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Telč pomáhá Ukrajině 
Více na stranách 3, 4, 8, 9, 10, 16 a 22

V Telči nově funguje Semínkovna (Foto: Monika Semotánová) Více na str. 21

Jubilejní ročník Prázdnin v Telči se už chys-
tá (na fotografii skupina Střepy, 4. 8. 1982)

Více na str. 12

Žáci GOB a SOŠ Telč na lyžařském kurzu Více na str. 19 Příběhy našich sousedů Více na str. 19

Aktuální informace 
z radnice

Dražební vyhlášky ● Oznámení 
o uložení písemností ● Ztráty 
a nálezy ● Záměry pronájmů 

a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů 
státní správy ●

www.telc.eu/uredni_deska
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81. schůze – 9. února
 - Rada města (dále RM) schválila záměr podá-
ní žádosti do grantového programu Bavíme 
se na Vysočině 2022, který je vyhlášen v rám-
ci Fondu Vysočiny, na Historické slavnosti Za-
chariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 2022.

 - RM schválila poskytnutí dotace ve výši 
6.000 Kč Svazu tělesně postižených v České 
republice, místní organizaci Studená na částeč-
nou úhradu dopravy seniorů z Telče do bazénu 
v Třebíči v roce 2022.

 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č. JI-014330071974/001-ADS se 
společností EG.D, a. s., v souvislosti se stavbou 
„Telč, Komenského, vsazení SRS“ dle přílohy.

 - RM na základě doporučení komise pro oteví-
rání a hodnocení nabídek rozhodla, že zhoto-
vitelem akce „Lávka v podchodu pod silnicí 
II/112“ bude společnost LEMONTA, s. r. o., 
Chebská 53, 356 33 Sokolov, IČ: 25216023. 
RM schválila uzavření smlouvy o dílo.

 - RM schválila podání žádostí do programu Pa-
mátky 2022.

 - RM schválila podání žádosti „Bezbariérový 
chodník na ul. Dačická“ do Státního fondu do-
pravní infrastruktury.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky „Pěší 
trasy v ul. Svatoanenská“. RM schválila slože-
ní komise pro otevírání, posouzení a hodnoce-
ní nabídek.

 - RM schválila zvýšení nájemného o 3,8 % 
ve všech městských bytech s účinností od 1. 
července 2022 dle odst. 1 § 2249 zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 26 v Domě s pečovatelskou službou 
v Telči, Špitální 611.

82. schůze – 23. února
 - RM jmenovala předsedu a členy konkursní ko-
mise pro konkursní řízení na obsazení vedou-
cího pracovního místa ředitelky/ředitele Ma-
teřské školy Telč, příspěvkové organizace, se 
sídlem Komenského 512, 588 56 Telč.

 - RM schválila uzavření smlouvy o nájmu ne-
bytových prostorů pro zabezpečení sňatečných 
obřadů s pronajímatelem Národním památko-
vým ústavem Praha.

 - RM schválila otevřít pro město Telč spoři-
cí účet u Oberbank AG. s úložkou 20 mil. Kč 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy 
o zřízení spořicího účtu.

 - RM schválila uzavření smlouvy s obcí Volevči-
ce o společném postupu za účelem realizace 
projektu „Cyklostezka Volevčice – Studnice“.

 - RM schválila podání žádostí do dotačních pro-
gramů Státního fondu dopravní infrastruktury.

 - RM rozhodla, že zhotovitelem akce „Cyklos-
tezka Telč – Volevčice“ bude Milan Zámostný, 
Sumrakov 67, 378 53 Studená, IČ: 64526305. 
RM schválila uzavření smlouvy o dílo.

 - RM na základě doporučení komise pro posou-

Z jednání rady města

Když má člověk trochu fantazii, může si meta-
foru z titulku představit jako mince či bankovky 
padající místo dešťových kapek. Prší-li v příro-
dě pravidelně, je hned všechno zelenější, svěžej-
ší a životaschopnější. A to bez ohledu na to, zda 
padají větší či menší kapky. Rozhodne-li se ně-
kdo stát pravidelným dárcem Sdílení, bez ohle-
du na výši příspěvku, věnuje nám velkou dáv-
ku jistoty, že nebe nad Sdílením nebude nikdy 
bez mráčku a že v okamžiku přicházejícího su-
cha začne opět padat „zlatý déšť“! Sdílení mělo 

Pravidelný dárce je pro Sdí-
lení jako životodárný déšť

zení a hodnocení nabídek rozhodla, že zhoto-
vitelem akce „Vybudování inženýrských sítí 
v lokalitě Dačická – I. etapa“ bude konsorci-
um společností SWIETELSKY stavební, s. r. 
o., a Pozemní stavby Telč, s. r. o. RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo.

 - RM schválila uzavření smlouvy opravňují-
cí provést stavbu na pozemku parc. č. 7416/1 
v obci a k. ú. Telč ve vlastnictví Kraje Vysočina.

 - RM vyjádřila podporu a solidaritu partnerské-
mu městu Poljana, Zakarpatské oblasti a Ukra-
jině a důvěřuje vládě ČR, že ve spolupráci se 
spojenci v NATO a EU podnikne veškeré kro-
ky k podpoře obyvatel Ukrajiny.

83. schůze – 1. března
 - RM schválila provedení rozpočtového opatře-
ní RM 1/2022.

 - RM vzala na vědomí informace o aktuální situ-
aci v souvislosti s děním na Ukrajině a pověřila 
starostu města ke koordinaci postupu při přijetí 
uprchlíků v Telči.

 - RM schválila podání žádosti o poskytnutí do-
tace na pořízení přístroje k detekci alkoholu 
v dechu značky DRÄGER ALCOTEST 6820 
ve výši 49 592 Kč.

Nevíte, jaký kotel si máte pořídit a jak na kot-
líkovou dotaci? Přijďte do restaurace Egypt 
na Dačické ulici vždy ve čtvrtek 14., 21. a 28.  
dubna v 17 hodin. Poradíme a poskytneme 
informace o kotlíkových dotacích. Další ter-
míny zveřejníme v příštím vydání TL  nebo 
si můžete domluvit svůj na 724 002 350.

Antonín Zedník a Jiří Dušek 

Výměna kotlů se blíží

V souvislosti s novým kolem kotlíkových do-
tací, které bylo vyhlášeno ze strany Minis-
terstva životního prostředí dne 25. 2. 2022, 
zjišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina zájem 
obyvatel o připravovaný program „Kotlíko-
vé dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmo-
vé domácnosti“. Vyplnění formuláře vám ur-
čitě nezabere více než 5 minut a nezavazuje 
vás k následnému podání žádosti o kotlíko-
vou dotaci v roce 2022, nezavazuje však ani 
Kraj Vysočina k poskytnutí dotace. Jde pou-
ze o předběžný průzkum zájmu o připravo-
vaný dotační program. Informace získané 
z tohoto průzkumu budou použity za účelem 
stanovení výše alokace finančních prostřed-
ků na kotlíkové dotace, o které bude Kraj Vy-
sočina žádat z Operačního programu Životní 
prostření. Více na: https://www.kr-vysocina.
cz/kotliky.asp?p1=1013. Domácnosti s vyšší-
mi příjmy (průměrný čistý příjem je vyšší než 
170 900 Kč na člena domácnosti) mohou žádat 
o kotlíkovou dotaci v akci Nová zelená úspo-
rám – www.novazelenausporam.cz. O kotlíko-
vých dotacích budeme dále informovat v TL.

Antonín Zedník

Kotlíkové dotace 2022

Telč čeká novinka – v jiných městech velmi 
oblíbené PUB KVÍZY neboli HOSPODSKÉ 
KVÍZY. Chcete si rozšířit své obzory? Strávit 
večer s přáteli trochu jinak? Nebo vás láká před-
stava výhry ve vědomostní soutěži? První kví-
zy můžete vyzkoušet už v dubnu: v úterý 12. 4. 
a v neděli 24. 4. v Pivnici Telč. Více informa-
cí na https://www.pubquiz.cz/ nebo ve faceboo-
kových skupinách Pubquiz  v Telečské pivnici 
a Prostor. 

Pub kvízy v Telči!

V současné době jsou na úřední desce uveřej-
něna čtyři oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení: na pracovní místo na odboru roz-
voje a územního plánování (zaměstnanec pro 
investiční činnost města), na pracovní místo 
na finančním odboru – pokladna (lhůta pro po-
dávání přihlášek je u obou těchto výběrových 
řízení stanovena do 11. 4. 2022 do 17 hod), 
na pracovní místo strážníka Městské policie 
Telč a na pracovní místo zaměstnance pro za-
jištění provozu turistického informačního cen-
tra (lhůta pro podávání přihlášek je u obou 
těchto výběrových řízení stanovena do 13. 
4. 2022 do 17 hod). Bližší podmínky a poža-
davky 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

Výběrová řízení na nové 
zaměstnance

v loňském roce 88 pravidelných dárců, jejichž 
celková podpora se vyšplhala na 357.299 Kč. 
V průměru nám každý z nich přispěl částkou 
4.060 Kč za rok, což je 338 Kč za měsíc. Jed-
no staré přísloví praví, že nemusí pršet, hlavně 
když kape. Sdílení si velmi váží každé darova-
né kapky, která umožní našim klientům strávit 
zbytek života doma s rodinou. Děkujeme všem 
pravidelným i nepravidelným dárcům!

Milena Kopečná, fundraiser Sdílení
www.sdileni-telc.cz
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Starostovo okénko

Začala válka
Když jsem v polovině února zakončoval 
svůj text do Starostova okénka v Telčských 
listech vyjádřením víry, že snad letošní pří-
chod jara bude znamenat konec covidu a my 
se pomalu, ale jistě vrátíme do normálního 
života, ani v nejhorším snu mě nenapadlo, 
co nás v následujících dnech a týdnech po-
tká. Nikdy by mě nenapadlo, že telčský sta-
rosta nazve svůj článek takovým nadpisem. 
Ano, začala válka na Ukrajině a rozpoutal ji 
ruský prezident Putin. Důsledky této války 
budou velmi citelné i pro nás v České re-
publice. Tato válka ovlivní naše životy více, 
než si zřejmě umíme představit, a více, než 
si možná chceme připustit. Dne 24. úno-
ra se život všech Ukrajinců obrátil vzhůru 
nohama. Téměř okamžitě začali ukrajinští 
uprchlíci (většinou ženy a děti) překračovat 
ukrajinské hranice a hledat bezpečí v okol-
ních zemích. Město ve spolupráci s Uni-
verzitním centrem Masarykovy univerzi-
ty poskytlo okamžité ubytování 7 rodinám 
(10 maminek či babiček a 16 dětí ve věku 
od 2 do 13 let). Jedná se většinou o rodi-
ny, které mají nějaký vztah k Telči (tatínek/
děda pracuje v telčské firmě, znají se s ně-
kým z Telče, telčský občan je osobně dove-
zl atd.). Díky štědré podpoře mnoha dárců 
a efektivně organizované a koordinované 
pomoci bylo a je o naše ukrajinské přáte-
le dobře postaráno. Všichni byli na počát-
ku zaregistrováni v Krajském asistenčním 
centru pomoci Ukrajině v Jihlavě, obdrželi 
zdravotní pojištění a víza, která jim umož-
ňují v ČR pracovat. Pomohli jsme jim vy-
řídit registraci na úřadu práce, zaměstná-
ní maminek a školní docházku jejich dětí. 
Koordinací pomoci ukrajinským uprchlí-
kům jsem byl radou města pověřen já osob-
ně. K dnešnímu dni (polovina března) je 
v České republice zaregistrováno přibližně 
250.000 ukrajinských uprchlíků, v Telči asi 
50. Tyto počty se samozřejmě zvyšují kaž-
dým dnem a vůbec se neodvažuji odhado-
vat, kolik ukrajinských uprchlíků budeme 
hostit v Telči v dubnu, kdy budete číst ty-
to řádky. Chtěl bych na tomto místě z ce-

lého srdce poděkovat všem dárcům i dob-
rovolníkům, kteří nám pomohli/pomáhají 
postarat se o ukrajinské rodiny ubytované 
v Telči a okolí. Stejně tak velmi děkuji všem 
firmám i jednotlivcům, kteří nabídli své ka-
pacity k ubytování. Bez vás všech bychom 
veškerou uvedenou pomoc nezvládli. Zá-
roveň musím uvést, že je mi velmi smutno 
z vyjádření některých lidí ohledně pomoci 
ukrajinským uprchlíkům. Snad jen uvedu, 
že bychom se v Telči chtěli o naše ukrajin-
ské přátele postarat tak, jak bychom chtě-
li, aby se o naše manželky (maminky, děti) 
postarali v jiné zemi, kdyby musely z naší 
země někdy uprchnout. Pevně však věřím, 
že k tomuto nikdy nedojde. Jsem si velmi 
dobře vědom toho, že nás i nadále tíží vy-
soké ceny energií (plynu a elektřiny), zvy-
šující se ceny potravin a ostatního zboží, 
benzínu, nafty atd. S největší pravděpo-
dobností nás nečeká vůbec lehká doba a je 
pouze na nás, jak ji zvládneme. Přimlouval 
bych se za to, abychom vše zvládali s po-
chopením, pokorou, se zanícením a odhod-
láním. Zloba, nenávist, osočování a napadá-
ní kohokoliv jiného nic dobrého nepřinese. 
Děkuji tedy ještě jednou všem lidem dobré 
vůle. Společně to zvládneme!
Motivační program pro lékaře
V návaznosti na svůj únorový text ohledně 
dostupnosti lékařské péče v Telči nyní rád 
dodávám, že rada města na začátku měsí-
ce března doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit motivační program na podporu 
dostupné zdravotní péče v Telči. Jedná se 
o motivační bonus ve výši 300 tis. Kč pro 
poskytovatele zdravotní péče v oboru vše-
obecný praktický lékař, lékař pro děti a do-
rost a zubní lékař. Jde i o nabídku pronájmu 
bytu, popř. nebytových prostor pro uvede-
né poskytovatele zdravotní péče. Podmín-
ky poskytnutí motivačního bonusu budou 
upraveny ve smlouvě, kterou bude schva-
lovat rada / zastupitelstvo města. Předpo-
kládám diskuzi nad parametry tohoto mo-
tivačního programu na dubnovém zasedání 
zastupitelstva města. Můžeme se samozřej-
mě ptát, zda je tento program pro případné 
příchozí lékaře dostatečně motivační, zda 
by nabízená částka neměla být vyšší, zda 
bychom neměli nabídnout například příspě-
vek na nájemné ordinace či vybavení ordi-
nace. Mohu vás všechny ubezpečit, že ve-
dení města je přístupné veškerým diskuzím 
s případnými zájemci o otevření ordinace 
v Telči.
Jak fungují komise?
Byl jsem požádán, abych vysvětlil fungová-
ní komisí v obcích. Komise jsou iniciativní 
a poradní orgány rady obce. Tyto komise te-
dy může zřídit rada obce. Do komisí nomi-
nují své členy všechny strany/hnutí v obci. 
Komise svá stanoviska a náměty předkláda-

jí radě obce a jsou ze své činnosti odpověd-
ny opět radě obce. Je nutné uvést, že komi-
se nejsou nikterak zodpovědné za případné 
problémy či komplikace, které vzniknou 
na základě jejich návrhů. Za veškerá ko-
nečná rozhodnutí je vždy zodpovědná ra-
da obce. Nezlobte se tedy prosím na členy 
komisí, pokud se vám nelíbí například ně-
jaká dopravní změna. Členové komisí (no-
minanti jednotlivých stran a hnutí) dělají 
tuto práci pro město zdarma a s nejlepším 
úmyslem pomoci. Je na nás v radě města, 
abychom veškerá stanoviska a předložené 
náměty zodpovědně posoudili a rozhodli 
o jejich aplikování či neaplikování. To, že 
se to někdy nepovede, nepovažuji za velký 
problém. Pokud se dají věci následně napra-
vit, omluvíme se a napravíme je. Napros-
tým základem pro mě je slušné a korektní 
jednání a o ně se budu vždy snažit. 

Vladimír Brtník

Měsíc březen a duben je ve znamení zahájení 
řady stavebních akcí v Telči.  Ze strany měs-
ta Telče došlo k zahájení stavby lávky pod 
mostem v ul. Batelovská a zároveň zaháje-
ní výstavby cyklostezky do Volevčic. V dub-
nu dále budou zahájeny stavby inženýrských 
sítí v lokalitě Dačická (komunikace a sítě pro 
nové parcely) a rekonstrukce ulice Svatoanen-
ská (vjezd na náměstí, chodníky, úprava kři-
žovatek, doplnění přechodů pro chodce, úpra-
va parkoviště „U Motorpalu“, nové veřejné 
osvětlení a zeleň). 
Dále probíhají práce na obnově bývalého do-
mova pro seniory. V dubnu budou ukončeny 
stavební práce v severním, západním a vý-
chodním křídle. Nicméně budou zde dále po-
kračovat práce na úpravě dvora, vybavení no-
vých prostor a dále na obnově jižního křídla. 
Předpokládáme ukončení všech prací v areálu 
bývalého domova pro seniory na podzim le-
tošního roku. Dále probíhá rekonstrukce vnitř-
ních prostor mateřské školy Komenského 
a postupné vybavování vnitřních prostor ob-
jektu radnice. 
Náklady na všechny výše uvedené akce přesa-
hují 75 mil. Kč.
Uvedený výčet realizovaných a zahájených 
akcí pro rok 2022 není konečný. Postup-
ně v roce 2022 budeme zahajovat a realizo-
vat další stavební akce v souladu se schvále-
ným Fondem projektů pro rok 2022. O daných 
stavbách vás budeme samozřejmě na tomto 
místě informovat.

Vladimír Švec

Informace o realizova-
ných a připravovaných 
stavbách
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Jak to vidíme my 
Úvodem bychom chtěli všechny po-
zvat na Zastupitelský klub pro veřejnost 
ve čtvrtek 7. dubna v 17 hodin do restau-
race Amigo na náměstí. Akuální info sle-
dujte na www.spolecneprotelc.cz a na Fa-
cebooku.
Člověk člověku člověkem
Uplynulé dva roky nám ukázaly, jak rychle 
dokáže dnešní doba otřásat základy našich 
jistot. Jak nám téměř ze dne na den pře-
skládá životy a změní plány. Když po těch 
dlouhých dvou letech začala svítat naděje 
na návrat do normálu, přišlo opět něco, co 
jsme nikdo nečekal. Rusko ztělesněné Vla-
dimírem Putinem a jeho mocenskou tou-
hou zaútočilo na sousední Ukrajinu. Pod 
falešnou záminkou začalo bombardovat 
ukrajinská města, od letišť a vojenských 
cílů přešlo velmi rychle na bombardování 
obytných čtvrtí, škol a nemocnic. Neštítí 
se ani něčeho takového, jako je Ženevskou 
konvencí zapovězené útočení na jaderné 
elektrárny.
Válka ale není řešení. Válečné utrpení, 
hlad a bída nejvíce dopadají na obyčejné 
lidi. A proto jsme svědky největší migrač-
ní vlny od druhé světové války v Evropě – 
statisíce až miliony Ukrajinců vyhnala rus-
ká invaze z jejich domovů. Muži zůstávají 
bránit svou vlast, ženy a děti prchají na Zá-
pad do bezpečí.
Je zajímavé sledovat, jak podobu této bez-
precedentní invaze dotváří i válka na poli 
informačním. Zatímco v prvních hodinách 
a dnech bylo ve veřejném prostoru dob-
ro a zlo jasně rozeznatelné, po několika 
týdnech dezinformační masáže se začína-
jí objevovat hlasy namířené proti Ukraji-
ně i prchajícím lidem z ní. Navzdory to-
mu, že je to Rusko, které cenzuruje, vypíná 
sociální sítě a zavírá protestující proti vál-
ce, aby mohlo šířit svou propagandu. Jsou 
zpochybňovány informace od nezávislých 
médií a novinářů, kteří nasazují svoje ži-
voty, abychom my měli ověřené zprávy 
z Ukrajiny.
Nezbývá proto, než se zase obrnit trpěli-
vostí a tím, co je podstatou našeho bytí. 
Být druhým lidem člověkem. Kdo může, 
pomáhá. Kdo nemůže nebo nechce, ne-
musí. V tom je to kouzlo. Zároveň nás 
nečeká lehká doba, rostoucí ceny mohou 
do problémů uvést i mnohé z nás. Proto 
nebuďme k druhým slepí a pomáhejme 
si navzájem. Někdo může nabídnout po-
moc uprchlíkům, někdo spolujízdu kole-
gyni v práci, někdo laskavé slovo. V tom 
je naše síla.

