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Naše město navštívil maršálek polského 
Sejmu Tomasz Grodzki

Další foto na str. 15

Telč stále pomáhá Ukrajině  Více na str. 17

Vítání jara se navzdory počasí povedlo
Více na str. 9 a 28
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Dražební vyhlášky ● Oznámení 
o uložení písemností ● Ztráty 
a nálezy ● Záměry pronájmů 

a prodeje pozemků ● Sdělení orgánů 
státní správy ●

www.telc.eu/uredni_deska

Vzniká nová pohádka „Sám doma v pohádce“
Více na str. 26

Město Telč obdrželo Cenu ministra pro míst-
ní rozvoj za nejlepší přípravu a realizaci Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ v soutěži His-
torické město roku 2021

Více na str. 4
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84. schůze – 9. března
 - Rada města (dále RM) schválila návrh Ko-
mise pro sport a volný čas na rozdělení do-
tace – jednorázové dotace, dotace na spor-
tovní akce pro sportovní organizace na rok 
2022.
 - RM schválila rozpočtové opatření ve vý-
ši 88 000 Kč posílením § 3319 pol. 5901 
na dotace pro kulturní organizace.
 - RM schválila upravený návrh Komise pro 
kulturu a cestovní ruch na rozdělení dota-
ce pro kulturní organizace a spolky na rok 
2022.
 - RM schválila záměr podání žádosti o po-
skytnutí dotace z Fondu Vysočiny UNESCO 
2022 z Programu na podporu měst s památ-
kami světového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO.
 - RM schválila záměr podání žádosti o po-
skytnutí dotace z Fondu Vysočiny z Pro-
gramu na podporu činnosti turistických in-
formačních center v Kraji Vysočina „TIC 
2022“.
 - RM schválila nefinanční podporu akce Tel-
čské čarování.
 - RM schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 3 000 Kč spolku Orel jednota Telč 
na vzdělávací projekt „Senior bez nehod“.
 - RM schválila časový plán města Telče k pro-
vádění opatření Programu zlepšování kvali-
ty ovzduší zóna Jihovýchod CZ 06Z.
 - RM schválila smlouvu o zřízení služebnos-
ti s Krajem Vysočina, na základě které má 
město Telč – jako oprávněný v souvislosti se 
zřízením a provozem stavby „Rekonstrukce 
a prodloužení vodovodního řadu v ul. Sla-
víčkova“ – právo vstupovat a vjíždět na po-
zemek parc. č. 7443/1 v k. ú. a obci Telč.
 - RM schválila podání žádostí do Fondu Vy-
sočiny, grantového programu Cyklodoprava 
a cykloturistika 2022 na tyto akce: Zpracová-
ní projektové dokumentace cyklostezky Telč 
– Mrákotín, Údržba singletrailového areálu 
Lipky, Lávka v podchodu pod silnicí II/112.

85. schůze – 23. března
 - RM schválila výjimku z nejvyššího po-
čtu dětí v Mateřské škole Telč, příspěvko-
vé organizace, ve třídách 1., 2., 3., 4., 5. a 8. 
na ulici Komenského, a to do výše 28 dětí.
 - RM schvaluje užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádky určené k poskyto-
vání hostinských služeb pro letní turistickou 
sezonu v roce 2022 před restaurací Na Ko-
pečku.
 - RM schválila zveřejnění záměru převodu 
práv k bytu č. 2 v ul. Radkovská čp. 617 
v Telči.
 - RM schválila převod hmotného investič-
ního majetku do správy s právem hospo-
daření Svazu vodovodů a kanalizací Jih-
lavsko na akce Kanalizace a vodovod 

Z jednání rady města Dačická – I. etapa, Kanalizace a vodovod 
Dačická – I. etapa, stoka S2, 7 ks odbočení 
s uzávěrem z vodovodního řadu DN 100, 
ul. Dačická, Výstavba kanalizace a vodo-
vodu na sídlišti Jana Žižky v Telči – 2. a 3. 
etapa, Rekonstrukce a prodloužení vodo-
vodního řadu na ulici Slavíčkova, ČOV 
Telč – čerpadlo do dešťové zdrže, chemic-
ké hospodaření – čerpadlo dávkování síra-
nu železitého, čerpadlo flotace, rekonstruk-
ce chemického hospodářství – příprava 
flokulantu, rekonstrukce potrubí z aktivač-
ních nádrží do dosazovacích nádrží.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření ve výši 500 tis. Kč z § 6409 – ostatní 
činnosti, pol. 5901 – rezerva, ve prospěch § 
3613 – nebytové hospodářství, pol. 5171 – 
opravy a udržování.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Oprava fasády radnice“.
 - RM schválila podání žádosti do Fondu 
Vysočiny, grantového programu Stavby 
ve vodním hospodářství 2022 na akci „Vý-
stavba kanalizace v ulici Hradecká (u byto-
vých domů).“
 - RM schválila finanční podporu ve výši 
5 000 Kč Lince bezpečí, z. s.

