevyhnul totální propad počtu zahraničních návštěvníků, pro které je
značka UNESCO velkým lákadlem.
Návštěvnost turistického centra napovídá podobu ostatních statistik. Většina lidí, kteří do města přijedou poprvé, totiž
zamíří právě tam. Nejčastější dotazy, kde
zaparkovat, dobře se najíst či najít toaletu
ale vloni v infocentru zdaleka nepadaly tak
často jako obvykle. „Menšího počtu návštěvníků jsme využili k úpravě a doplnění
webových stránek města včetně jazykových
verzí, k přípravě tištěných materiálů a korekci stávajících. Také jsme vydávali parkovací karty nebo vybírali poplatky za komunální odpad,“ doplnila Nováková.
Zmíněným rekordmanem co do počtu
příchozích se stala rozhledna Oslednice. Kromě výhledu lákala pravděpodobně i polohou v přírodě, a tedy mírnějšími
opatřeními. Do okolí se z jejích vrcholu rozhlédlo 8 300 lidí, což je téměř o dva
tisíce více než v roce 2020 a také nejvíce
od jejího otevření na přelomu tisíciletí. Navzdory pokračující rekonstrukci a omezení
prohlídkových okruhů se stal nejvyhledávanější památkou Státní zámek Telč. Počet
18 710 platících je ale zároveň nejnižším
od roku 1992, odkdy se návštěvnost zapisuje. Před počátkem oprav čísla několik let
přesahovala hranici sto tisíc.
Přetrvávající oblíbenost vyhlídek dokládá
kromě rekordu rozhledny také zájem o výstup na věž sv. Ducha. Ten kladně ovlivnily
také vouchery zdarma rozdávané ubytovateli ve městě. Celkem se na náměstí z výšky rozhlédlo 10 332 lidí, z toho více než
dva tisíce z nich využilo poukaz. 162 schodů vedoucích na věž sv. Jakuba vystoupalo
12 846 platících.
Cesty turistů nemířily jen do oblak, ale
také pod zem. Pekelnou expozici si prohlédlo 5 741 návštěvníků, z toho 1 360
dětí. Celkem téměř o dva tisíce lidí více než v roce 2020. I přes svou polohu
na okraji města a zpřístupnění pouze v letní sezóně přivítala Expozice historie železniční dopravy téměř tisícovku zájemců
o tématiku drah. V porovnání se stavem
před pandemií jde o několikastovkový pokles, po roční pauze se ale organizátorům
podařilo uspořádat Parní léto. Nižší počet
turistů zaznamenali také novoříšští premonstráti. Alespoň jednou ze tří prohlídkových tras prošlo 1 696 lidí.
Marie Majdičová
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Kulturní kalendář
Akce

13. a 27. 3.
15.00
sokolovna
Mámo, táto, pojď si hrát
TJ Sokol Telč připravil hravé odpoledne
s pohádkou, cvičením i vyráběním.

Koncerty KPH

23. 3. 19.00
sál ZUŠ
Klavírní trio
V. Jaklová – klavír, K. Mráček – housle,
D. Pěruška – violoncello
7. 4.
19.00
sál NPÚ
J. Adamus – hoboj a Z. Šolcová – harfa

Výstavy

do 31. 3.
Univerzitní centrum
Do Brna široká cesta. Kramářské písně
se světskou tematikou
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava,
pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč
ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea.
do 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.

Pro děti

13. a 27. 3.
15.00
sokolovna
Mámo, táto, pojď si hrát
TJ Sokol Telč připravil hravé odpoledne
s pohádkou, cvičením i vyráběním.
19. 3. 9.00 - 12.00
Jarní dětský bazárek

Orlovna

17. 3. 10.00
Senior bez nehod
Více na str. 12

hotel Antoň

Panský dvůr

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

Ranč Telč

https://ranctelc.cz/

Klub Prostor

Jihlavská 77, www.facebook.com/klubProstor

Klub důchodců

v budově polikliniky
Klub nabízí:
pondělí v 9.00 vzdělávací kroužek
čtvrtek v 9.00 cvičení a ve 14.00 dramatický kroužek
Velikonoční výstava perníčků ve dnech 3.,
4. a 5. dubna denně od 9.00 do 16. hod.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387. Klub: Po – Pá 13:00 - 17:00 h.

Chovatelé

13. 3. 7.00 – 9.00
areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej
krmiv a krmných doplňků.

Sport

Zimní stadion
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

Přehled počasí v Telči

Bohoslužby
Římskokatolické
Sobotní mše sv.
v březnu vždy v 17.00
v kostele Jména Ježíš

Nedělní mše sv. v březnu
7.30
Jména Ježíš
9.00
Jména Ježíš
10.30 Matka Boží
2. 3. popeleční středa
8:00
Matka Boží
18:00 Jména Ježíš
19. 3.
8:00
17:00

slavnost sv. Josefa
Matka Boží
Jména Ježíš

25. 3. slavnost Zvěstování Páně
8:00
Matka Boží
17:00 Jména Ježíš

Evangelické

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

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. - II.
III.

7. 3.
8. 3.

IV.
9. 3.
V. - VI. 10. 3.

Biologický odpad
I. - II.
III.

14. 3.
15. 3.

IV.
16. 3.
V. - VI. 17. 3.

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

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

Od 18. 1. 2022 do 18. 2. 2022

Leden v číslech

Průměrná teplota: 0,4 °C
Průměrný tlak:
1023,5 hPa
Srážky: 		
20,8 mm
Max. teplota:
10,7 °C, 4. 1. v 18:41
Min. teplota:
-9,5 °C, 11. 1. ve 23:23
Max. rychlost větru:54,4 km/h, 17. 1.

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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Cesta na sever

Putovali jsme severskými krajinami, zasněženými pláněmi, vysokými horami, chumelenicí i rozkvétající tundrou, nad hlavou nám tančila polární záře... Nechali jsme se inspirovat sibiřskou pohádkou a malovali špachtlí i prsty 
Lenka Bláhová, ZUŠ

Luciana Brychtová, 16 let

Anna Veselá, 16 let

Anna Houdková, 13 let

Gábinka Matoušková, 10 let

Jitka Krejčová, 12 let

Julinka Uhlířová, 8 let

Ninka Lakatos, 8 let

Klárka Poukarová, 10 let

Lenka Holíková, 10 let
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Štěpán Vojtíšek, 10 let
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Luciana Brychtová, práce z netkané textilie

Uzávěrka příštího čísla
úterý 15. března
TL 3/2022