Hana Hajnová

Změny územního plánu na zastupitelstvu
Jedním z nejdůležitějších bodů únorové-
ho zastupitelstva bylo Projednání návrhů 
na pořízení změny Územního plánu Telče. 
Zastupitelstvo schválilo prověření nové 
zastavitelné plochy pro rodinnou výstav-
bu v k. ú. Studnice a naopak zamítlo dva 
návrhy, které by umožnily výstavbu rekre-
ačních objektů v lokalitě u rybníka Roš-
tejn. Zde se většina zastupitelů vyslovila 
proti změně stávajícího územního plánu 
(na obou parcelách výstavbu neumožňu-
je), neboť zde jednoznačně převažuje ve-
řejný zájem na zachování rekreačního po-
tenciálu této lokality.
Nejvíce se diskutovalo nad podnětem, kte-
rý jsem podal jako zastupitel a jehož obsa-
hem bylo vymezení nové zastavitelné plo-
chy pro možné budoucí stavební parcely 
směrem na Kostelní Myslovou, která na-
vazuje na ulici Polní a na lokalitu Dačická, 
kde aktuálně vzniká přes 30 nových sta-
vebních pozemků. Zároveň s tím jsem na-
vrhl vynětí zastavitelné plochy u památné 
aleje v Lipkách, která by v místech stoja-
nu s vodou navázala na stávající zástavbu.
Zazněla řada argumentů pro a proti. Padl 
i dotaz na Radu města, která navzdory sou-
hlasným stanoviskům odboru územního 
rozvoje a plánování a komise rady pro pa-
mátky a územní rozvoj návrh nepodpořila. 
Přesto zastupitelstvo nakonec těsnou vět-
šinou 11 hlasů návrh schválilo. Díky tomu 
bude zpracován návrh na změnu územního 
plánu, která v Telči zajistí plochu pro vý-
stavbu domů nebo bytů o rozloze přibližně 
10.400 m2 a zároveň zachrání jedinečný 
charakter známé aleje Lipky a okolní ráz 
barokní krajiny s výhledy směrem ke kap-
li sv. Karla Boromejského. Zástavba, kte-
rá je dnes zarovnána s plochou hřbitova, 
by se tak dále nerozlézala do volné krajiny. 
Zpracovaný návrh ještě projde veřejným 
projednáním a poté bude předložen ke ko-
nečnému schválení zastupitelstvu. Jsem 
rád, že zastupitelé a zastupitelky na jed-
nání vyslyšeli věcné argumenty pro potře-
bu pořízení této změny územního plánu. 
Kromě zastupitelů z našeho uskupení stáli 
od počátku za návrhem i všichni zastupite-
lé z ODS a několik kolegů z dalších stran.
Územní plán je strategický dokument, kte-
rý se vyvíjí. Nedělá se kvůli dnešku, ale 
míří minimálně o jednu generaci dále. Alej 
Lipky s průhledy do okolní krajiny má uni-
kátní ráz, je pokračováním historického 
odkazu předků a občany velmi využívána 
k častým procházkám a rekreaci. Veřejný 
zájem zde mnohonásobně převažuje nad 
jakýmikoliv soukromými zájmy.
Jelikož zároveň silně vnímáme potře-
bu a poptávku po bydlení v Telči, navrhli 
jsme již dříve do Fondu projektů vyhledá-

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Bylo, je a bude
Místostarosta informuje

Je to přesně rok, kdy nás v kanceláři OHR 
navštívil tehdy ještě náměstek Kraje Vysoči-
na pro oblast lesního a vodního hospodářství 
Ing Lukáš Vlček, dnes již poslanec dolní ko-
mory ČR.
Tématem návštěvy a společného rozhovo-
ru byla platnost nového zákona o odpadech. 
S platností nového zákona začal platit i nový 
poplatek za skládkování již energeticky ne-
využitelného odpadu. Tj. odpadu, který patří 
do směsného komunálního odpadu. Za ener-
geticky využitelný se považuje odpad, který 
je dále vhodný recyklovat a jeho místo je tedy 
v jedné z barevných popelnic. Žlutá pro plas-
ty, modrá pro papír, zelená a bílá pro sklo, 
šedá/černá na kovy, hnědá na BIO,oranžová 
na textil, tyto popelnice jsou součástí hlavně 
sběrných hnízd.
Těší mě, že v Telči stále držíme jeden z nejniž-
ších poplatků na občana za odvoz a likvidaci 
komunálního odpadu. Zodpovědný systém 
třídění této skutečnosti výrazně napomáhá.
Právě minulý měsíc se vám mohlo stát, že 
jste po vyvezení popelnice na komunál-
ní odpad, objevili informativní leták. Leták 
byl součástí monitorovací kampaně a odrá-
žel poměr dále využitelného a nevyužitel-
ného obsahu popelnice. Již barva napovědě-
la stav vytřídění těch komodit, které se dají 
ještě následně energeticky využít. Tato akce 
proběhla v rámci Fondu malých projektů Ra-
kousko – Česká republika program INTER-
REG pod názvem: Vývoj metodiky pro se-
paraci využitelných složek z SKO z nádob 
od domácností. Průzkum má mít vypovídají-
cí hodnostu pro Vás i pro OHR o stavu třídě-
ní. A tak již zmíněná barva letáku, kdy červe-
ná s vyznačenými komoditami znázorňuje, 
co do popelnice nepatřilo, oranžová, kdy 
se v popelnici nacházel vytříditelný odpad 
v menší míře a příště by tyto komodity své 
místo měli najít v jedné z barevných popel-
nic. Pokud jste obdrželi letáček zelené barvy, 
jen tak dál, jdete na to správně. Díky.
V rámci tohoto zmíněného projektu bude 
ještě uskutečněna konference o odpadech 
a odborná exkurze ve spolupráci s partnerem 
projektu.

Pavel Komín
Fotografie ke článku naleznete na straně 13.

To to letí

vací studii na další parcely a možné bytové 
domy, aby měla Telč co nabídnout nejen 
mladým lidem a rodinám. Studii zpracoval 
odbor rozvoje a projednávala se na břez-
novém semináři zastupitelů.

Jiří Pykal
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Hasičské zprávy
Od 15. února 2022 do 13. března 2022 za-
sahovala jednotka Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč u pět-
advaceti událostí. V šestnácti případech se 
jednalo o technické pomoci. Vedle vnikání 
do uzavřených prostor a odstranění havarijní-
ho stavu při závadě na kanalizaci v Telči, byl 
největší podíl technických pomocí ve čtvrtek 
17. února, kdy jednotka z Telče celkem sedm-
krát odstraňovala stromy ze silnice. Na zpro-
voznění komunikací byly vyslány například 
jednotky sborů dobrovolných hasičů z Telče, 
Mrákotína, Horních Dubenek nebo Stude-
né. V následujících dnech byla opět naše jed-
notka vyslána na odstranění stromu padlého 
na elektrické vedení v Telči, další ze silnice 
na hrad Roštejn a v Černíči. V únoru byl ta-
ké jeden příslušník stanice Telč vyslán, spo-
lečně s několika dalšími kolegy z HZS Kraje 
Vysočina, do domova pro seniory ve Velkém 
Meziříčí, kde z důvodu rozšíření nemoci co-
vid-19 na značnou část klientů i personá-
lu, pomáhali se zajištěním chodu zařízení. 
Ve výše zmíněném období nedošlo k žádné 
dopravní nehodě, o to více však bylo požá-
rů. V Telči při požáru plastových popelnic do-
šlo k poškození zateplení fasády domu. Zde 
naše jednotka zasahovala s jednotkou dobro-
volných hasičů z Telče. V obci Radkov došlo 
k požáru osobního automobilu, který jednot-
ka likvidovala společně s jednotkou místních 
dobrovolných hasičů a při kterém včasně za-
sahovali před příjezdem jednotek i projíždějí-
cí občané. V obci Borovná likvidovali hasiči 
požár plechového kontejneru na komunál-
ní odpad. Hned následující den, v sobotu 
12. března, došlo k několika požárům v les-
ním porostu po nedokonalém uhašení ohnišť 
vzniklých pálením větví. K požárům došlo 
téměř současně u Horních Dubenek, Slavibo-
ře, Urbanova a Třeštice. V Třeštici byl vyhlá-
šen druhý stupeň požárního poplachu a zasa-
hovaly zde jednotky ze stanice Třešť a Telč 
s dobrovolnými jednotkami z Třeštice, Tel-
če, Mrákotína, Stonařova, Dolní Cerekve, 
Hodic, Mysletic a Batelova. Je důležité při 
lesních pracích sledovat předpověď počasí 
a ohniště před odchodem z lesa v tomto su-
chém období důkladně prolít vodou. 
Na pomalu odeznívající pandemii, na kterou 
se hasiči po celé republice naučili velmi rych-
le reagovat a byli nuceni zapojit se do činnos-
tí, které pro ně byly do té doby méně obvyklé 
nebo zcela nové, velmi rychle navázala situa-
ce, v novodobých dějinách našeho státu zce-
la neznámá, a to válečný konflikt na Ukraji-
ně a s ním spojená vlna migrace válečných 
uprchlíků. Hasiči se opět velmi rychle zapo-
jili do řešení nastalé situace a provádí dis-
tribuci humanitární pomoci jak mezi centry 
v ČR, tak přímo do postižených oblastí. Pře-

Řidiči se dopustili přestupků
V sobotu 26. února zastavili policisté v Tel-
či po jedné hodině v noci vozidlo Fiat, jehož 
řidič jel po ulici Hradecká. Osmadvacetile-
tý muž nepředložil řidičský průkaz. Policis-
té u něho provedli test na zjištění ovlivnění 
návykovou látkou s pozitivním výsledkem 
na amfetamin. Lékařskému vyšetření se od-
mítl bezdůvodně podrobit. Při kontrole vo-
zidla policisté zjistili, že nemá platnou tech-
nickou prohlídku. Muži zakázali další jízdu. 
Řidič je podezřelý ze spáchání závažného 
přestupkového jednání.
Řidičku pod vlivem drog odhalili policis-
té v pondělí 21. února. Čtyřiadvacetiletá že-
na jela po deváté hodině večer s vozidlem 
Škoda Octavia po silnici ve směru z Telče 
na obec Zvolenovice. Automobil policisté 
zastavili a provedli kontrolu. Řidička usedla 
za volant, i když nevlastní řidičské oprávnění. 
Test na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
byl u ní pozitivní na amfetamin a bezdůvod-
ně se odmítla podrobit lékařskému vyšetření. 
V další jízdě řidička již nesměla pokračovat, 
je podezřelá ze spáchání závažného přestup-
kového jednání. 
V pátek 4. března odhalili policisté dalšího ři-
diče, který usedl za volant pod vlivem drog. 
Devatenáctiletý muž jel s vozidlem Škoda 
Octavia v Telči po ulici Slavatovská, kde ho 
po desáté hodině dopoledne zastavila hlíd-
ka. Policisté provedli u řidiče test na zjiště-
ní ovlivnění návykovou látkou s pozitivním 
výsledkem na amfetamin. Řidičský průkaz 
nepředložil, stejně jako doklady k vozidlu. 
Lékařskému vyšetření se muž bezdůvodně 
odmítl podrobit. Policisté mu zakázali další 
jízdu. Řidič je podezřelý ze spáchání závaž-
ného přestupkového jednání, které policisté 
oznámili k projednání.  
Muž je podezřelý ze spáchání trestného 
činu
V neděli 27. února jel před desátou hodinou 
dopoledne řidič vozidla Mitsubishi po silnici 
ve směru na Telč. Řidič neměl rozsvícené sta-
novené osvětlení a policisté automobil zasta-
vili. Muž ale začal následně z místa kontroly 
odcházet a nereagoval ani na výzvy policistů. 
Policisté ho zastavili, muž se choval arogant-
ně, agresivně a odmítal spolupracovat. Od-
mítl předložit doklady a podrobit se dechové 
zkoušce. Policisté zjistili, že se jedná o mu-

Policie ČR Telč informuje

že, který má soudem uložený zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel, a to až do léta příštího roku. Policis-
té zahájili úkony trestního řízení pro podezře-
ní ze spáchání přečinu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí. Řidič je dále podezřelý ze 
spáchání přestupků na úseku dopravy. Případ 
policisté prověřují.
Opilá dívka
V nemocnici skončila mladistvá dívka, která 
byla nalezena v sobotu 26. února opilá v Tel-
či. Po půlnoci ležela bezvládně na ulici, kde 
ji nalezl kolemjdoucí a přivolal pomoc. Dív-
ka nekomunikovala, nebyla schopna decho-
vé zkoušky a do péče ji převzala zdravotnická 
záchranná služba. Policisté informovali o situ-
aci rodiče dívky a dále odbor sociálně právní 
ochrany dětí. Provedli šetření a zjišťují, za ja-
kých okolností se dívka k alkoholu dostala.
Napadení
Policejní inspektor sdělil podezření ze 
spáchání trestného činu muži a ženě, kteří se 
vzájemně napadli v lokalitě vlakového ná-
draží v Telči. K případu došlo v první polovi-
ně ledna. Ve večerních hodinách vznikl mezi 
dvojicí konflikt, při kterém se slovně i fyzic-
ky napadali. Na místo byli přivoláni policisté 
a provedli šetření. Muž i žena byli pod vlivem 
alkoholu, ke zranění vyžadujícímu lékařské 
ošetření nedošlo. Muži policisté při decho-
vé zkoušce naměřili hodnotu do jednoho pro-
mile alkoholu, žena měla necelé dvě promile 
alkoholu v dechu. Případ policisté následně 
prověřovali a shromažďovali důkazy, na je-
jichž základě poté sdělili šestatřicetiletému 
muži a osmadvacetileté ženě podezření ze 
spáchání přečinu výtržnictví. Případ policisté 
řešili ve zkráceném přípravném řízení.

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Dne 8. března uplynulo 25 
let od doby, kdy nás ve vě-
ku 55 let navždy opustil 
náš milovaný tatínek, pan 
Zdeněk Dohnal z Telče.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou stále vzpomínají 
dcery Jana a Blanka

„Čas  utíká  a  nevrací, 
co vzal. Jen láska, úcta 
a  vzpomínky  v  srdcích 
zůstávají.“
V měsíci březnu uply-
nul jeden smutný rok, 
kdy nám odešli naši 
milovaní rodiče Jana a Zdeněk Tupých.
Vzpomeňte prosím s námi.

Děkují dcery Inka a Zdeňka s rodinami

Vzpomínky

váží osoby k nouzovému ubytování a podí-
lí se na chodu národního a krajských center 
pomoci Ukrajině, kde se provádí registrace 
uprchlíků. Věřím, že i tuto nezvyklou situaci 
se nám všem podaří zvládnout. 

npor. Jiří Fišara 
Velitel stanice Telč
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Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Hoover: To nejlepší v nás; Christie: A pak 
nezbyl žádný; Minier: Lov; Hughes: Po-
slední slib; Javůrek: Chaloupky; Čecho-
vá: Jedna z pěti; French: Slídil; Berry: 
Císařova past; Dousková: Konec dobrý; 
Macek: Saturnin se představuje; Harmel: 
Kniha ztracených jmen; Weir: Spasitel; 
Keleová-Vasilková: Slzy a smích; Har-
per: Ztracený v pustině; Mlynářová: Po-
žitkářka; Bannalec: Bretaňské speciality; 
Midwood: Dívka, která utekla z Osvětimi; 
Janečková: Třešně v rumu; Vondruška: 
Morový testament; Chalupová: Páté jabl-
ko; Pinborough: Ať zemře; Kuras: Sou-
mrak bílého muže; Součková: Po scho-
dech nahoru, po čumáku dolů; Castillo: 
Pocit hanby; Kallentoft: Křik k nebesům; 
Morgan: Rodina pro začátečníky; Dán: 
Kníže Smrt

Naučná
Pařízková: Čeština pro ukrajinsky mlu-
vící; Rendl: Pěšky Kolumbií pod rouškou 
covidu; Padevět: Carmen; Minář: Auto-
škola 2022 – Moderní učebnice a testové 
otázky

Dětská
Pařízková: Jak si vychovat sourozence; 
Folman: Deník Anne Frankové; Horá-
ček: Do pelíšku; Brezina: Tajný úkol pro 
upíra; Tolonen: Agnes a odemčený sen; 
Dvořák: Já, Finis; Šlik: Záhada dračího 
klíče; Walliams: Sliz; Colfer: Příběh ča-
rodějnictví; Nordqvist: Jak Fiškus s Pett-
sonem napálili lišku

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Kosek Pavel: Do Brna široká cesta: kra-
mářské písně se světskou tematikou; Ka-
teřina Thorová: Vývojová psychologie 
Jiří Malíř: Člověk na Moravě ve druhé 
polovině 18. století; Lukáš Fasora: Člo-
věk na Moravě: 19. století; Lukáš Faso-
ra: Člověk na Moravě ve druhé polovi-
ně 20. století; Pavl Juřík: Rožmberkové: 
první po českém králi; Daniel Anýž: Jdu 
s hlavou vztyčenou: příběh rodiny Milady 
Horákové; Joe Dispenza: Vy jste placebo: 
na stavu mysli záleží; Pavel Pšeja: Moc 
a zájmy v mezinárodním systému; Made-
leine Albrightová: Peklo a jiné destinace

Pro TL připravuje Ilona Martinů

V pravé poledne na Silvestra roku 2021 po-
depsali starostové Telče, Třeště, Počátek 
a předsedové Mikroregionu Telčsko a Mik-
roregionu Třešťsko memorandum o rozvo-
ji spolupráce a efektivnějším strategickém 
řízení rozvoje cestovního ruchu na území 
spolupracujících subjektů. Účastníci tak de-
klarují společný zájem vytvořit v území or-
ganizaci destinačního managementu. Rá-
di bychom čtenářům tuto problematiku více 
přiblížili.
Odborníci definují destinaci jako geografic-
ký prostor zvolený účastníkem cestovního 
ruchu za cíl jeho cesty. Z hlediska velikosti 
může jít o jedinou lokalitu, o místní region, 
o oblast celostátního nebo mezinárodního 
významu. Důležité je, že má z hlediska pod-
mínek cestovního ruchu jedinečné rysy od-
lišné od jiných destinací. Atraktivitu desti-
nace v očích návštěvníků vytváří nabídka 
přírodních a kulturních atraktivit a také na-
bídka turistické infrastruktury. To znamená 
schopnost nejen návštěvníky přilákat, ale 
také uspokojit jejich požadavky. Atraktivi-
tu lze pozitivně ovlivnit například zvyšová-
ním kvality služeb nebo cílenými marketin-
govými aktivitami. Současně s tím je nutno 
dbát, aby narůstající cestovní ruch nezpůso-
bil v destinaci nevratné poškození. 
Položme si otázku: Potřebujeme v na-
šem regionu ještě více turistů? Nejde jen 
o kvantitu. Cílem je více spokojených ná-
vštěvníků, kteří zde utratí své peníze. Po-
třebujeme je přesvědčit, aby přenocovali, 
najedli se a navštívili nabízené atraktivity. 
Potřebujeme, aby byla posílena návštěv-
nost mimo hlavní sezónu. Potřebujeme, aby 
se spokojení hosté opakovaně vraceli. Po-
třebujeme mít kvalitní produkt a pohlí-
dat, aby zkušenost návštěvníků dopadla 
na výbornou! Tyto problémy řeší všechny 
turistické destinace.  
Turistická destinace je produktem a záro-
veň konkurenční jednotkou. Musí být stra-
tegicky řízena jako kterýkoliv jiný subjekt. 
Je nezbytné ovlivňovat množství, složení 
i časové a prostorové rozložení návštěvnos-
ti, sledovat spokojenost návštěvníků, spo-
kojenost podnikatelů v cestovním ruchu, 
spokojenost místních obyvatel s kvalitou 
života a dopady na životní prostředí. Smě-
řujeme k tomu, aby byla destinace vnímá-
na klienty jako úspěšná, zajímavá a turistic-
ky atraktivní. To nelze bez spolupráce všech 
aktérů cestovního ruchu v destinaci (pod-
nikatelé, zástupci veřejné správy a místní 

Organizace destinační-
ho managementu přispěje 
k rozvoji cestovního ru-
chu v regionu

obyvatelstvo). Tato specifická forma řízení 
se označuje jako management destinace. 
Spočívá v procesu často označovaném ja-
ko 3K: Kooperace mezi aktéry, koordinace 
v oblasti plánování, organizování a rozho-
dování, vzájemná komunikace, která je klí-
čem k úspěšné realizaci destinačního mana-
gementu. 
Aktivity destinačního managementu může 
vykonávat organizace destinačního ma-
nagementu (DMO). V roce 2018 zahájila 
agentura CzechTourism kategorizaci DMO 
v ČR s cílem zkvalitnit výkon a efektivi-
tu činností v oblasti destinačního manage-
mentu. Kategorizace je normou, která by-
la vytvořena za účelem certifikace DMO. 
Definuje minimální požadavky na činnost 
a vymezuje 4 kategorie DMO: lokální, ob-
lastní, krajskou a národní. K 27. lednu 2022 
existovala v ČR 1 národní, 11 krajských, 
53 oblastních a 7 lokálních certifikovaných 
DMO.  
Proč je certifikace organizací destinačního 
managementu výhodná? Zdůrazňuje exklu-
zivitu regionu, přináší vzájemnou podpo-
ru a spolupráci s ostatními DMO a s další-
mi subjekty, pomáhá zvyšovat povědomí 
o destinaci snadnější cestou do médií – jed-
notná a stabilní propagace v ČR i v zahrani-
čí, rozšiřuje možnosti čerpat finance z pod-
půrných programů, grantů nebo dotací.
Organizace destinačního managementu 
na území měst Telč, Třešť a Počátky a mi-
kroregionů Telčsko a Třešťsko je tedy při-
pravována jako projekt spolupráce všech 
aktérů cestovního ruchu v regionu. Po svém 
vzniku by měla činit kroky potřebné k certi-
fikaci a zařadit se mezi oblastní certifikova-
né DMO (tak jako např. Koruna Vysočiny, 
Česká Kanada, Český ráj a další). 
Jaké budou kroky na cestě ke vzniku a cer-
tifikaci nové DMO? V lednu a únoru 2022 
byly připraveny stanovy spolku, které bu-
dou na jaře všichni zakládající členové 
schvalovat na svých zastupitelstvech a val-
ných hromadách. Poté proběhne ustavují-
cí schůze a budeme čekat na zápis spolku 
u krajského soudu. Mezitím pilně pracuje-
me na vzniku turistického portálu pro celé 
Telčsko a Třešťsko, kde návštěvníci najdou 
veškeré informace (výlety pro pěší i cyklo-
turisty, ubytování, restaurace, místa na kou-
pání atd.). Internetový portál by měl být 
hotov v květnu 2022 a následně se bude-
me věnovat marketingu a aktivní propa-
gaci území. Současně budeme připravovat 
všechny kroky k certifikaci destinační spo-
lečnosti. To se neobejde bez spolupráce se 
všemi subjekty cestovního ruchu v regionu, 
na kterou se již nyní těšíme.
Eva Janoušková, vedoucí Katedry cestovní-
ho ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava
Jan Švaříček, manažer Geoparku Vysočina
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Letošní zima k běžkařům či bruslařům moc 
přívětivá nebyla, na své si ale přišli milov-
níci sjezdového lyžování a snowboardin-
gu. Provozovatelé mrákotínské sjezdovky 
svah do sjízdné podoby upravili v polovi-
ně ledna, vlek se zastavil koncem února. 
V porovnání s předchozími roky, ovlivně-
nými nejen nedostatkem sněhu, ale přede-
vším pandemií, lze sezónu hodnotit kladně. 
Kromě ostřílených lyžařů na kopec zavítali 
také začátečníci, kteří se v rámci Lyžařské 
školy Telč pod vedením Lukáše Mazala po-
stavili na prkno či lyže úplně poprvé. 
„Školu  jsme  spustili  současně  s  vlekem, 
každý  den  jsme  ale  neučili,  řídili  jsme  se 
zájmem  klientů,“ přiblížil fungování ško-

Mrákotínský kopec letos 
patřil Lyžařské škole Telč

ly Mazal s tím, že byl tradičně největší zá-
jem o lekce o víkendech. „Vlek  se  v  týd-
nu rozjíždí až po čtvrté hodině odpoledne, 
pro malé lyžaře už je tou dobou dost chlad-
no a neradi jezdí ve tmě, proto jsou víken-
dy  žádanější,“ doplnil. Konkrétní hodinu 
a den výuky je podle něj třeba domlouvat 
alespoň s týdenním předstihem.
Lyžařská škola poskytuje pouze individuál-
ní lekce. „Jednoho klienta má vždy na sta-
rost  jeden  instruktor.  Tento  způsob  je  pro 
úplné začátečníky nejvhodnější, protože se 
jim lektor může stoprocentně věnovat. Tak-
to je možné dosáhnout největších pokroků, 
které by se u skupiny dostavily těžko,“ při-
blížil přístup k výuce Mazal. 
Lyžařská škola není věkově omezená, při-
hlásit se může každý. Letos bylo nejmlad-
šímu žáku dva a půl roku a nejstaršímu 
čtyřicet let. Důležitější než věk ale podle 
Mazala mnohdy bývá motivace a příklad 
od rodičů. „Nejvhodnější  by  bylo,  kdyby 
se nejdříve naučili lyžovat rodiče a až pak 
děti. Právě rodiče mají jít příkladem a je-
jich přístup – já to nějak sjedu, v mém vě-
ku to stačí – je velkou chybou. Nejhorší je 
varianta rodiče nelyžaře, který přivede dítě 
starší deseti let a chce, abychom ho nauči-
li lyžovat, přestože sám říká, že je to ztrá-
ta času. Motivace je pak pro žáka nulová,“ 
jmenoval Mazal nejčastější nešvary, s kte-
rými se při práci setkává. 
Lze určit ideální věk, kdy by si děti na ly-
že měly stoupnout poprvé? „V postavení se 
na lyže a zaplacení  lektora  je rozdíl. Prv-
ní  seznámení  se  s  lyžemi může  být  klidně 
ve dvou letech, nepůjde ale o trénink. Běž-
ně  vyučujeme  děti  od  čtyř  let,  v  takových 
případech  je  nutné  počítat  s  tím,  že  žáka 
může  víc  zajímat  rolba nebo  sněžná děla. 
Nemusí to tak ale být vždy, je to velmi indi-
viduální,“ popsal práci s nejmenšími Ma-
zal s tím, že vynikajících výsledků dosahují 
děti od šesti let. 
U klientů převažuje zájem o lyže. I svah ale 
podléhá módním vlnám a trendům. „Napří-
klad po uvedení filmu Snowboarďáci nebo 
po zlaté medaili Ester Ledecké na olympiá-
dě v roce 2018 v paralelním obřím slalomu 
na snowboardu po  tomto sportu poptávka 
výrazně vzrostla,“ dodal Mazal, podle kte-
rého jsou ale snowboardisté dlouhodobě 
v menšině. 
„Zimní  sezóna  je  už  definitivně  za  námi. 
Děkuji všem dětem i rodičům za přízeň, bu-
du rád, když se mi ozvou se zpětnou vazbou, 
jak  jejich  děti  lyžovaly,  třeba  i  s  fotkami. 
Všechny bych rád v létě pozval na koupá-
ní k rybníku Roštejn, kde je právě pro děti 
skvělé zázemí. Pro letošní rok chystáme no-
vinku  v  podobě plovoucího  voru,“ pozval 
„K Roštěnce“ provozovatel Lukáš Mazal.

Marie Majdičová

Na konci minulého století zaznamenává-
me v Telči upomínkové připomenutí světce 
Svatého Jana Nepomuckého narozeného kol 
roku 1340 a zemřelého mučednickou smrtí 
20. 3. 1393, dle jiných historických prame-
nů např. Bohuslava Balbína již 16. 3. 1393. 
Toto šestisetleté výročí jeho úmrtí prolínalo 
celý květen 1993.
Bylo zahájeno 2. května mší svatou, při níž 
Čeští madrigalisté předvedli latinskou mši, 
9. května byla konána mše svatá doplněná 
písněmi z telčského kancionálu v provede-
ní souboru Smetana Telč. 16. květen patřil 
pouti a mši svaté, na níž vystoupil Pražský 
chrámový sbor spolu s telčskými hudebními 
soubory, 23. května následovala velká pouť 
s procesím ke kostelu nedaleko Krahulčí, 
které vycházelo z Katolického domu Telč. 
30. května na závěr vzpomínkového výročí 
se konala pouť katolické mládeže, na níž se 
představil se svými zpěvy soubor Foerster 
z Brna, který ve svém repertoáru přednesl 
chvalozpěv na Jana Nepomuckého od Jaku-
ba Jana Ryby. Stojí za poznamenání, že to-
to Rybovo dílo bylo u nás uvedeno poprvé 
a natáčeno Českou televizí, studiem Brno.
Cti Telči uspořádat velkolepou vzpomínku 
na svatého Jana Nepomuckého, svatořeče-
ného 19. 3. 1729, se dostalo z důvodů řady 
zdejších svatojánských památek.
K nejvýznamnějším se řadí kostel nacháze-
jící se v listnatém hájku poblíž silnice smě-
řující z Telče ke Krahulčí. Je vystavěn v ba-
roku, dosahuje výšky 18 metrů a má křížový 
půdorys v rozměrech délky 25 metrů a šíř-
ky 8,5 metrů. Jeho vybudování se datuje lé-
ty 1726–1728 z finančních darů tehdejšího 
šlechtice Františka Antonína Lichtenštejna 
a jeho manželky Marie Anny z Hallweilu. 
V kostele jsou tři oltáře, na hlavním je obraz 
Svatého Jana Nepomuckého, na němž anděl 

Vzpomínáme na 20. století podává klečícímu světci kříž. Svatostánek 
byl posvěcen 4. 7. 1729 Jakubem Arnoštem 
z Lichtenštejna, titulárním biskupem rekov-
ským a kanovníkem olomouckým. Datum 
zasvěcení je 16. květen a z toho důvodu bylo 
připomínáno šestistéleté výročí mučednické 
smrti světce v měsíci květnu 1993.
Památku svatého Jana Nepomuckého ne-
připomíná v Telči toliko tento kostel. So-
chy tohoto světce se nacházejí na několika 
místech. Nejznámější je na hrázi Ulického 
rybníka, která je tesána z mramoru. Dal-
ší najdeme na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce na mariánském sousoší z dílny D. Lip-
perta z Brtnice z let 1716–1717. Do série 
soch Na Dlážkách zahrnul sochu svatého 
Jana Nepomuckého Kašpar Ober, směrem 
ke Krahulčí nedaleko křižovatky lze spatřit 
sochu tzv. Zlámaný Ján od téhož autora, je-
ho dílo je také v blízkosti bývalého parního 
mlýna nedaleko železniční zastávky. 
Další památku na tohoto světce lze uvidět 
na budově radnice. Je umístěna nad střed-
ním oknem prvního patra na upomínku sy-
na provazníka P. Martina Olivu, který vy-
studoval telčské jezuitské gymnázium a pak 
vstoupil do Řádu karmelitánů. Postavu sva-
tého Jana Nepomuckého najdeme rovněž 
ve farním kostele sv. Jakuba na jednom 
z oken chrámové lodi.
Závěrem si zaslouží uvést, že památ-
ky na svatého Jana Nepomuckého v Telči 
jsou trvale v hledáčku nejen obyvatel měs-
ta a okolí, ale i turistů, fotografů a uměl-
ců. V této souvislosti v kontextu minulého 
století stojí za zmínku velmi pozoruhodný 
dřevoryt kostela svatého Jana Nepomucké-
ho, který vytvořil staroříšský grafik Micha-
el Florián /3. 6. 1911 – 25. 2. 1984/, jak do-
kládá snímek. 

Text a foto: Jiří Ptáček
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Spousta lidí z Telče a okolí se velmi aktivně za-
pojuje do pomoci Ukrajině. Od počátku invaze 
do uzávěrky TL v polovině března přiložily ruce 
k dílu desítky místních dobrovolníků. Protože se 
pomáhá na mnoha místech a protože se vybrané 
věci rozdělují mezi různé ukrajinské rodiny, bylo 
potřeba všechny tyto činnosti nějak zkoordinovat. 
Toho se ujal pan starosta Vladimír Brtník s man-
želkou Milenou Kopečnou, kteří se s námi podě-
lili o své dosavadní zkušenosti s organizací všech 
dobrovolnických činností i o informace o prvních 
občanech Ukrajiny ubytovaných v Telči.
„Ve čtvrtek 24. 2. začala invaze a v neděli 27. 2. 
kolem desáté večer jsme v MUNI centru ubytovali 
první rodinu. Bylo to tedy hodně rychlé,“ otevírá 
téma Milena Kopečná. Pana Brtníka už 25. 2. kon-
taktoval první zájemce o ubytování paní s dcerou 
a dvěma dětmi.  Zároveň ho oslovili bratři Růžič-
kovi, kteří se rozhodli dovézt na hranice materi-
ální pomoc a dopravit do Telče zmíněnou rodinu. 
V tu chvíli už se předpokládalo, že budou přijíždět 
další rodiny a že je nutné pro ně zajistit vše po-
třebné. Také bylo jasné, že tato pomoc bude mu-
set být organizovaná. „Jako spásné řešení se uká-
zalo  zřízení  facebookové  skupiny TELČ pomáhá 
UKRAJINĚ. Tuto skupinu jsme vytvořili v sobotu 
26. 2. v noci a okamžitě začala plnit svoji funkci. 
Jsme si vědomi toho, že takto vyřazujeme z pomo-
ci spoluobčany, kteří Facebook nemají, ale v zá-
jmu rychlosti  to prozatím nelze  jinak. Je  zřejmé, 
že pomoc občanů bude potřeba i v následujících 
týdnech  (možná  bohužel  i měsících),  tedy  určitě 
všichni dostanou příležitost pomoci. Strašně moc 
za to děkuji,“ popisuje pan Brtník a zmiňuje nut-
nost uceleného postupu: „Proces pomoci uprchlí-
kům od jejich překročení hranice po nalezení uby-
tování, získání práce, veškeré registrace a zajištění 
školní docházky dětí se bez koordinace neobejde. 
Mnoho lidí něco potřebuje, mnoho lidí něco nabí-
zí. Klíčem je zkoordinovat poptávky a nabídky ta-
kovým způsobem, aby se „potkaly“. Touto koordi-
nací v našem městě jsem byl následně radou města 
pověřen já osobně. Vzhledem k tomu, že se situa-
ce mění každým dnem, je nezbytně nutné sledovat 
nové informace a předávat je všem zúčastněným – 
uprchlíkům, ubytovatelům, úřadům atd.“ 
K 14. 3. 2022 bylo v Telči ubytováno asi 50 uprch-
líků, a to v Univerzitním centru, na Panském dvo-
ře, v domech společnosti EGD na náměstí, ale 
i u soukromých ubytovatelů. Také se stihlo uspo-
řádat několik sbírek – některé shromažďovaly ob-
lečení, hygienické potřeby, spacáky apod., které 
putovaly přímo na Ukrajinu, jiné zajistily základní 
vybavení konkrétním rodinám ubytovaným v Tel-
či a okolí. „Přirozenou cestou vzniklo takové já-
dro několika dobrovolnic, které třídí oblečení. Vel-
mi úzce spolupracujeme s telčskými dobrovolnými 
hasiči, kteří také neodmítnou žádnou pomoc. Klu-
ci  jsou  mi  opravdu  velkou  oporou.  Nerad  bych 
na  tomto  místě  kohokoliv  vynechal,  kdykoliv  se 
ozveme s jakoukoli žádostí o pomoc, během chvil-
ky máme k dispozici více dobrovolníků/dobrovol-
nic, než je třeba. Velké díky za to!“ vyjadřuje svůj 
vděk pan Brtník. Paní Kopečná připomíná, že jsou 
pravidelně aktivní i další lidé: „Kromě nás dvou 
jsou samozřejmě zapojeni i někteří úředníci z rad-
nice, kteří s uprchlíky řeší administrativní věci (vy-
plnění dokumentů k registraci), zápis dětí do školy 

TELČ pomáhá UKRAJINĚ apod. Velmi pomáhají zaměstnanci z Univerzitní-
ho centra. Pravidelně komunikuji s Markétou Ma-
zalovou, která pomáhá se sbírkami, a Klárou Ko-
vářovou,  která má  na  starosti  ukrajinské  rodiny 
na Panském dvoře.“ 
Nějakým způsobem už se zapojily desítky dobro-
volníků s tím, že se neustále hlásí další. Lidé orga-
nizátory aktivně oslovují s nabídkami a potřebné 
předměty ze sbírek vyhlašovaných ve zmiňované 
facebookové skupině bývají „rozebrány“ tak rych-
le, že se na mnoho zájemců o pomoc ani nedo-
stane. Manželé Brtníkovi doufají, že tento zájem 
po prvotní vlně solidarity neopadne. Vybraný ma-
teriál je zdarma k dispozici ukrajinským uprchlí-
kům z Telče a okolí. Ozvat se může každý, kdo by 
materiál potřeboval. 
Kromě materiální pomoci je potřeba zajistit veške-
ré administrativní úkony, komunikaci s ubytovate-
li, lékaři, úřady, školou nebo případnými zaměstna-
vateli. Uprchlíci se musí zaregistrovat v Krajském 
asistenčním centru pomoci Ukrajině v Jihlavě, 
kam je potřeba je dovézt. Poté se registrují na Úřa-
du práce v Telči. Někteří z nich potřebovali zdra-
votní prohlídku nebo stomatologický zákrok. 
„Děkuji paní doktorce Matouškové, panu doktoru 
Noskovi a paní doktorce Bínové,“ zmiňuje Vladi-
mír Brtník. Dále je potřeba doplňovat čerstvé po-
traviny, což dosud zajišťovala paní Kopečná s pa-
nem Drexlerem. Ukrajinské maminky už v tuto 
chvíli dostaly i první peníze, takže si něco málo 
zvládnou nakoupit i samy. V následujících týd-
nech je plánováno zajišťování volnočasových ak-
tivit dětí i dospělých, plánovaný je také kurz čes-
kého jazyka. „Profesionální  tlumočení  doposud 
nebylo potřeba, vždy jsme se s nimi nějak domlu-
vili  lámanou  češtinou  s  ruskými  slovíčky.  Jedna 
paní, která v Telči již dříve pracovala, umí trochu 
česky, a tak všem vždy věci přeloží do ukrajinštiny, 
pokud je problém,“ dodává Milena Kopečná.
Rodiny ubytované v Telči pochází z různých míst 
Ukrajiny, první příchozí přijeli z Kyjeva, jak po-
pisuje pan Brtník: „Maminka  s  dcerou  a  dvěma 
dětmi vyrazily na cestu hned ve čtvrtek, když u je-
jich místa pobytu začaly vybuchovat ruské rakety. 
Vím, že minimálně další rodina je také od Kyjeva, 
ale odkud jsou ostatní, nevím. Prozatím se na ty-
to otázky ani nechceme ptát. Do konce svého ži-
vota nezapomenu na příjezd zmíněné první rodiny, 
která přijela se dvěma igelitovými taškami. V těch-
to taškách byly pouze pleny a jídlo pro děti, jinak 
neměli vůbec nic.“ Uprchlíci za sebou po příjez-
du mívají velmi dlouhou a náročnou cestu, není 
výjimkou, že musí strávit dny a noci v desítkách 
kilometrů dlouhých frontách na ukrajinské hrani-
ci. Paní Kopečná upozorňuje, že mají rodiny růz-
né „startovní pozice“: „Určitě je to jiné pro matky 
s dětmi, které sem do Telče přijely za muži, kteří 
zde již dlouho pracovali. Rodina je tak pohroma-
dě, muži pracují, mají příjem.“
S aktuálně ubytovanými lidmi se počítá na něko-
lik dalších týdnů či měsíců – dle potřeby. Ti, kte-
ří obývají Univerzitní centrum, se budou muset 
v polovině dubna odstěhovat. Telč je však připra-
vena pro daných 7 rodin najít důstojné ubytování 
na jiném místě ve městě. Vzdálenější budoucnost 
s nimi zatím manželé Brtníkovi neřeší, prozatím je 
nutné věnovat se jejich aktuálním potřebám, ostat-
ní ukáže čas. 
V pátek 11. 3. usedly první ukrajinské děti do škol-
ních lavic v Telči, možnost zařazení dětí do školky 

je nyní prověřována. V době vydání TL už pravdě-
podobně vyšel v platnost nový zákon, který by měl 
usnadnit postupy. Organizátoři zároveň dostávají 
nabídky práce od místních firem, které bude zpro-
středkovávat telčský úřad práce.
Aktuálně je nejvíce potřebná pomoc s tříděním 
oblečení a jiného materiálu a jejich převážení me-
zi různými místy. „Přemýšlíme o zřízení malého 
skladu humanitární pomoci pro uprchlíky, kam by 
si mohli chodit pro oblečení, trvanlivé potraviny, 
drogerii apod. Na uspořádání a provozování bu-
dou samozřejmě potřeba lidé (asi dobrovolníci),“ 
doplňuje Milena Kopečná.
„Za posledních 14 dní jsem poznal tolik dobrých 
lidí  s  velkým srdcem  jako nikdy v  životě. Teprve 
válka ukáže,  jací doopravdy  jsme. Naprostá vět-
šina  lidí  je dobrých. Bohužel se  již nyní začínají 
objevovat pochybovači či dokonce závistivci. Ni-
koho  nesoudím.  Jenom  prosím,  „nenaskakujte“ 
na nesmysly, které šíří někteří lidé. Ano, i nás se 
válka na Ukrajině týká a projeví se na našich ži-
votech. Ano, vše bude dražší a sníží se kvalita na-
šeho života. Buďme ale rádi, pokud budeme moci 
zůstat v našich domovech a budeme v bezpečí. Dě-
kuji tedy všem lidem dobré vůle, kteří, byť sami ne-
mají lehký život, pomáhají. Stejně tak děkuji všem 
lidem, kteří si ponechají svůj zdravý rozum a ne-
nechají se přesvědčit hloupostmi, které se již v in-
ternetovém světě objevují a objevovat budou. Jak 
rád pravdivě říkám – v Telči žijí skvělí lidé,“ uza-
vírá pan starosta.

Ivana Holcová

Od prvních hodin jsme sledovali, jak vypukla rus-
ká útočná válka na Ukrajině, a už 24. února nám 
bylo jasné, že se to neobejde bez zahraniční pomo-
ci. To se bohužel potvrdilo a začalo přibývat infor-
mací o špatné situaci jak na Ukrajině, tak na hra-
ničních přechodech. V sobotu krátce po poledni 
jsme si s bratrem Šimonem promluvili o situaci 
a po krátkém rozhovoru jsme se shodli na našem 
odjezdu s pomocí ještě v ten den.
Auto jsme skoro ihned začali plnit spoustou kva-
litního teplého oblečení, trvanlivými potravina-
mi, vodou, PB lahvemi i s vařiči a také benzinem 
a naftou. V tomto spěchu jsem dostal tip na te-
lefonní číslo pana starosty, který už v Telči za-
čal komunikovat první zprávy. Vyměnili jsme si 
čísla a informace o jedné rodině, která směřuje 
do Užhorodu, a proto jsme si vybrali jako cíl naší 
cesty hraniční přechod Vyšné Nemecké.
Cesta byla klidná, oba jsme přemýšleli, co nás 
čeká. První větší rozruch jsem zaregistroval až 
u Liptovského Mikuláše, doslova jedno české au-
to za druhým – to všichni jedou lyžovat do Tater? 
Zastavili jsme na čerpací stanici, kde byly jen sa-
mé české dodávky, a ihned se s námi dala do ře-
či větší skupina Čechů – všichni jedou na Užho-
rod. (…)

Z cest na ukrajinské 
hranice…

Nejjednodušší cestou, jak zjistit aktuál-
ní informace o možnostech pomoci v Tel-
či a okolí, je facebooková skupina TELČ 
pomáhá UKRAJINĚ. Kontaktovat lze pana 
starostu i na tel. č. 731 955 738.
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(…) Na místo jsme dojeli kolem 5. hodiny rá-
no, zastavili nás vojáci a poslali nás ke kraj-
nici jako všechna ostatní auta. Nevadí, komu-
nikace s rodinou, kterou máme vyzvedávat, 
funguje. Čekali jsme, až nám zavolají ohled-
ně přechodu, po asi 45 minutách jsme dostali 
informaci, že už by mohli jít na řadu… Oka-
mžitě jsme vyrazili a zaparkovali auto přímo 
naproti hraničnímu přechodu, co nejblíže to 
situace dovolila. Po zaparkování jsme začali 
vynášet věci z auta. Potřebného materiálu by-
lo na přechodu minimum, pár dek, zmrzlá ba-
lená voda, pár krabic s oblečením a jídlem… 
Ihned po vyložení našich bund si je příchozí 
Ukrajinci oblékali, deky a spacáky okamžitě 
mizely a rodiny jimi přikrývaly seniory, in-
validy, kteří tam v podstatě uprostřed silni-
ce seděli na vozíku. Největší radost jsme ale 
asi udělali slovenským dobrovolníkům, když 
jsme jim přivezli dvě malé PB lahve. Ihned 
poté, co jsme jim je předali, zapnuli hořáky 
naplno a začali uprchlíkům roznášet teplý čaj 
a gulášovou polévku. Rodina, na kterou jsme 
čekali, s námi stále komunikovala, ale dobré 
zprávy to nebyly a samotný přechod trval při-
bližně 10 hodin. Tuto dobu jsme si zkracovali 
tak, že jsme pomáhali slovenským dobrovol-
níkům vykládat krabice s pomocí, které stále 
přijížděly. K večeru se rodině, na niž jsme če-
kali, podařilo přejít a vyrazili jsme do Telče. 
Po cestě jsme opět komunikovali s panem sta-
rostou, a ten během pár hodin zajistil vše po-
třebné pro tuto rodinu, neb si její členové při-
vezli jen oblečení, které měli na sobě, a dvě 
igelitky.
Naše druhá cesta začala vlastně jen 24 ho-
din po té první a značně se do ní zapojila ve-
řejnost, během pár hodin jsme shromáždili 
opravdu velké množství kvalitních věcí. Tady 
bych chtěl poděkovat všem, co přispěli svým 

dílem, a hlavně členům SDH Třeštice, kteří 
nám sehnali (během hodiny!) velké množství 
plynu a dalších nákladných věcí… Po příjez-
du, opět do Užhorodu, jsme vše vynosili do již 
připravených velkých stanů a láhve s plynem 
roznesli do stanů zdravotníků, Červeného kří-
že, Člověka v tísni, Maltézské slovenské po-
moci – všichni přítomní lidé byli velice vděč-
ní a několikrát nám za to děkovali. Nazpět 
jsme už bohužel podruhé nikoho nepřivezli, 
neb situace vyžadovala, aby si to v ten mo-
ment převzala armáda s policií. Chtěl bych 
poděkovat všem, kteří nám pomohli a přispě-
li na dobrou věc. Ujišťuji vás, že vaše pomoc 
byla účinná a maximálně využitá. V případě, 
že by chtěl někdo dále pomáhat, prosím zare-
gistrujte se na stránkách https://doprava.plnu.
cz/, vyplňte formulář a počkejte, než vám na-
zpět zavolá koordinátorka s konkrétním poža-
davkem. Je to nejlepší pomoc, kterou můžete 
poskytnout.

Jan Růžička

Materiální sbírky na pomoc Ukrajincům vy-
hlásili na přelomu února a března také staros-
tové v řadě obcí na Telčsku. „Sledoval jsem, 
co  sbírají  například  v  Bohuslavicích,  sbírku 
Stojíme za Ukrajinou a mluvil jsem se souro-
zenci Růžičkovými, kteří byli na místě a vědě-
li,  jaké  vybavení bylo nejpotřebnější,“ sdělil 
starosta Třeštice Martin Kodys, který pak kro-
mě informování tamních obyvatel sdílel výz-
vu také na sociální síti Facebook. I díky tomu 
se zapojili další starostové z okolí.
Sbírka trvala dva dny. „Předpokládal jsem, že 
něco sesbíráme, ale to množství mě překvapi-
lo. Lidé ve velkém přinášeli hygienické potře-
by, oblečení, dětské věci, pokrývky či karimat-
ky. První  den  jsme  část  předali Růžičkovým, 
včetně  narychlo  sehnaného  propan  butanu. 
Přímo  pro  vojáky  jsme  vybrali  teplé  bundy 
a ponožky, odvoz na Ukrajinu zajišťoval Jiří 
Kovář,“ přiblížil průběh sbírky Kodys. Cel-
kem příchozí donesli množství, které vystači-
lo na jednu dodávku.
S podobným zájmem se iniciativa setkala také 
v dalších obcích. „Potěšilo mě, že se připojili 
nejen místní, ale že reagovali i starostové v sou-
sední Růžené, Doupěti, Sedlejově, Řídelově, Va-
nůvku či Dolní Vilímči. Zapojilo se  také mno-
ho  dobrovolníků,“ shrnul Kodys. V Třeštici 
přetvořili tamní hasičárnu na sklad, zbylé věci 
s největší pravděpodobností poputují ubytova-
ným ukrajinským rodinám v okolí.
Místní hospodyňky pár dní na to napekly de-
vět velkých krabic tradičních českých buchet, 
cukroví a vánoček, které poslaly čekajícím 
do jihlavského Krajského asistenčního centra 
pro uprchlíky z Ukrajiny. „V očích  lidí  jsem 
viděl,  že  jejich  největší  starostí  není,  kam 
půjdou nebo kde si dnes lehnou, ale jestli ješ-
tě někdy uvidí ty, co měli celý život nejraději, 
a  svou  zemi,  kde  se  narodili,“ popsal atmo-
sféru v centru Zbyněk Vávra z Třeštice, který 

Obce Ukrajině: Plné do-
dávky i napečené buchty

s manželkou zajistil převoz občerstvení. „Dě-
kujeme za nezištnou pomoc a ochotu v situa-
ci, kterou si těžko dovedeme představit,“ oce-
nil všechny zapojené Vávra.
K výzvě Stojíme za Ukrajinou, pořádané pod 
záštitou poslankyně Parlamentu České re-
publiky Evy Decroix, se připojili v nedale-
kých Hodicích. „Dvakrát jsme vyslali transit 
po strop naplněný krabicemi. Dar byl odeslán 
do oblasti Zakarpatí, kam mají namířeno upr-
chlíci  z válkou zasažených oblastí,“ objasni-
la členka obecního zastupitelstva Ivana Ka-
linová. Zakarpatí je partnerským regionem 
Vysočiny, sbírku převzal hejtman Volodymyr 
Čubirko.
„Mám  velkou  radost  z  množství  příchozích 
i  věnovaných  věcí.  Žije  mezi  námi  mnoho 
dobrých lidí, kteří neváhají pomoct, když je to 
jen  trochu možné,“ vyzdvihla nasazení míst-
ních Kalinová. V přísálí hodického kulturní-
ho domu od nich nejčastěji přebírala trvanli-
vé potraviny, dětskou výživu, pleny, vlhčené 
ubrousky či kosmetické a hygienické pro-
středky. Nechyběl ani zdravotnický materi-
ál, deky, spací pytle, drobná elektronika ne-
bo dvě elektrocentrály, které zakoupilo vedení 
obce.
„Podle různých informačních zdrojů je v sou-
časné  době materiální  pomoci  dostatek.  Po-
kud  se  však  objeví  další  potřeba  smysluplné 
podpory  postižených  oblastí,  jistě  budeme 
v zastupitelstvu hledat cestu, jak se zapojit, až 
už sbírkou či jiným způsobem. Nicméně všich-
ni  věříme  v  rychlé  ukončení  válečného  kon-
fliktu  a  nastolení  míru,“ doplnila Ivana Ka-
linová. 

Marie Majdičová

ZUŠ Telč byla od 1. září 2019 do 28. února 
2022 zapojena do projektu Šablony II, který ji 
obohatil v mnoha ohledech. 
Škola získala jak materiální vybavení, napří-
klad notebooky pro výuku hudební nauky, tak 
nové příležitosti pro rozvoj vyučujících i žá-
ků. Učitelé měli možnost se více vzdělávat, 
a to nejen v hudebním a výtvarném oboru, ale 
například i v psychologii či ICT. Žáci zaži-
li výuku zpestřenou návštěvou několika od-
borníků, kteří nejsou součástí pedagogického 
sboru. Svými znalostmi je obohatil například 
architekt Lukáš Komín ve výtvarném oboru 
nebo pěvecká pedagožka Petra Nová, která 
navštívila pěvecký sbor.
Největším přínosem byla bezesporu šablona 
nazvaná „komunitně osvětové setkání“, díky 
níž jsme měli možnost absolvovat velmi za-
jímavé besedy s klavíristou Jiřím Pazourem, 
multiinstrumentalistou Ondřejem Kozákem, 
houslařem Pavlem Celým a klavíristkou Klá-
rou Gibišovou. Na posledním zmíněném se-
tkání jsme vyslechli několik virtuózních kusů 
a kromě toho jsme Klárku se žáky hudebního 
oboru náležitě vyzpovídali.

Eva Pavlíková

Projekt Šablony II 
v ZUŠ Telč

Jan a Šimon Růžičkovi     Foto: archiv J. Růžičky
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Pomoc Ukrajincům. Tento cíl spojil na pře-
lomu března a února jednotlivce, obce i orga-
nizace. V Telči a okolí vznikla celá řada ini-
ciativ pořádajících materiální sbírky, převoz 
uprchlíků či zajištění ubytování. Ruku k dí-
lu přiložily desítky dobrovolníků. Všichni se 
shodují v tom, že tak velkou vlnu solidarity 
a zájmu o pomoc nečekali.
Jedním z útočišť pro ukrajinské příchozí se 
stal Hospodářský dvůr Bohuslavice. „V sou-
časnosti u nás bydlí více než sedmdesát ma-
minek s dětmi. Šedesát Ukrajinek jsme uby-
tovali v Praze, několik v Telči a pro dalších 
třicet  tam máme  připravené  prostory. Část 
zamířila do Mrákotína na  faru,“ vyjmeno-
val ubytovací kapacity majitel Hospodářské-
ho dvora Jiří Kovář. Sklad o rozměrech pa-
desát na patnáct metrů se v Bohuslavicích 
podařilo ze dvou třetin naplnit potřebným 
materiálem. Stejné množství mezitím puto-
valo na Ukrajinu. „Ve spolupráci s Jiřím Še-
niglem  jsme vezli věci přímo vojákům. Teď 
chystáme převoz sbírky ze Slavonic do jejich 
partnerského města,  kterou  předáme  lidem 
nebo  starostům,  nikoliv  do  skladů,“  uve-
dl Kovář s tím, že se pomoc snaží směřovat 
vždy konkrétním jednotlivcům.
Ubytovaným dětem je často jen několik mě-
síců, otázka školy nebo školky tak zatím 
v Hospodářském dvoře není aktuální. Trá-
pí je ale palčivější problém. „Děti potřebují 
zdravotní péči, jsou nachlazené, mají vyráž-
ky či různé dětské nemoci. Pro tolik malých 
pacientů  je  obtížné  zajistit  lékařskou  pro-
hlídku. Zatím to řešíme se zdravotní sestrou 
z Nové Říše,“ uvedl Kovář. Otazník visí také 
nad financováním energií. „Máme obavy, že 
to nezvládneme. Jsme schopni příchozí uby-
tovat, dát jim jídlo z darů a později i z vlast-
ních prostředků, ale položky za energie jsou 
velmi vysoké. Situace může trvat déle než rok 
a zatím neexistuje žádná podpora pro fyzické 
a právnické osoby. Počáteční rychlá reakce 
byla hezká, ale bojovat  je  třeba až do kon-
ce,“ zdůraznil Kovář.  Maminkám starších 
dětí je hodlá nabídnout práci v restauraci ne-
bo hotelu. Některé už docházejí do čalounic-
ké dílny. „Chceme,  aby  u  nás  byly  spoko-
jené,  některým  před  očima  odstřelili  dům, 
jejich osudy jsou často velmi těžké. I proto se 
jim snažíme pobyt co nejvíce zpříjemnit tře-
ba opékáním, projížďkami na koních či diva-
dlem,“ přiblížil atmosféru ve dvoře Kovář.
Pozitivní reakce ho překvapila. „Nečekal 
jsem, že se podaří sehnat tolik materiální po-
moci. Lidé volají a ptají se, co je třeba do-
dat. Přivážejí dětské oblečení, kočárky a ny-
ní také potraviny. Zapojily se také maminky 

V Bohuslavicích a Mráko-
tíně ubytovali ukrajinské 
maminky s dětmi

a  podnikatelky  z  Nové  Říše  i  řada  dalších 
dobrovolníků z okolí, je radost s nimi spolu-
pracovat,“ ocenil Jiří Kovář.
Úpravu mrákotínské fary na ubytování pro 
uprchlíky organizoval Miroslav Brych-
ta s manželkou Barborou. „Sledovali  jsme, 
co se děje a napadlo nás, že tato pomoc bu-
de jistě vítána. Situace ale byla velmi složi-
tá.  Nejprve  jsme  komunikovali  s  koordiná-
tory  na  slovensko-ukrajinských  hranicích, 
nicméně se nám nepodařilo zajistit pro ma-
minky s dětmi odvoz na Vysočinu. Proto jsme 
se  spojili  s  vedením  bohuslavického  Hos-
podářského  dvora,  odkud  vypravili  auto-
bus na hranice,” přiblížil Brychta okolnos-
ti příjezdu Ukrajinek, které nakonec dorazily 
o pár dní déle.
Faru Brychtovým pomáhali připravit dobro-
volníci. „Budova je obydlená zejména v létě, 
kdy do Mrákotína jezdí menší dětské tábory. 
V  tuto dobu  tedy byla půl  roku bez nájem-
níků, bylo třeba ji vytopit, kompletně uklidit 
a dovybavit,” upřesnil Brychta s tím, že se 
jim podařilo sehnat pračku, skříně a lůžkovi-
ny. „Jak na úklid, tak i s nabídkou materiální 
pomoci či kvůli finančnímu příspěvku se nám 
ozvalo a stále ještě ozývá spoustu lidí,” sdělil 
Brychta, který tak velký zájem nečekal. 
Brychtovi v současnosti maminkám pomá-
hají s hledáním práce, čeká je také zařizování 
školy a školky. „Rád bych za sebe i za man-
želku  poděkoval  farnostem  v  okolí  Telče 
za  hrazení  energií  na  faře,  panu  starostovi 
Vladimíru Brtníkovi za poskytnutí materiální 
pomoci, klášteru v Kostelním Vydří za stra-
vování a také všem dobrovolníkům. Velmi si 
toho vážíme,” ocenil Brychta zapojení všech 
organizací i jednotlivců. 

Marie Majdičová

Vážení čtenáři a příznivci, stalo se, že komise 
pro dopravu byla a je v současné době znač-
ně diskutovanou skupinou. Především jde 
o to, co vše jsme prosadili a za co případně 
můžeme. Nejsme výkonný orgán a naše sta-
novisko je pouze doporučující. Protože jsme 
složeni z různých stran a uskupení, nejsme ni-
jak politicky vyhraněni a věci se snažíme ře-
šit pragmaticky. Právě proto se domníváme, 
že nemá smysl vymezovat se k tomu, co kdo 
na konto naší komise řekl nebo někde uvedl. 
Takový přístup by vedl pouze k vyhrocení si-
tuace a k neřešení řady problémů, se který-
mi se na nás jako občané obracíte. Snažíme 
se ukázat lidem, že se jednak věcmi skutečně 
zabýváme, že věcná kritika patří k předpokla-
du posunu a dá se dělat současně slušně. Vy-
jadřovat se k věcem kolem nás znamená nu-
tit kompetentní k přemýšlení, neustrnout. Jde 
nám o to rozhýbat diskuzi, nenechat věci ply-
nout. To samozřejmě vede někdy k nepocho-
pení a s tím spojeným reakcím. Myslím si, že 
odezvou by nemělo být chovat se ke kritikům 
podle zásady oko za oko, zub za zub, neboť 
tím by se věci ještě více zdramatizovaly. 
Jestliže jde o konkrétní změny v dopravě, kte-
ré obec řeší v rámci tzv. přenesené působnos-
ti, potom by občan měl mít možnost zúčast-
nit se procesu příprav a změn minimálně tak, 
že se jeho stanoviskem někdo zabývá, vyhod-
notí ho a občanu také odpoví. Proto za nej-
vhodnější považujeme se o problémech ba-
vit zcela věcně, nic neskrývat a především 
vysvětlovat, jinak nastane pravý opak, šíření 
polopravd a pomluv. 
To, že řada lidí vidí snahu o změnu, je vý-
borné. Pokud se podaří trvale nastartovat pro-
ces diskuze a změn, ke kterému patří kritické 
myšlení odpovědných i aktivní naslouchání 
občanům města, měla čtyřletá činnost a úsilí 
dopravní komise smysl.

Jaromír Nosek 
člen komise pro dopravu 

Komise pro dopravu a její 
směřování

Dne 27. února se v Orlovně konal tradiční 
karneval, který pořádá společně farnost Telč 
a Orel jednota Telč. Několik fotografií bylo 
zveřejněno již v únorovém čísle TL. 
Chtěli jsme navázat na tradici dětských 
karnevalů, která byla přerušena pandemií. 
Oslovili jsme několik sponzorů a s více než 
30 dobrovolníky jsme pro děti a jejich rodi-
če připravili zábavné odpoledne. Zájem pře-
výšil naše očekávání, celkem se zúčastnilo 
asi 170 dětí. Část výtěžku karnevalu jsme se 
na návrh dětí rozhodli věnovat ukrajinským 
maminkám a dětem, které kvůli válce opus-
tily své domovy a hledají útočiště v Telči 
a okolí.
Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapoji-
li do přípravy, a vám všem, kteří jste přišli. 
Těšíme se zase za rok!

Lída Janková

Karneval v Orlovně

8. 4. 2022 KUPODIVU 
jazzově-folková kapela z Brna, 

kupodivu bez kytary
29. 4. 2022 ČTVRT NA SMRT 

hlasitě  nefolkové vyprávění  o životě

Bezobav Dyjice, Kulturní domek 
Začátek 20:00

Vstupné 150 Kč, děti zdarma

Sokol Telč zve na tradiční Probouzení 
broučků v neděli 24. dubna od 15.30 
hod. Sraz u rozhledny. Poznávání příro-
dy, hry, vyrábění, posezení u ohníčku.
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Odpolední koncerty na náměstí 

Ohlédnutí za Prázdninami 
v Telči

Mezi pravidelné vystupující patřili a patří 
Bratří Ebenové

Nezaměnitelná atmosféra zámeckého nádvoří 

Rok 2008 – Glen Hansard „preluduje“ 
u Dolní brány

Telčské „folkovky“ letos slaví 40. naro-
zeniny. Během 4 desítek let ani jednou 
nevynechaly a nejinak tomu bude i le-
tos. Příznivci festivalu se mohou těšit jak 
na tradiční program a průběh, tak na no-
vinky připravované speciálně pro letošní 
ročník. Podrobnosti nám prozradil Milan 
„Medvěd“ Kolář.
Prázdniny v Telči letos čeká krásné jubi-
leum – 40. narozeniny. Jaké pocity z toho 
mají hlavní pořadatelé?
Pocity jsou samozřejmě velmi příjemné. 
V dnešní nejisté době je ta představa ničím 
nepřerušené čtyřicetileté tradice téměř neu-
věřitelná. (Můžeme si dnes přát a představit, 
že by festival nerušeně pokračoval dál? Má-
me jistotu, že budeme za deset let slavit pa-
desátku?) To, že se to celé podařilo dovést 
až do dnešní podoby, pokládám za malý zá-
zrak. A báječné je, že nás přípravy stále ba-
ví, že máme pořád hodně sil a energie hledat 
a vymýšlet nové a nové zážitky. A úplně nej-
hezčí pocit mám z toho, že hodně věcí už ře-
ší synové sami a že se do festivalového dění 
už také velmi aktivně zapojují vnoučata. Je 
v tom velká naděje.
Chystáte nějaký speciální program nebo 
překvapení?
My se často v nadsázce oháníme rčením mo-
jí maminky, která říkávala: „Zaplať Pán Bůh 
nic novýho.“ Program, jehož tvar vznikal ce-
lá ta desetiletí, nijak měnit nehodláme a ne-
potěšíme ani ty, kteří nám občas píší, že je 
naše dramaturgie stále stejná. Takže může-
me čekat opět celou špičku naší folkové scé-
ny a k tomu řadu skvělých koncertů spřízně-
ných žánrů. Kdo má rád Dana Bártu, který 
doposud na Prázdninách v Telči ještě nikdy 
nehrál, tak toho určitě potěšíme, protože se 
konečně podařilo domluvit koncert J.A.R. 
(na Panském dvoře) a k tomu ještě Dana s je-
ho skupinou Illustratosphere na nádvoří zám-
ku. Překvapením by ještě mohla být nová 
malá scéna pod hrází Štěpnického rybníka, 
o které už delší dobu sníme, a snad se nám ji 
letos podaří vybudovat.
Překvapit bychom také chtěli výstavou fotek 
z naší obrovské fotogalerie. Rádi bychom 
po městě rozmístili 40 fotek na 40 různých 

Přípravy na jubilejní 
Prázdniny v Telči 
jsou v plném proudu

místech, které se vážou k našemu festivalu. 
Velká část výstavy bude virtuální v našich 
mobilech a počítačích. A bude co prohlížet! 
A bude na co vzpomínat!  Do léta v té galerii 
bude na 40 tisíc fotek.
V jaké fázi příprav momentálně jste?
My máme program hlavní scény zcela hoto-
vý a jsme připraveni začít prodávat vstupen-
ky. Dolaďujeme pohádky pod vrbou v zá-
meckém parku, kde nebude chybět nikdo 
z oblíbených interpretů. Dále dolaďujeme 
Kocouří scénu, kde chybí doplnit posledních 
pár jmen. Noční koncerty na Panském dvoře 
jsou také před dokončením.
Prozradíte nám, na jaká známá jména se 
můžeme těšit?
Dana Bártu jsem už prozradil. Bude to jako 
vždy od těch, kteří hráli v Telči už před čty-
řiceti lety – Karel Plíhal, Žalman, Nezmaři 
– přes naše stálice Hradišťan, Javory, Brat-
ři Ebenové, Ondřej Havelka a Melody Ma-
kers až po ty mladší kapely, jako jsou Korben 
Dallas nebo dnes velmi populární Epydemie. 
Všechno najdete aktuálně na: https://www.
prazdninyvtelci.cz/
Loňskými Prázdninami nás provázel vý-
stižně pojmenovaný Těševec trpělivý. Kdo 
ho letos vystřídá? Bude to Váš „jmeno-
vec“ medvěd, který zdobí v prosinci zve-
řejněný plakát?
Ono to zvířátko, které nás každoročně prová-
zí festivalem jako náš maskot, vzniká velmi 
těžce. Vždycky se o něj do poslední chvíle 
přeme a nakonec jsme rádi, že nějaké má-
me. Vypadá to, že letos už asi nic lepšího než 
medvěda na koloběžce nevymyslíme.
Chcete něco vzkázat fanouškům festivalu?
My se moc těšíme. Loňský ročník se nám 
nádherně vydařil a doufáme, že se vyda-
ří i ten letošní, jubilejní XL a že si užijeme 
krásných Prázdnin v Telči. Nikdy jsme neby-
li tak nachystaní jako letos. Těšte se! A hlav-
ně zůstaňte ZDRAVÍ. 
LETOŠNÍ PRÁZDNINY V TELČI BU-
DOU XL.

Ivana Holcová
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Po dvouleté odmlce zveme všechny opět na Telčské čarování U Roš-
těnky. Oheň, grilovačka, hudba, pivo, pohoda, bohatý program pro 
děti včetně fotbalového turnájku, skákací hrad, soutěže, hry, přehlíd-
ka záchranných složek a tombola o hodnotné ceny. Přijďte si vy-
dechnout a užít si parádní den, zasloužíte si to. 

Telčské čarování

Ohlédnutí za zimní Telčí

To to letí
Červený a zelený letáček na telčských popelnicích…

 Foto: Věra Zadinová
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veš-
kerého čalouněného nábytku i starožitné-
ho. Zhotovení krycích plachet z PVC, pří-
věsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění 
koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 
721 123 595.

• Koupím obrazy Míly Doležalové rom-
ských dětí a jiných motivů. Koupím i ji-
né 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

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

Malý oznamovatel

Proveďte prosím kontrolu QR kódů na Va-
šich popelnicích. V případě poškozeného 
nebo ztraceného QR kódu je možné vyzved-
nout nový na Městském úřadě Na Sádkách 
453, v kanceláři OHR Services s.r.o., v pon-
dělí a ve středu 8:00 - 12:00, popř. po tele-
fonické domluvě na 608 547 704 i v jiné ter-
míny. Výměna je bezplatná.

Zkontrolujte si popel-
nice - QR kódy

Zápisy dětí na školní rok 2022/2023 
ve správním obvodu města Telče se budou 
konat v těchto termínech:
do základních škol 
8. 4. 2022 – 9. 4. 2022
do mateřských škol 
10. 5. 2022 – 11. 5. 2022
Všechny potřebné informace najdete 
na webových stránkách mateřských a zá-
kladních škol.

Informace k zápisům 
do základních 
a mateřských škol
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Kamenictví Dvořák: Pyšní jsme na každý výrobek, se kterým je zákazník spokojený
Kamenictví Dvořák je úspěšnou telčskou fir-
mou s dlouholetou tradicí.  Mezi jeho hlavní 
tváře patří Lukáš Dvořák, kterého zanedlouho 
čeká maturita, a přitom zvládá postupně přebí-
rat podnik po svém otci. Prostřednictvím rozho-
voru nás provedl historií i současnou podobou 
kamenictví.

Začněme historií – kdy bylo kamenictví zalo-
ženo, kdo stál u jeho začátků?
Úplné začátky vedou k mému pradědečkovi těs-
ně po 2. sv. válce.  Byl vyučený terasář. Praco-
val v Praze a poté začal s podnikáním ve Štěp-
nici. Bohužel pak došlo ke znárodnění. Před 
revolucí se k podnikání vrátil můj děda, který 
ve Štěpnici pokračoval, a postupně s mým tať-
kou firmu rozšiřovali a přesunuli se do nových, 
větších prostor na Myslibořské. V roce 2019 
taťka zemřel a od té doby jsem se zapojil já.
Jakými změnami od té doby kamenictví 
prošlo? 
Začátek byl ve starých prostorech ve Štěpnic-
ké ulici. Nejdříve pracovala pouze rodina, poté 
první zaměstnanci – brigádníci. Od roku 2006, 
kdy se firma přestěhovala do už zmiňovaných 
nových prostor v Myslibořské ulici, se výroba 
postupně vybavovala modernější technikou. 
V roce 2017 byla postavena nová hala s portá-
lovým jeřábem.
Kolik lidí momentálně zaměstnává?
17 kmenových zaměstnanců.
S jakými materiály pracujete a odkud je do-
vážíte?
Pracujeme převážně s žulou, kterou dovážíme 
především z Itálie, dále ze Španělska, Portugal-
ska, Slovenska, Indie, Afriky, Zimbabwe, Bra-
zílie, Francie a z různých dalších zemí. Ale také 
z nedalekého Mrákotína. Zpracováváme i umě-
lý kámen – především od španělských výrob-
ců Silestone a českého Technistone. Dále ještě 
z malé části pracujeme s mramory, travertiny, 
kvarcity a onyxy z různých zemí (Itálie, Španěl-
sko, Pákistán, Egypt, Německo a další).

Nakolik je rozdílná práce s jednotlivými dru-
hy materiálu? Se kterým se pracuje nejlépe, 
se kterým nejhůře?
Nejvíce pracujeme se žulou, která se využívá jak 
na hřbitovní architekturu (hroby), tak i na sta-
vební do interiéru i exteriéru (kuchyňské a kou-
pelnové desky, schodiště, parapety, obklady…). 
Na její zpracování jsme nejvíce zaměření. 
Z ostatních materiálů se nejlépe pracuje s mra-
mory a travertiny, protože jsou měkké a dají se 
jednoduše brousit a leštit, naopak nejhůře se pra-
cuje s umělými kameny, které jsou tvrdé, a s ně-
kterými kvarcity a onyxy kvůli jejich nepravi-
delnosti (možnost prasknutí v některých místech 
nebo různá tvrdost kvůli leštění).
Jaké výrobky lze u vás objednat nebo kou-
pit?
Od pečicích kamenů, dárkových předmětů, 
hřbitovních doplňků (svítilny, vázy, urny) přes 
pomníkové díly (rámy, krycí desky, pomníky 
včetně montáže), desky do kuchyní a koupelen, 
různé kamenné obklady, schody, parapety. Dále 
se také z velké části zaobíráme velkoobchodem 
od prodeje deskoviny, přípravy různých poloto-
varů pro menší kameníky až po velké projekty 
s některými stavebními, truhlářskými a montáž-
ními firmami.
O jaké zboží je největší zájem?
Záleží na sezóně. Z jara je vždycky velký ná-
por na grilovací kameny a samozřejmě na opra-
vy a výrobu nových hrobů, stejný nápor je 
i ke konci sezóny před Dušičkami. Ostatní pro-
jekty a akce jsou nárazové během celého roku.
Provádíte i opravy kamenných předmětů?
Ano, provádíme i opravy. Opravují se nejenom 
staré hroby, ale často se také renovují boží mu-
ka, památníky. V loňském roce jsme například 
obnovovali památník obětem 1. světové války 
v Třešti.
Je v areálu kamenictví prodejna s pravidel-
nou otevírací dobou?
Ano, máme otevřeno celoročně kromě prvních 
dvou týdnů v lednu ráno od 7:00.
Máte i e-shop – volí vaši zákazníci častěji in-
ternetový, nebo kamenný prodej?
Ano, máme – 
www.ekamenictvi-dvorak.cz.
Velmi záleží na vzdálenosti. Zákazníci z dojez-
dové vzdálenosti preferují možnost nákupu pří-
mo v prodejně. V době covidu vzrostl počet zá-
kazníků přes e-shop. Často i ze Slovenska.
Kromě výrobků větších rozměrů lze u vás 
koupit i poměrně drobné dárkové předměty. 
Je možné je koupit 
i jinde než ve vašich 
obchodech – např. 
na trzích, u jiných 
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prodejců?
Protože jsme z velké části velkoobchodním do-
davatelem, je možné naše zboží zakoupit i v ji-
ných obchodech. Např. ve spolupráci s Tre-
bitsch whisky vznikla speciální dárková sada 
s našimi chladicími kostkami whisky stones.
Je možné si vaši práci přijít do kamenictví 
nezávazně prohlédnout?
Jako v každém obchodě si mohou zákazníci 
prohlédnout naši nabídku materiálů a zboží. Ta-
ké jim nezávazně spočítáme cenovou nabídku 
na poptávanou zakázku.
Jsou vaše výrobky k vidění i na veřejně do-
stupných místech v Telči?
Např. obklad jezuitské koleje, celá řada hrobů 
na hřbitovech u sv. Anny a Matky Boží. Jak už 
jsem zmiňoval, v Třešti na novém parkovišti lze 
vidět památník, další je pak v Dačicích na dol-
ním náměstí.
Držíte se osvědčených výrobků, nebo zavádí-
te i novinky? A chystáte případně nějaké no-
vinky v nejbližší době?
Navazujeme na tradici za použití moderních 
technologií. Např. opracování kamene šesti-
osým CNC strojem. Také stále rozšiřujeme vý-
běr materiálů.
Vyvážíte i do jiných zemí? Pokud ano, kam? 
Kam nejdál se podíval váš výrobek?
Dodáváme zboží našim odběratelům, z nichž 
někteří montují např. v zemích BENELUXU, 
Německu, Rakousku, na Slovensku. Nejdále 
jsme dodávali zboží pro české velvyslanectví 
v Izraeli.
Na jakou část práce jste nejvíce pyšní?
Pyšní jsme na každý výrobek, se kterým je zá-
kazník spokojený.
Přichází k vám zákazníci i s netypickými 
přáními? 
V poslední době se objevují požadavky na zví-
řecí pomníčky. Gravírujeme i jejich obrázky 
z fotografií.
Ovlivnilo vás dění okolo koronaviru?
Určitě. Problémy byly s dopravou, dodávkami 
materiálu, růstem cen a s řadou opatření, stej-
ně jako v ostatních firmách v podobných odvět-
vích.
Jste spokojeni s tím, jak se momentálně ka-
menictví daří? Chcete podnik posunout ještě 
někam dál?
Vždy jsou plány do budoucna, jak firmu a pod-
nikání zlepšovat a jak rozšířit nabídku zákaz-
níkům.

Ivana Holcová

Foto: archiv kamenictví
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Válka na Ukrajině, prchající rodiny, pomoc, 
to jsou teď témata, kterými se Charita a je-
jí jednotlivé složky zabývají. I naše telčská 
pečovatelská služba se zapojila do pomoci 
ukrajinským uprchlíkům. Kromě našich ob-
vyklých činností třídíme ošacení, vybavuje-
me jím potřebné příchozí, sháníme trvanlivé 
potraviny, hygienické potřeby, drogerii. 
Centrální místo sběru materiální pomo-
ci pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou uby-
tování na území působnosti OCHJ, je na Ja-
kubském náměstí 2, Jihlava. Provozní doba 
ve všední dny Po–Pá od 7.00 do 15.00
Materiální pomoc řeší za OCHJ Ida Kopa-
lová Mitisková, tel.: 731 697 664
V současné době přijímáme od veřejnos-

Pečovatelská služba Telč a celá Oblastní charita Jihlava 
intenzivně a aktivně pomáhají Ukrajině

Celá řada zajímavých a podnětných odpově-
dí a dobrých nápadů se sešla v anketě Klíče-
ní, která v březnu proběhla v aplikaci Mobilní 
rozhlas v rámci projektu Spolu v Telči. Nápa-
dy z ankety ovlivní průběh akce Klíčení za-
měřené na oživení veřejných prostor Telče.
Kromě konkrétních nápadů se účastníci po-
dělili o názory a milou podporu: „Ano! Za mě 
nejvíc ano! Chceme zkoušet a hledat. Živé telč- 
ské náměstí. Útulné. Jedinečné. Jednoduché. 
S  duchem. Osobité.    Bezpečný  prostor,  kde 
jsem sám (se) sebou, ale tvořím celek.“
„Za všechny odpovědi moc děkujeme, bude 
opravdu z čeho vybírat. Děkujeme také dob-
rovolníkům, kteří se přihlásili ke spolupráci 
na přípravě Klíčení, ozveme se vám během 
dubna.  Samotné Klíčení  proběhne  v  sobotu 
28.  května  2022  odpoledne,  bližší  informa-
ce přijdou v květnových Telčských listech, ta-
ké můžete sledovat náš facebook. Těšíme se 
na setkání se všemi. Pokud jste nestihli odpo-
vědět na anketu, neváhejte přijít také, budete 
o to více překvapeni!“ slibuje spoluorganizá-
torka Klíčení Jana Hořická. 
Spolu v Telči, https://www.spoluvtelci.cz

Dle TZ

Děkujeme za účast 
v anketě Klíčení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
ZASTÁVka Telč disponuje dvěma for-
mami služby, ambulantní a terénní. Ja-
ký je však mezi nimi rozdíl? Samotný název 
„ambulantní  forma  služby“ nám může po-
skytnout jistou představu. Tato forma služ-
by je přístupná klientům každý všední den 
od 13:00 do 17:00 hodin, kdy příchod a od-
chod do zařízení je zcela na bázi dobrovol-
nosti. V ambulantní formě služby zajišťují 
bezpečný prostor našim klientům přede-
vším nastavená pravidla, která platí v celé 
budově. Pro lepší představu můžeme zmínit 
základní pravidla, která patří nejenom k naší 
službě, ale měla by patřit také k lidství obec-
ně: „…chováme  se  k  sobě  slušně;  respek-
tujeme  jeden  druhého;  neubližujeme  si…“ 
V tomto duchu jsou nastavena i ostatní pravi-
dla, kterými se na klubu řídí nejenom klienti, 
ale samozřejmě i pracovníci. 
Zatímco ambulantní forma se vyznačuje 
dobrovolným příchodem klientů v libovol-
ném čase otevírací doby a zmiňovanými 
pravidly, terénní forma služby je posta-
vená na mírně jiném konceptu. Funguje 
každý pátek taktéž v čase od 13:00 do 17:00. 
Největším rozdílem, kterým můžeme tyto 
dvě formy služby od sebe rozlišit, je, že za-
tímco v ambulantní formě služby navštěvují 
klienti naše prostory, v terénní formě služby 

Ambulantní x terénní forma služby ZASTÁVka Telč

Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho bude věnován na pomoc ukrajinským 
uprchlíkům pobývajícím v Telči a okolí.
Pátek 8. dubna 2022, Aula Hotelu U Hra-
běnky, 18 h, 
hrají SwingStep, Strunaband, Swing Trio 
Telč
Neděle 10. dubna 2022, Orlovna Telč, 18h, 
hrají a zpívají žáci a učitelé ZUŠ Telč

Charitativní víkend 
(pořádá ZUŠ Telč)

ti trvanlivé potraviny, balené vody (ideál-
ně 0,5 l), dětskou výživu, drogerii – dětské 
pleny, dámské hygienické vložky nebo tam-
póny apod.
Chcete-li tady v Telči materiálně přispět, 
můžete po telefonické domluvě donést věci 
i do Domu s pečovatelskou službou, Špitální 
611, Telč. Telefon je 736 523 657. Vybranou 
pomoc doručíme do centrálního skladu v Jih-
lavě nebo ji předáme po dohodě s koordiná-
torkou pomoci přímo na místa v okolí Telče, 
kde jsou uprchlíci ubytováni.
Lze přispět i finančně, Charita Česká repub-
lika má na pomoc Ukrajině Sbírkový účet: 
55660022/0800, VS 104.

Dle TZ

navštěvujeme my přirozené prostředí klien-
tů, které dobře znají a mohou se v něm cítit 
bezpečně. Svět našich (ambulantních) pravi-
del tudíž není tolik významný. Nenechme se 
mýlit. Stále dbáme na slušné vystupování, 
respekt a vedení k takovému chování, kte-
rým by klienti neubližovali druhým lidem, 
ale také, a to především, sami sobě. 
V obou formách služby působí vždy nejmé-
ně dva pracovníci, kteří se klientům věnují 
různými způsoby – ať už jsou to volnočasové 
aktivity, nebo důvěrné, ale i běžné rozhovo-
ry na různá témata, která vždy nesou nádech 
preventivního působení. Samotné rozlišení 
těchto forem služby má svůj základní důvod. 
Ne každému může být příjemné „někam“ do-
cházet a potkávat se tam s dalšími lidmi, na-
opak se bezpečněji a příjemněji cítí ve svém 
přirozeném prostředí, což dokazuje i názor 
jednoho z našich klientů: „Je super,  že  se 
můžu  s  pracovníky  potkat  i  v  terénu.  Stačí 
jim napsat nebo zavolat a oni za mnou do-
razí  na místo,  kde  zrovna  jsem. Navíc  ven-
ku nemusím mít roušku,“ pochvaluje si. Mů-
že to však být i opačně. Díky dvěma formám 
služby tak získáváme prostor pro práci s větší 
a rozmanitější skupinou klientů. 

Barbora Petrů
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ZASTÁVka Telč
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Veřejně se tímto článkem obracím na čel-
ní představitele města, radu i zastupitelstvo, 
protože s obavou sleduji nárůst vážných 
problémů v našem městě. 
Jako starousedlík, od počátku 50. let minulé-
ho století, se znepokojením sleduji postupné 
zhoršování podmínek, pro život důležitých, 
týkajících se nejen mé rodiny, ale i všech ge-
nerací občanů Telče, pro které je naše město 
nejen místem pro přespání, ale i místem pro 
klidný a plnohodnotný život. 
K vážnému zamyšlení a širší diskuzi uvádím 
ty, které mne znepokojují nejvíc. 
Je jím zhoršující se dostupnost lékařské péče.
Ošetření chrupu na oddělení stomatologie 
se po úmrtí MUDr. Štumara zkomplikova-
lo natolik, že již nyní část jeho původních 
pacientů musí dojíždět do ordinací v okol-
ních městech. A to v případech, že budou mít 
štěstí a podaří se jim, aby byli mezi jejich 
pacienty zaevidováni. Má na tuto péči ob-
čan zákonný nárok?
Připomínám, že se dostupná péče ještě více 
zkomplikuje pro avizované odchody dalších 
zubních lékařek na zasloužený odpočinek. 
Zhoršení dostupnosti pediatrické péče lze 
v dohledné době také očekávat, a to ze stej-
ných důvodů jako u ordinací stomatologie, 
odchodem lékařky či lékařek na zasloužený 
odpočinek. 
Mají na tuto péči naše děti, vnuci zákon-
ný nárok?
Další oblastí je dostupnost služeb orgánů 
statní správy. 
Finanční úřad, katastr nemovitostí a bankov-
ní služby zabezpečované bankovními domy 
v Telči již nejsou. Jejich rušení je zdůvodňo-
váno reorganizacemi těchto úřadů provádě-
nými údajně z důvodů úspor firemních ná-
kladů a zvýšení jejich efektivnosti, bohužel 
jen pro dosažení vyššího zisku a ne zlepšení 
dostupnosti jejich služeb. 
Jak k tomu přijdou dříve narození občané, 
když jedinou možností, jak si vyřídit uvede-
né služby, přístupné pouze elektronicky, je 
požádat v nejlepším případě rodinné přísluš-
níky, u osamělých osob jen známé a souse-
dy, a to se všemi riziky s tím spojenými. 
Další je oblast dostupného bydlení. 
V Telči není odpovídající nabídka sociálních 
bytů zejména pro mladé začínající rodiny. Je 
sice realizována rozsáhlá výstavby rodin-
ných domů, ale ta je limitovaná omezeným 
počtem stavebních pozemků v Telči. 
Pokud chodíte po Telči s otevřenýma očima, 
nemůžete nevidět až několik desítek vol-
ných a neobydlených domů, hlavně mnohé 

Obava občana 
Co mne znepokojuje 
Co mne trápí 

i dlouhodobě neudržované a ve špatném až 
demoličním a ostudném stavu. Ano, chápu, 
že se jedná v mnoha případech i o soukro-
mé vlastnictví, ale ostudu městu by to dělat 
nemuselo. Jako příklad uvedu ulice Masary-
kova, Zachariášova, Palackého a Štěpnická. 
Chápu, že získat bydlení, a nejen v Telči 
a navíc v současné době, je složitý celore-
publikový problém, mnohdy zejména fi-
nanční. 
Možná by pomohlo programově působit 
na majitele zmíněných domů, vyvíjet odpo-
vídající tlak, aby objekty případně nabídli 
městu nebo je oni sami zrenovovali. Případ-
ně jim k provedení renovací nabídnout zají-
mavou pomoc. 
Nepovažuji za správné, aby se Telč stávala 
jakýmsi „mrtvým“ městem, skanzenem se-
niorů a plně ožívala pouze během 14 dnů 
Prázdnin v Telči. Opačně správnější by ur-
čitě bylo navrhnout a následně vytvořit pro-
gramově zajímavé prostředí, které by zau-
jalo nastupující mladou generaci, potažmo 
i případné další zájemce, kteří by byli ochot-
ni zkusit řešit minimálně mnou zmíněná 
negativa. Souvisí to samozřejmě i s mož-
nostmi zlepšení nabídky pracovních příle-
žitostí ve městě, zajímavého kulturního vy-
žití a možná rozšíření počtu i nabídky třeba 
místní obchodní sítě apod.

Pavel Kaupa st.
Reakce pana starosty na další stránce

Den senátora
Miloše Vystrčila
Diskuzní setkání s veřejností

pondělí 11. dubna od 19:00 hodin,
Švejk Restaurant (dolní část)

Vítání mezi čtenáře, recitační soutěže, ná-
vštěva Divadla Spejbla a Hurvínka, další 
vzdělávání učitelů v projektu PŠÚ – to je 
stručný nástin akcí, které na naší škole pro-
běhly v posledních dnech. Co nás však za-
sáhlo v tomto období nejvíce?
Tak jako všechny ostatní i náš život ve škole 
ovlivňuje dění na Ukrajině. Jednou z reakcí 
na situaci byla finanční sbírka pomoci, kte-
rou si vzala na starosti Mgr. Hana Švecová. 
Do některých tříd nastoupily nově ukrajin-
ské děti, které se snažíme začlenit, pomo-
ci jim alespoň trochu zapomenout na to, co 
prožily. 
Můj domov
Děti v 2. třídě dostaly za úkol napsat, co pro 
ně znamená jejich domov a bez čeho by se 

Za zdmi školy  

neobešly. Nejčastější odpovědi byly: ma-
minka, rodiče, pokoj a jídlo. Pak děti začaly 
řešit válku na Ukrajině. Mluvily o tom, jak 
s rodiči pomáhají Ukrajině, že posílají pení-
ze, oblečení, jídlo. V další hodině paní uči-
telku Šárku Rodovou napadlo, aby děti na-
psaly na papír, jestli si uvědomují, že jsou 
Češi. K jídlu a rodičům, jejich domovu, při-
byla důležitost České republiky jako vlasti 
a společného domova.

Tereza Ďásková, Natálie Havlová (9. A)

Pohled na Ukrajinu očima básníků z 5. B 
Ukrajina. Velmi aktuální téma. Jsou kolem 
toho samé otázky, úvahy. Ptají se všichni, 
nejen dospělí, ale i děti.  
Paní učitelka Andrea Smejkalová se rozhod-
la, že je potřeba toto téma s dětmi probrat. 
Děti ji už dlouhou dobu zaplavovaly otáz-
kami ohledně situace na Ukrajině. Některé 
děti měly strach. Představovaly si, že se to 
všechno děje blízko. Nemají ještě moc po-
jem, kde se nachází Ukrajina nebo Rusko.
Paní učitelka jim ale umožnila o tomto té-
matu diskutovat. Překvapilo ji, kolik toho 
děti ví a jaký mají přehled. V následující ho-
dině psaly děti životabáseň – Jsem Ukraji-
na. Dostaly začátky vět a anonymně, podle 
svých pocitů, doplňovaly. 
Když jsme s mojí spolupisatelkou četly ně-
které z básní, běhal nám mráz po zádech. Je 
až neuvěřitelné,  jak děti vnímají tuhle situ-
aci.

Adéla Burianová, Adéla Sobotková (9. A)

Předplatné 
Telčských listů

a jejich zasílání poštou vyřídíte na IC 
radnice - nám. Zachariáše z Hradce 70.

info@telc.eu; 567 112 407, 
567 112 408
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Velmi děkuji za Vaše výše uvedené vyjádře-
ní. Při svých pravidelných rozhovorech s ob-
čany různých věkových skupin se se zmíněný-
mi obavami samozřejmě setkávám. Zcela tyto 
obavy chápu a vždy se snažím na ně reagovat, 
vysvětlovat a informovat. Ostatně i ve svých 
sloupcích v Telčských listech jsem se urči-
tým tématům v minulosti věnoval. Vezmu to 
postupně: Dostupnost lékařské péče je a bude 
problém ve většině menších měst a my nejsme 
a nebudeme výjimkou. Za dostupnost lékařské 
péče jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny, 
nicméně i představitelé měst musí udělat vše 
pro to, aby lékaře ve městě udrželi či do měs-
ta získali. I z tohoto důvodu rada města na své 
schůzi na začátku března doporučila zastupitel-
stvu města schválit motivační program na pod-
poru dostupné zdravotní péče v Telči. Jedná se 
o motivační bonus ve výši 300 tis. Kč pro po-
skytovatele zdravotní péče v oboru všeobecný 
lékař, dětský lékař a zubní lékař a nabídku pro-
nájmu bytu, popř. nebytových prostor pro po-
skytování zdravotní péče. Společně s motivač-
ním programem Kraje Vysočina pro dostupnou 
stomatologickou péči by to mohla být pro ně-
které lékaře zajímavá nabídka. Dále potvrzuji, 
že vedení města vítá jakákoli jednání s poten-
cionálními zájemci o otevření lékařské (stoma-
tologické) ordinace v Telči.
Ohledně dostupnosti služeb orgánů státní sprá-
vy: Ze dvou zmíněných institucí (finanční-
ho úřadu a katastrálního úřadu) došlo v Telči 
v minulosti ke zrušení pracoviště katastrální-
ho úřadu. Vím, že o zachování úřadu v Telči 
velmi „bojoval“ můj předchůdce Roman Fa-
beš. Územní pracoviště finančního úřadu stále 
v Telči sídlí a najdeme ho v Lannerově domě 
na ulici Hradecká. Je zcela logické, že s postu-
pem digitalizace jsou zmíněné kamenné po-
bočky bank potřeba stále v menší míře. Do-
chází tedy k jejich rušení v menších městech 
a k vyřizování většiny (či přímo všech) klient-

Reakce na článek 
„Obava občana…“

ských požadavků přes počítač či chytré tele-
fony. Sám nyní marně vzpomínám, kdy jsem 
byl naposledy ve své bance. Je jisté, že s postu-
pem digitalizace bude našich schůzek v bance, 
na úřadech či ve firmách ubývat. Dá se předpo-
kládat, že v některých případech potřeba těch-
to osobních schůzek zcela vymizí. Rozhodně 
však souhlasím s tím, že nesmíme zapomínat 
na spoluobčany, kteří nejsou velcí přátelé s vý-
početní technikou (a nemusí jít pouze o seni-
ory). V současné době mají možnost osobně 
využít služeb Poštovní spořitelny a České spo-
řitelny. Je samozřejmé, že my, kteří práci s in-
ternetem ovládáme, pomůžeme našim rodi-
čům či blízkým. Ostatně toto se netýká pouze 
internetového bankovnictví, ale veškerých in-
ternetových portálů ohledně např. nákupu zbo-
ží, e-mailové komunikace, nákupu vstupenek 
na sportovní či kulturní akci atd.
Dostupné bydlení je velkým tématem v ce-
lé České republice, ale i v zahraničí. Sociál-
ní bydlení je určeno především pro osoby 
bez domova, nejedná se tedy o byty např. pro 
mladé začínající rodiny. Jediná cesta ke zlep-
šení bytové situace v Telči a celé České repub-
lice je zvýšení počtu dostupných bytů (domů). 
V minulém roce jsme pověřili Odbor rozvoje 
a územního plánování vypracováním Byto-
vé koncepce města Telče. Vznikl dokument, 
který popisuje současný stav bytového fon-
du města a zároveň mapuje veškeré možnos-
ti bytové výstavby v Telči. S tímto dokumen-
tem byli zastupitelé (a zastupitelky) seznámeni 
na semináři dne 14. 3. 2022. Musí dojít k po-
stupné rekonstrukci městských bytů, k dostav-
bě nových bytů v městských nemovitostech 
(např. půdní vestavby) a k výstavbě bytových 
či rodinných domů na městských pozemcích. 
Dochází k prodeji posledních parcel 1. etapy 
v lokalitě Dačická, chystáme 2. etapu. I mne 
mrzí zanedbané či prázdné domy v Telči. Jde 
ale o soukromý majetek a město nemá mož-
nosti (až na extrémní případy např. v případě 
nebezpečí) do soukromého majetku jakkoli za-
sahovat. Je na každém vlastníkovi domu či by-
tu, zda v něm bude žít, zda ho pronajme, nebo 

ho nechá prázdný. Neumím si představit, že by 
město tyto objekty od soukromých vlastníků 
odkupovalo a poté je rekonstruovalo. Majite-
lé domů, které se nachází v městské památko-
vé zóně nebo v městské památkové rezervaci, 
mohou čerpat na opravy svých domů zajíma-
vé dotace se spoluúčastí města. Jinou finanční 
podporu majitelům domů, které jsou ve zmíně-
ném špatném stavu, si neumím představit. 
Ohledně života v Telči si dovolím vyjádřit se 
za sebe a za svoji rodinu. Po 15 letech života 
v zahraničí (z toho 13 let v hlavních městech 
– Lucemburk a Brusel) si velmi vážím živo-
ta v našem krásném a po většinu roku klid-
ném městě. Naše rodina zde našla vše důležité 
pro náš spokojený život: školy (ZŠ, gymnázi-
um, ZUŠ), kvalitní spolkový život, kroužky 
pro děti, sportovní kluby, dostupné úřady, lé-
kařskou péči (Telč, Jihlava), kulturu (koncer-
ty, přednášky či divadelní představení), obcho-
dy (v Telči či v okolních městech), zaměstnání 
(v Telči a v Jihlavě), bydlení, prostředí bezpeč-
ného a malého města, přátele. Nemyslím si, že 
existuje mnoho měst naší velikosti, ve kterých 
by působilo tolik spolků a sportovních oddí-
lů. Stejně tak si nemyslím, že je mnoho měst 
naší velikosti, ve kterých by se konalo tolik 
kulturních akcí. Samozřejmě bych i já uvítal 
větší konkurenci v nabídce obchodů. Ostat-
ně jednání o výstavbě dalšího supermarketu 
probíhají. Jsou věci, které vedení města ovliv-
nit může, které může ovlivnit částečně, a které 
ovlivnit nemůže. Investujeme mimo jiné do re-
konstrukcí základních škol, mateřské školy, 
DDM, budeme rekonstruovat ZUŠ a městskou 
knihovnu. Budujeme a rekonstruujeme dětská 
a sportovní hřiště, cyklistické stezky atd. Plá-
nujeme výstavbu dopravního hřiště, skatepar-
ku a volejbalových kurtů. Navyšujeme finanč-
ní prostředky pro činnost spolků či sportovních 
klubů, budujeme pro ně další prostory. Za svoji 
osobu mohu s čistým svědomím prohlásit, že 
pokud mohu něco pozitivně ovlivnit, velmi se 
o to snažím. Jde přece o naše město, náš život 
a život našich potomků.

Vladimír Brtník

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 2. 2022 do 18. 3. 2022

Přehled počasí v Telči
Únor v číslech
Průměrná teplota:  2,6 °C
Průměrný tlak:  1018,8 hPa
Srážky:   14,4 mm
Max. teplota:  11,3 °C, 17. 2. v 8:23
Min. teplota:  -4,4 °C, 13. 2. v 7:11
Max. rychlost větru: 51,2 km/h, 19. 2.

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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Střípky z GOB a SOŠ Telč
Sportování s GOB a SOŠ Telč

Tentokrát se v našem sloupku přesuneme z lavic do tělocvičen 
a na hřiště, chybět nebudou ani informace o sportovních kurzech, kte-
ré patří mezi velmi oblíbené události, na něž absolventi vzpomínají 
snad na každém srazu. 
Každoročně jezdíme na 2 lyžařské kurzy, výjimkou byl pouze minulý 
školní rok, kdy situaci zkomplikovala opatření týkající se covidu. Prv-
ní z nich je určen žákům 2. ročníku nižšího gymnázia, tedy sekundě. 
Dalšího se účastní žáci prvních ročníků vyššího gymnázia a SOŠ – 
kvinta, 1. A a 1. AS. Dlouhodobě volíme krkonošskou Pec pod Sněž-
kou, a to z důvodu jistoty sněhu – můžeme lyžovat i v polovině břez-
na, kdy už mnohdy bývají v nižších polohách horší podmínky. Před 
mnoha lety kurzy probíhaly i v okolí Telče, to už je ale téměř nepro-
veditelné. Chata v Krkonoších bývá přímo na svahu, takže vyjdeme 
ven, nasadíme lyže a snowboardy a můžeme začít. Žáci bývají rozdě-
leni do několika skupin podle úrovně dovedností v daném sportu. Ti 
zdatnější si mohou přivézt jak lyže, tak snowboard. Součástí kurzů je 
i běžecké lyžování. Se staršími žáky si často dáváme za cíl dostat se 
na běžkách až na vrchol Sněžky, kvůli počasí se nám to ale zatím po-
vedlo jen dvakrát. Sportovní vybavení si mohou účastníci, kteří nema-
jí vlastní, zdarma zapůjčit v naší školní půjčovně.
Žáci 3. ročníků vyššího gymnázia se mohou těšit na cyklo-vodácký 
kurz, který pro třídy bývá poslední společnou sportovní akcí a také 
oblíbeným odreagováním před nastávajícím maturitním ročníkem. 
V dřívějších letech jsme jezdili pouze na vodu, kde jsme se ale museli 
„prát o místo“ s opravdu velkým množstvím dalších škol. A tak jsme 
začali kombinovat sjíždění řeky, konkrétně Vltavy, s cyklistikou. Bě-
hem 5 dnů stihneme na kole projet jižní Čechy od Nové Bystřice přes 
Třeboňsko do Novohradských hor. Pak přesedláme z kol do lodí. Pře-
suny batohů jsou zajištěny autem.
Sportujeme samozřejmě i mimo popisované kurzy. Poslední rok byl, 
jak už jsme zmiňovali, ovlivněn všemi opatřeními a distanční výukou, 
ale když je to možné, pořádáme vlastní soutěže pro naše žáky a účast-
níme se i spousty dalších turnajů. Jednou ze „soukromých“ akcí je 

Příběhy našich sousedů
Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů se uskuteční 
ve středu 6. dubna od 16:00 hod. v Panském dvoře Telč. Na této akci 
budou prezentovány výstupy žáků základních škol a studentů gymná-
zia z Telče, Nové Říše a Třeště, kteří pod vedením svých pedagogů 
mapovali příběh vybraných pamětníků. Žáci a studenti během uply-
nulého půl roku vyzpovídali pamětníka ze svého okolí, natočili je-
ho vzpomínky, digitalizovali fotografie, prozkoumali archiv a nako-
nec vytvořili rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument 
o jeho životě. S výstupy jejich práce nás seznámí na slavnostní prezen-
taci za účasti pamětníků. Tyto prezentace bude hodnotit odborná poro-
ta, která vybere nejzdařilejší práce.
Celá akce je zaštítěna organizací Post Bellum a zapojení škol z Telčska 
bylo umožněno díky financování z projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání Telčska II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139.
Na setkání se těší žáci základních škol a studenti gymnázia z Telče, 
Třeště a Nové Říše, zástupci města Třešť, města Telč, městyse Nová 
Říše, MAS Telčsko a Post Bellum.

Markéta Tichá
Manažer projektu MAP Telčska

DDM informuje
Náš divadelní kroužek Dráčata, pod vedením paní Drdácké, pro vás 
nastudoval dvě pohádky. Loutková pohádka se jmenuje „O zlé koze“ 
a bude poprvé k vidění ve dvou představeních dne 07. 04. 2022 v do-
poledních hodinách pro děti z mateřských škol. Potřetí ji děti z krouž-
ku zahrají v 15:00 pro veřejnost.    
Druhá, tentokrát činoherní pohádka se jmenuje „O princezně 
Bublajdě“, a tu budete moci vidět v úterý 26. 04. 2022 v 15:00 hod.
Všechna tato představení můžete navštívit v našem krásně zrekonstru-
ovaném divadelním sále v Domě dětí a mládeže Telč na náměstí.

Srdečně zve kolektiv DDM Telč

Zlatá cvička pořádaná na konci školního roku. Jde o atletický přebor 
nižšího gymnázia, kterého se účastní prakticky všichni žáci. Dalšími 
akcemi uskutečněnými v rámci školy jsou různě zaměřené sportovní 
hry, nejoblíbenější bývá volejbal a fotbal.
Další turnaje jsou pořádány ve spolupráci se „sousedními“ školami 
– domlouváme se se základními školami v Telči, Nové Říši a Třeš-
ti. Střídáme se v organizaci a během školního roku obvykle stihneme 
různé druhy turnajů. Dalším možným sportovním vyžitím jsou akce 
pořádané přes Asociaci školních sportovních klubů. Zde se zapojují 
žáci nižšího gymnázia, vyššího gymnázia i střední odborné školy. Zá-
kladní hry bývají pořádány v jihlavských školách. Sportovci mohou 
soutěžit v mnoha různých disciplínách a ti nejlepší postupují do kraj-
ských, někdy i státních kol. Naši žáci se mohou pyšnit například at-
letickými úspěchy v krajských kolech nebo umístěním v přespolním 
běhu. 
Několikrát jsme zmiňovali útlum sportu v době distanční výuky. 
I v této době jsme se ale snažili pobízet žáky k pohybu. Protože byla 
loňská zima štědrá na sníh, vytvořili jsme několik motivačních videí 
pro běžecké lyžování. Letos už je asi nevyužijete, ale třeba se vám bu-
dou hodit příští zimu. Nachází se na našich webových stránkách www.
gymnsostelc.cz. 

Vyučující tělocviku
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Naše město trhalo rekordy v očkování proti 
covid-19. Očkovací místo Polikliniky Telč, 
s. r. o., podalo k 11. 2. 2022 celkem 18 278 
dávek, a stalo se tak největším očkovacím 
místem Kraje Vysočina, když nepočítá-
me nemocnice. V čele vakcinačního mara-
tonu od počátku stojí MUDr. Jan Řičánek, 
jednatel polikliniky, který se s námi podělil 
o všechny důležité informace i o vlastní po-
hled na průběh očkování.
Ačkoliv jsou čísla podaných dávek na ve-
likost Telče obdivuhodně velká, za organi-
zací celého procesu stálo jen několik málo 
zaměstnanců polikliniky. „Očkování zajišťo-
vala hrstka dobrovolníků mimo svou běžnou 
pracovní  dobu,  a  to  v  podstatě  permanent-
ně, tedy 7 dnů v týdnu včetně víkendů a svát-
ků. K dispozici byly všechny očkovací látky, 
které byly nebo  jsou na  trhu, a  tak očkova-
cí   místnost připomínala  spíše  švédský  stůl. 
  Zařadili  jsme  se  mezi  menšinu  očkova-
cích míst, která umožňovala očkování z uli-
ce, bez objednání, čímž jsme sami sobě vytvo-
řili poměrně složité pracovní prostředí, které 
kladlo značné nároky na personál. Naprosto 
neskromně se domnívám, že nelze nalézt jiné 
zdravotnické zařízení, které by bylo paramet-
ricky srovnatelné s naším,“ uvádí pan doktor 
s tím, že pokud bychom přepočítali počet na-
očkovaných na počet zaměstnanců očkova-
cího místa, pravděpodobně bychom byli nej-
větším vakcinačním centrem v celé ČR.
Zřízení očkovacího místa ale nebylo vůbec 
jednoduché a komplikace provázely i je-
ho další fungování, jak dále komentuje pan 
doktor: „Zřízení očkovacího místa prováze-
ly  obtíže,  kdy  byrokratický  šiml  nejen  řeh-
tal, ale  i hodně kopal. Tyto okolnosti bych 
však raději smlčel. Netušil bych, že něco tak 
medicínsky  jednoduchého,  jako  je  očková-
ní, může být tak administrativně a logistic-
ky složité. Po celou dobu vakcinace jsme se 
potýkali  s  celou  řadou  logistických  obtíží. 
Od nedostatku vakcín na počátku přes ob-
tížné zajištění sedmidenního chodu hrstkou 
„bláznů“ až po setrvalé  IT potíže  jako vý-
padky registrů státu, které byly doslova mým 
nočním děsem.“
Očkování bylo podáváno nejen místním, ale 
i mnoha lidem z Dačicka, Jemnicka a Stu-
denska. Můžeme se dokonce chlubit tím, že 
telčskou polikliniku navštívili lidé z celé ČR 
– chtěli si vybrat vakcínu, kterou třeba jinde 
nenabízeli, a zároveň se mohli vyhnout zby-
tečnému objednávání. Pan Řičánek mluví 
o dvou případech verbálního napadení per-
sonálu, což ale v situaci, kdy přicházeli buď 

Poliklinika Telč 
je rekordmanem mezi 
očkovacími místy

extrémně motivovaní lidé k vakcinaci, nebo 
naopak odpůrci donucení okolnostmi, pova-
žuje také za úspěch.
Jako pacienti jsme se na místě mohli potkat 
s několika lékaři a sestrami, ale neméně dů-
ležitou součástí byla už zmiňovaná admi-
nistrativa, na jejíž výborně odváděnou práci 
poukazuje pan doktor: „Chtěl bych zdůraz-
nit, že velmi náročnou logistiku očkovacího 
místa zajišťovaly pouze dvě dámy – paní J. 
Kuhnová a Ing. D. Kochánková. To vše vy-
soce nad rámec svých pracovních povinnos-
tí. Na očkovacím místě byly vidět sestry a lé-
kaři, ty dvě dámy neviděl nikdo, a přitom bez 
nich by naše očkovací místo nemohlo exis-
tovat. Velký dík jim a všem dobrovolníkům, 
kteří pomáhali. Chci zmínit  i pomoc, jíž se 
nám dostalo od praktických lékařů, kteří oč-
kovali nejen ve svých ordinacích, ale v rám-
ci svých možností si chodili vyzkoušet „oč-
kovací maraton“ i k nám na polikliniku.“
Způsobem, jakým se poliklinika poprala s ne-
lehkým úkolem, zajisté ukázala, jak důleži-
tým místem je. „Cítím zjevnou satisfakci, že 
v  době  centralizace  všeho  včetně  zdravot-
nictví, jsme prokázali, že tak nesmírně malé 
zdravotnické zařízení, jakým Poliklinika Telč, 
s. r. o.,  je, prokázalo, že má své místo v síti 
zdravotnických zařízení,“ doplňuje pan dok-
tor a naše ohlédnutí za nelehkou dobou uza-
vírá svou úvahou: „Myslím, že bychom mě-
li cítit velkou vděčnost vůči naší planetě, že 
na nás  seslala  infekci  s  relativně velmi níz-
kou úmrtností. Ukázalo se,  jak zoufale jsme 
nepřipravení čelit biologickým hrozbám, jak 
jsme v naší pýše snadno zranitelní, jak je na-
še činnost neefektivní, jak se zahlcujeme ne-
smysly, místo abychom řešili podstatné. Uká-
zalo  se,  že  pandemie  nebyla  jen  pandemií 
infekční  choroby,  ale  i  pandemií  nesmyslné 
destrukce  mezilidských  vztahů,  kdy  se  spo-
lečnost štěpila na „provaxery a antivaxery“. 
Za obě znepřátelená křídla pochopitelně vždy 
hovořila jejich „radikální křídla“, a tak „ob-
čanská válka“ byla na spadnutí.  Vakcína 
proti  covid-19,  jakkoliv  nedokonalá,  existu-
je. Vakcína proti lidské hlouposti, zlobě a ne-
návisti však patrně ještě dlouho vyvinuta ne-
bude. Doufám, že „covidové martyrium“ je 
snad za námi. Bohužel není ničím ve srovná-
ní s utrpením, kterým nyní procházejí naší vý-
chodní sousedé.“

Ivana Holcová

Farmářské 
a řemeslné trhy 2022

30. dubna ● 11. června
● 27. srpna ● 24. září ● 29. října

vždy od 9 do 15 hodin 
na náměstí Zachariáše z Hradce

kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Římskokatolické
2. 4 . so 18.00 Jména Ježíš
3. 4. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 Jména Ježíš
  10.30 Matka Boží
9. 4. so 18.00 Jména Ježíš
10. 4. ne 7.30 Jména Ježíš
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Zelený čtvrtek 14. 4. 
  18.30 sv. Jakub

Velký pátek 15. 4.
  18.30 sv. Jakub

Velikonoční vigilie 16. 4.
  22.00 sv. Jakub
17. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
23. 4. so 18.00 sv. Vojtěch
24. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Vojtěch
  10.30 sv. Vojtěch
30. 4. so 18.00 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Uzávěrka příštího čísla
čtvrtek 14. dubna

Telčské listy 4/2022 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce 
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: 
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Hol-
cová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města a s expozi-
cí peklo.
Podzemí je přístupné dle rezervačního sys-
tému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turistic-
ke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi
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Večer s akvarelem v ateliéru Architráva.
Foto: Monika Semotánová

Přijít, přinést semínka, vyměnit je za jiná a po-
debatovat s ostatními o zahradničení. O tom 

Do semínkovny jako do 
knihovny. V Telči fungu-
je místo pro sdílení osiva

byla ve zkratce první Semínková burza, kte-
rá se v únoru uskutečnila v ateliéru Architráva 
ve Svatoanenské ulici. Zároveň s burzou orga-
nizátoři zpřístupnili také první telčskou Semín-
kovnu. O jejích pravidlech, provozu a také 
dalších akcích, které uskutečnila či plánuje, 
pohovořila Monika Semotánová.
„Přišla  řada  lidí,  v  některé  momenty  bylo 
v ateliéru plno. Přijeli se podívat nebo inspiro-
vat i jednotlivci z Dačic a Jihlavy. Šlo o první 
pokus a snahu zjistit, nakolik lidi toto téma za-
jímá a zda budou ochotni přijít. Od účastníků 
se sešlo mnoho balíčků semínek, což v začátku 
považuji za velký úspěch,“ zhodnotila průběh 
první burzy Monika. Nejčastěji příchozí smě-
ňovali užitkové druhy fazolí, náhrady špenátu, 
ačokču, rajčata a další. Z rostlin převažovaly 
kvetoucí letničky, trvalky a léčivé byliny.
Jako další možný termín výměnné akce orga-
nizátorka zvažuje podzim, tedy dobu, kdy bu-
dou na konci sezóny semínka zralá. „Během 
jara a léta bude přístupná Semínkovna, kam li-
dé mohou zajít podobně jako třeba do knihov-
ny,“ pozvala Monika zájemce o zahradničení.

Jak Semínkovna funguje a jaká v ní platí pravi-
dla? „Jde o místo, kde si příchozí mohou mezi 
sebou bezplatně sdílet setbu. Přirozeně se tak 
šíří druhy přizpůsobené místním podmínkám. 
Mělo by se převážně jednat o výsledek domá-
cího semenaření, semena by neměla pocházet 
z chemicky ošetřených rostlin. Důležité je, aby 
byla dobře vyzrálá, zdravá a popsaná názvem, 
místem a rokem sběru,“ popsala zakladatelka 
Semínkovny základní parametry přinesené-
ho osiva. Podle ní v semínkovnách nelze najít 
hybridní setbu označovanou jako F1, jedova-
tou či chráněnou.
„Zájemci  mohou  přijít  od  pondělí  do  pátku 
v době mezi devátou a pátou hodinou odpo-
ledne nebo kdykoliv jindy, když potkají dveře 
ateliéru otevřené. Doporučuji se předem infor-
movat na telefonním čísle 723 566 334 či na e-
-mailové  adrese  info@prirustek.cz,  zda  bu-
de otevřeno, abychom zrovna nebyli v terénu 
a návštěvníci  neodcházeli  zklamaní,“ uvedla 
kontakt Monika s tím, že každý si může vybrat 
až pět druhů semínek, které si může zdarma 
odnést. Po sklizni na konci sezóny na oplátku 
vrátí tolik typů osiva, kolik si zapůjčil. Lze vrá-

tit i jiná semínka, pokud by se zahradnický po-
kus nevydařil. Dárci i zájemci se na místě zapi-
sují na přiložený list darů a výpůjček.
„Zahrada je mou velkou vášní už řadu let a té-
ma šíření rostlin je jedním z oblíbených. Za-
jímám se o novinky i  tradiční věci v zahrad-
ním oboru, vznik semínkoven ve světě i u nás 
mi tak nemohl uniknout,“ prozradila důvody, 
proč se rozhodla založit centrum pro výmě-
nu nejen semínek, ale i zkušeností. Pokud to 
bude v jejích možnostech, příchozím ráda po-
radí či je odkáže na některou z připravených 
tematických zahradnických knih. Podobných 
míst už v tuzemsku existuje více než sto, inici-
ativa Semínkovna vznikla v roce 2015. Často 
jde o skříňku, košík či krabičku umístěnou na-
příklad v kavárnách, komunitních zahradách 
nebo informačních centrech. Více informací 
o projektu naleznete na webových stránkách 
www.seminkovny.com.
Kromě Semínkovny spravuje Monika Semo-
tánová už několik let také komunitu s názvem 
Přírůstek. „Cílem bylo sdílet zahradní rostliny, 
semena,  přebytky  a  navazovat  kontakt  s  po-
dobně smýšlejícími lidmi. Zahrada, která roste 
a neustále se proměňuje, nabízí velkou hojnost 
a je přirozené se o ni dělit, získávat nové im-
pulsy a nadšení,“ představila hlavní myšlen-
ku společenství. Základní platforma funguje 
na webu www.prirustek.cz, kde vytvořila sek-
ci pro nabídku i poptávku. Svůj profil má Pří-
růstek také na Facebooku.
Kromě příznivců zahradničení se v ateliéru už 
dvakrát při Večeru s akvarelem sešli také zá-
jemci o malbu. Někteří z nich si rovnou za-
rezervovali místo v příštím termínu. „Přesné 
datum zatím nevím, ráda bych tato setkání po-
řádala spíše v zimním období, kdy není tolik 
příležitostí a kulturního vyžití,“ přemýšlí Mo-
nika a zvažuje i možnost uspořádání podob-
né akce venku na zahradě. Účastnit se podle 
ní mohou i začátečníci. „Večery jsou koncipo-
vány tak, aby směřovaly víc k odpočinku a za-
stavení v běžném dni než k výkonu a výtvarné-
mu dílu. Děkuji všem, kteří se některé z akcí 
zúčastnili, za příjemně stráveny čas. Budu se 
těšit na další setkání,” doplnila Monika Semo-
tánová. 

Marie Majdičová

Domácí hospic Sdílení a běh? Toto nezvyk-
lé spojení funguje už několik let velmi dobře. 
Na své si letos opět přijdou jak rekreační běž-
ci, tak i milovníci dlouhých tratí. Druhý roč-
ník půlMaratonu pro Sdílení se uskuteční 18. 
června, město šťastných lásek bude možné 
proběhnout v týdnu od 31. července do 6. srp-
na. Výtěžek obou benefičních akcí poputuje 
na fungování telčské hospicové organizace.
Loňská premiéra půlMaratonu přilákala ví-
ce než sto účastníků. „Ohlasy závodníků i fa-
noušků  byly  velmi  pozitivní,  doufám,  že  se 
letos uvidíme v  ještě větším počtu,“ přeje si 
organizátor Martin Švec. Registrovat se lze už 
nyní, a to na webové stránce www.behypro-
hospice.cz. „Celá částka zamíří na podporu 
Sdílení,“ vyzdvihl Martin účel celé události.
Kromě benefice samozřejmě také půjde 
o sportovní výkony. Pokud by si ale někdo ne-
troufal na celých jedenadvacet kilometrů, mů-
že podle Martina zaběhnout tolik, na kolik se 
cítí. „Trať bude rozdělena na tři sedmikilomet-
rové okruhy,“ doplnil. Možná bude i vzájemná 
týmová podpora. „Letošní novinkou  je mož-
nost přihlásit se jako dvoučlenná či tříčlenná 
štafeta a podělit se tak o kilometry se svým ka-
marádem, kolegou či partnerem,“ uvedl orga-
nizátor. Pomocníky pro pořádání zatím nehle-
dá. „Rád ale uvidím dobrovolníky vedle trati, 
kteří budou svým fanděním utvářet příjemnou 
sportovní atmosféru,“ pozval i neběžce.
Chtěli byste se účastnit, ale jste začáteční-
ci a nemáte natrénováno? A dá se to vůbec 
za pár měsíců stihnout? „Možné to určitě je. 
Doporučil bych tři až čtyři delší výběhy týd-
ně v poklidném tempu. Nejspíš to nebude sta-
čit na vítězství, ale na zdárné dokončení ano,“ 
poradil Martin, jak se na červnový půlmara-
ton připravit.
Minulý ročník byl pro něj speciální, společně 
s kamarádem Bartolomějem Tomkou se roz-
hodli uběhnout sto kilometrů za jediný den, 
což se jim v čase dvanáct hodin a pětatřicet 
minut povedlo. „Loňská stovka byla natolik 
výživná, že ještě při vzpomínce na ni nás ma-
linko pobolívají nohy. Letos tak máme v plá-
nu si především užít půlmaraton,“ vzpomínal 
na extrémní výkon. „Budu se na všechny těšit 
v červnu na startu,“ dodal Martin Švec. 

Marie Majdičová

Půlmaraton letos nově 
nabídne štafetu
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky
Viktorie Klobásová, Staré Město
Jan Kratochvíl, Staré Město

Opustili nás
Jana Papoušková, Podolí 73 let
Petr Gabriel, Staré Město 45 let
Ing. Jiří Kaláb, Staré Město 58 let
Josef Běhan, Horní Suchá 81 let
Zdeňka Linhartová, Štěpnice 88 let
František Doupník, Staré Město 80 let
Růžena Růžičková, Nevcehle 73 let
Karel Frühauf, Karviná  82 let

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

Zprávy z UCT 
– duben 2022
Duben v Univerzitním centru – bílý sema-
for, pomoc Ukrajině a setkání s politolo-
gem Balíkem a historikem Hanušem nejen 
o Masarykovi 
Je asi zbytečné psát, že situace kolem války 
na Ukrajině změnila, doslova během pár dnů, 
priority i plány nás všech. Univerzitní cent-
rum nevyjímaje. Je to další zásah do našich 
životů, které se ještě nestačily vrátit do nor-
málu po covidové epidemii. Nezbývá než 
si přát, aby válka a s ní spojené lidské utr-
pení, nejistota a obavy z budoucnosti, skon-
čily co nejdříve. Pro Masarykovu univerzitu 
je to další výzva dokázat, že svou třetí (kul-
turní, společenskou) roli bere vážně. Reakce 
v Brně i v Telči ale byla rychlá a jasná. Ma-
sarykova univerzita uspokojila 158 žádostí 
o ubytování. Přímou pomoc poskytla i dal-
ším 40 ukrajinským studentům, kteří požá-
dali o ubytování rodinných příslušníků. Dob-
rovolnické centrum Masarykovy univerzity 
https://munipomaha.cz  dále např. organizo-
valo materiální sbírku, pomáhalo uprchlíkům 
s organizací ubytování a vyřízením úředních 
záležitostí, tlumočením či výukou českého 
jazyka. Finanční sbírka pro Ukrajinu vynes-
la přes 1,1 mil. Kč (stav k 16. 3). Tato pomoc 
Ukrajině byla a je o to důležitější, že v prů-
běhu času lze očekávat, že následky vál-
ky pocítí čím dál více i občané v ČR. Tedy, 
doufejme, že nikoli přímo vojenské, ale jistě 
ekonomické, společenské, kulturní, … I pro-
to musíme Ukrajincům pomoci. Symbolicky 
a také fakticky. Děláme to a budeme pokra-
čovat. Máme historickou příležitost, jakých 
není v životě mnoho.
Jsem nesmírně hrdý na kolegy v Univerzit-
ním centru, stejně jako na celou řadu lidí zde 
v Telči, kteří aktivně pomáhají již od začátku 
konfliktu. A jsem také rád, že to byla a je po-
moc nezištná, neokázalá, racionální a dlou-
hodobá. Velmi děkuji panu starostovi Vladi-
míru Brtníkovi, vedení města Telč i kolegům 
z MěÚ v Telči za skvělou spolupráci.  I za je-
jich přístup a nasazení, které jsou mnohdy 
hodně daleko za hranicí obyčejné pracovní 
povinnosti. Ve spolupráci s městem, a v rám-
ci našich možností, jsme uprchlíkům poskytli 
prostory Univerzitního centra pro ubytování, 
vytvoření skladu humanitární sbírky. Společ-
ně s kolegy z Panského dvora jsme zajisti-
li lektora a pro ukrajinské maminky v Telči 
zorganizovali kurz českého jazyka. I když je 
v tuto chvíli těžké odhadnout, co bude v příš-
tích měsících, určitě se nám to společně po-
vede zvládnout.     
Nebýt ukrajinského konfliktu, provoz – a asi 
nejen v Univerzitním centru – by se pomalu 
vrátil do běžného rytmu. Konečně máme bílý 
stupeň covidového semaforu (čili bez opat-

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. - - - IV. 20. 4.
III. 19. 4. V. - VI. 21. a 22. 4.

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

ření), probíhá prezenční výuka U3V a jsou 
tu první vzdělávací i kulturní akce ohlašu-
jící mimořádně zajímavou sezónu. O Telč 
je na Masarykově univerzitě velký zájem, 
a to je skvělé. Doufejme, že se k našim ak-
cím a plánům dostaneme příště, rozhodně je 
na co se těšit. 
Na závěr ještě jedna pozvánka. Letos po-
prvé jsme se rozhodli udělat ozvěny brněn-
ských Masarykových dnů, pořádaných kaž-
doročně jako připomínku narození TGM. 
Letošní téma mělo být Masaryk a vzdělává-
ní, ale jak asi všichni chápeme, všechno bylo 
jinak. Pokud vás tedy zajímá nejen osobnost 
TGM a jeho vztah ke vzdělávání, ale i poli-
tické a historické kontexty aktuálních udá-
lostí a chcete si o nich popovídat s mimořád-
ně zajímavými hosty, určitě si nenechte ujít 
skvělou příležitost a přijďte 8. dubna v 19 ho-
din do Univerzitního centra. Čeká vás setká-
ní se dvěma skvělými akademiky Masaryko-
vy univerzity.  Děkanem Fakulty sociálních 
studií a předním českým politologem Sta-
nislavem Balíkem a rovněž velmi vyhledá-
vaným historikem Jiřím Hanušem. Doufám, 
že to bude večer, kdy se ale už budeme bavit 
více i o příjemných věcech. Po zkušenostech 
z minulých let ale hlavně doufám, že vše sku-
tečně proběhne.  

Vzdělávací a univerzitní akce 
13.–14. dubna
výjezdní zasedání, Filozofická fakulta MU
21.–23. dubna
XVI. ročník konference COFOLA, Práv-
nická fakulta MU
26.–27. dubna
setkání ředitelů APSS ČR, Jihomoravský 
kraj 
2.–5. května
konference Ústavu experimentální medi-
cíny, Akademie věd ČR   

Výstavy a akce pro veřejnost (pro upřesně-
ní informací o výstavách prosíme kontaktujte 
Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143) 

Ozvěny Masarykových dnů, 
Srdečně Vás zveme na setkání s předním čes-
kým politologem Stanislavem Balíkem a his-
torikem Jiřím Hanušem, které volně navazuje 
na Masarykovy dny 2022. Čeká nás nefor-
mální povídání nejen o Masarykovi a vzdě-
lávání, ale i o dnešku. 
V pátek 8. dubna, začátek 19 h, aula UC 
Telč, vstup volný. 
Rezervace místa a další informace: Lucie Ze-
manová, tel. 731 404 899.

František Havelka – vzpomínka na telč-
ského 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 ma-
lírně. Byl nejen malíř, ale i fotograf, realis-
ta, který neuznával moderní směry. Přijďte si 
připomenout jeho život a dílo… 
Vernisáž proběhne 11. 4. 2022 v 16:00 ho-
din v prostorách Univerzitního centra MU 
a výstava potrvá do 10. 6. 2022. Srdečně 
zveme.
Výstavu pořádá UC Telč ve spolupráci s telč-
skou pobočkou Muzea Vysočina Jihlava.
Výstava o jezuitech v Telči – už v roce 2020 
v létě se na půdě bývalé jezuitské koleje Uni-
verzitního centra konala výstava „Telč a jezu-
ité, řád a jeho mecenáši“, která byla vyvrcho-
lením stejnojmenného projektu. Navázáním 
další spolupráce telčského pracoviště Národní-
ho památkového ústavu a Univerzitního cent-
ra Masarykovy univerzity došlo k její přeměně 
do pokračujícího výstupu v podobě virtuální 
i redukované reálné expozice. Bannerovou ex-
pozici, instalovanou v druhém patře Univerzit-
ního centra, si v případě příznivé epidemické 
situace můžete přijít prohlédnout každý všední 
den od 8 do 17 hodin. Vstup volný. 

Jaroslav Makovec
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Akce
3. 4.  14.00 – 17.00 sad u Punčošky
Vynášení Morany
Odpoledne pro celou rodinu v neděli 3. 4. 
od 14 do 17 hod. v sadu u Punčošky (ul. Ba-
telovská). Vynášení Morany a vítání jara, 
občerstvení, dílnička, průvod ve 14:30 hod. 
(vlastní hudební nástroj vítaný)

9. 4. 14.00 náměstí
Vítání svátků jara
Zahájení jarní sezony s místními horácký-
mi folklorními soubory Podjavořičan, Kví-
tek, Kvíteček a Krahuláček. Pro děti připra-
ví Dům dětí a mládeže tvořivé dílničky.

11. 4.  19.00   Švejk Restaurant (dolní část)
Den senátora Miloše Vystrčila
Diskuzní setkání s veřejností

18. 4.
Velikonoční obchůzka s folklorním sou-
borem Podjavořičan

24. 4. 15.30 rozhledna Oslednice
Sokol Telč zve na tradiční Probouzení 
broučků
Sraz u rozhledny. Poznávání přírody, hry, 
vyrábění, posezení u ohníčku.

24. 4.       u Muzea techniky Na Sádkách
Jarní vyjížďka strojů minulého tisíciletí 
s burzou
Pořádají přátelé Muzea techniky, tel. 
736 734 324, www.muzeumtechnikytelc.cz
8.00 – 10.30 Burza náhradních dílů
9.30 – 10.30 Sraz účastníků jízdy (vo-
zidla do r. v. 1990)
10.30 Odjezd na vyjížďku s překvapením
12.00 Konec akce

30. 4. 9.30 a 10.30
Městská galerie Hasičský dům

Vítání dětí

30. 4. 9.00 – 15.00 náměstí
Farmářský a řemeslný trh
Kontakt: tel. 722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

30. 4. 17.00 náměstí
Stavění máje s Podjavořičanem

30. 4. Telčské čarování
1. 5. Čarodějnický kotlík
u rybníka Roštejn, www.urostenky.cz

30. 4.  od 18.00 hřiště v areálu orlovny
Čarodějnice Open Air
V případě špatného počasí v klubu. Vystou-
pí cimbálová kapela Rathan z Náměště nad 

Kulturní kalendář Oslavou a telčská rock – alternative kape-
la Svahová dostupnost. Vstupné 120 Kč, dě-
ti zdarma.

Koncert KPH
7. 4. 19.00 sál NPÚ
Královská harfa a kouzlo hoboje
Jan Adamus (hoboj) a Zbyňka Šolcová (harfa)

8. a 10. 4. 18.00
Benefiční víkend pro Ukrajinu
Město Telč a ZUŠ Telč vás zvou na Benefič-
ní víkend pro Ukrajinu.

8. 4. 18.00  aula Hotelu U Hraběnky
Swingstep, Strunaband, Swing trio Telč

10. 4. 18.00  orlovna
Thomas Hall, Evžen Mašát, Ivana Morav-
cová, Eva Pavlíková, Martina Pleskačová
Milena Svobodová, Trumpet company, Žá-
ci ZUŠ - vítězové okresních a krajských kol 
ve hře na dechové nástroje a zpěvu. Vstup 
volný. Během koncertů bude možné finanč-
ně přispět na humanitární pomoc určenou 
občanům Ukrajiny (na Ukrajině i v našem 
regionu) a to v hotovosti do připravených 
pokladniček Charity.

Přednáška
25. 4. 17.00 Univerzitní centrum
Cesta Japonskem
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku 
Mgr. Miloslava Záškody

Výstavy
6. 4. 16.00 Panský dvůr
Příběhy našich sousedů
Slavnostní závěrečná prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů
Více na str. 19

8. – 10. 4. Dům zahrádkářů
Velikonoční výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00 – 17.00 
hod., v sobotu a v neděli 8.00 – 17.00 hod.
Výstava je prodejní. Prodává se zboží tema-
ticky související s výstavou (rostliny, deko-
race, pečivo)

9. 4. – 6. 6.  Galerie Hasičský dům
Nebezpečná setkání
akad. malíř Jan Kunovský – obrazy, kresby, 
grafika

11. 4. - 10. 6. Univerzitní centrum
František Havelka – vzpomínka na telč-
ského malíře
Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. 4. v 16.00 
hod. v prostorách Univerzitního centra. 
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč a Univerzitní centrum.

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno 
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné pose-
zení v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 
775 219 362, www.krtecek.org, 
www.facebook.com/centrumkrtecek

Klub důchodců
3. – 5. 4. 9.00 – 16.00   v budově polikliniky
Velikonoční výstava perníčků
8. 5. 14.00
Oslava dne matek
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací krou-
žek, čtvrtek v 9.00 cvičení a ve 14.00 drama-
tický kroužek. Více informací v klubu

Chovatelé
10. 4. 7.00 – 9.00 areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej 
krmiv a krmných doplňků

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit,
www.panskydvurtelc.cz,
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
16. 4. 19.00
Hračka
Komedie v podání prvotřídního amatérské-
ho divadelního spolku VOŽIVOT s prvky 
děsivého hororu s nečekaným rozuzlením!
Divadlo probíhá v rámci tradičního projektu 
Telčské divadlení.

Ranč Telč
https://ranctelc.cz/

Klub Prostor
Jihlavská 77, www.facebook.com/klubProstor

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sla-
víčkova 387. Klub Po–Pá 13:00 – 17:00 h.

Sport
Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, kraso-
bruslení, hokejové zápasy
Bližší informace k pronájmu ledové plochy 
a termínům konání veřejného bruslení na-
leznete na webových stránkách www.htc-
telc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

Krasobruslení
23. 4. 7.00 – 15.00
Jezerní růže
Krasobruslařský klub Telč pořádá závody 
v krasobruslení o telčskou Jezerní růži pro 
začínající a pokročilé krasobruslaře na zim-
ním stadionu.
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2. března předal starosta Vladimír Brtník a místostarosta Pavel Komín dárek pro první miminko 
letošního roku Viktorii Klobásovou                                                                              Foto: Petr Mach

Viktorie Klobásová prvním občánkem města Telče

Foto: Ilona Jeníčková

Město Telč, Dům dětí a mláde-
že a folklorní soubor Podjavo-
řičan vás zvou na zahájení jarní 
sezóny v Telči v sobotu 9. dubna 
od 14 hod. na náměstí Zachariáše 
z Hradce. Vystoupení horáckých 
folklorních souborů Kvíteček, 
Kvítek a Podjavořičan Telč a Kra-
huláček z Krahulčí.
Předvádění pletení pomlázky. 
Velikonoční dílny Domu dětí 
a mládeže. Velikonoční výstava 
v Domě zahrádkářů. 
Velikonoční obchůzka Telčí se 
souborem Podjavořičan v pon-
dělí 18. dubna. Stavění májky 
na náměstí v sobotu 30. dubna 
v 17 hod.

Vítání svátků jara

Račte vstoupit do našeho svatebního salónu…
Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků výtvarného oboru v ZUŠ...

Pavla Doležalová, Lenka Bláhová

Město Telč vás zve na výstavu obrazů, kre-
seb a grafiky akademického malíře Jana 
Kunovského „Nebezpečná setkání“
Městská galerie Hasičský dům 9. 4. – 6. 6. 
2022