86. schůze – 6. dubna
 - RM vzala na vědomí Zápis z jednání komise 
životního prostředí dne 28. 3. 2022.
 - RM schválila udělení výjimky ze stanovené-
ho období nočního klidu pro akci Čaroděj-
nice Open Air v areálu orlovny v Jihlavské 
ulici v Telči dne 30. 4. 2022 do 24.00 hod.
 - RM schválila prodej vratných kelím-
ků a úložných boxů DSO Oběhové hos-
podářství Renesance dle žádosti za cenu 
13 000 Kč.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádky určené k poskyto-
vání hostinských služeb pro letní turistickou 
sezonu v roce 2022, a to před provozovnami 
Cukrárna Jadran č. p. 34 a Zmrzlina č. p. 13.
 - RM schválila uzavření příkazní smlou-
vy s Oběhovým hospodářstvím Renesan-
ce na zajištění sběru, svozu a likvidace bi-
ologicky rozložitelného odpadu ze sběrných 
míst v Telči pro rok 2022. RM schválila roz-
počtové opatření pro § 3722/5169 ve výši 
61 000 Kč z § 6409 – ostatní činnosti, pol. 
5901 – Rezerva, na zajištění financování 
svozu a likvidace odpadu.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene uzavřené dne 19. 5. 2021 se společnos-
tí EG. D, a. s., v souvislosti se stavbou „Telč, 
Dačická, I. Etapa RD, VN, TS, NN“.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlou-
vy o dílo uzavřené dne 24. 5. 2021 se zhoto-
vitelem STATUS stavební, a. s., na akci Ex-
pozice přírodního a kulturního dědictví (část 
stavba).

Celý text naleznete v listárně TL

Velké poděkování patří všem, kteří podpořili 
Sdílení v obchodech Tesco v Telči a v Jihla-
vě. Díky vám jsme poprvé v tomto projektu 
zvítězili a můžeme pro naše klienty domácí-
ho hospice zakoupit nové elektrické poloho-
vací lůžko a stolek k lůžku. Od Nadace roz-
voje občanské společnosti z programu Vy 
rozhodujete, my pomáháme jsme za 1. místo 
získali částku 30 000 korun. Děkujeme, že 
pomáháte s námi.

Eva Švecová, Sdílení o. p. s

Díky vám jsme zvítězili!

V neděli 22. května 2022 bude v 10:00 hod. 
za zvuku mysliveckých fanfár před skleníkem 
Státního zámku Telč zahájena tradiční Chova-
telská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené 
v hospodářském roce 2021. Po prohlídce mys-
liveckých trofejí budou moci návštěvníci ab-
solvovat doprovodný program. Petr Oubrych-
ta předvede sokolnicky vedené dravce a sovy 
a umožní zájemcům se s těmito zajímavý-
mi ptáky vyfotit tzv. na ruce. V mysliveckém 
koutku se děti i dospělí budou moct dozvědět 
od Romana Navrátila zajímavosti o myslivos-
ti a přírodě. Firma PETEX Jihlava, s. r. o., bu-
de vystavovat a prodávat myslivecké oblečení. 
Pavel Hlaváček nabídne doplňky a šperky vy-
robené z přírodnin, zejména z paroží. Celý pro-
gram bude doplněn o občerstvení. Návštěvní-
ci tedy nebudou muset chvátat domů na oběd, 
ale mohou posedět a pochutnat si na jídlu ze 
zvěřiny. Chovatelská přehlídka bude přístupna 
následovně: 22. května 2022 (neděle) od 10:00 
hod. do 15:00 hod., ostatní dny 23. – 24. květ-
na 2022 od 9:00 hod. do 15:00 hod. Tuto ak-
ci pořádá Městský úřad Telč, odbor životního 
prostředí ve spolupráci se Státním zámkem 
Telč a ČMMJ, z. s., OMS Jihlava.

Ing. Vlastislav Soukup, MěÚ Telč, OŽP

Chovatelská přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře
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Starostovo okénko
Pomáháme
Válka na Ukrajině bohužel stále pokraču-
je a Telč pomáhá Ukrajině. Jak konkrétně? 
Ke dni, kdy píši tyto řádky, je v Telči regis-
trováno k pobytu 77 
ukrajinských uprchlí-
ků – v drtivé většině 
se jedná o maminky 
s dětmi. V dubnovém 
čísle Telčských listů 
jsem Vás informoval, 
že město Telč ve spo-
lupráci s Univerzit-
ním centrem Masarykovy univerzity posky-
tuje ubytování 7 ukrajinským rodinám (10 
maminek či babiček a 16 dětí ve věku od 2 
do 13 let). Tyto rodiny byly do poloviny dub-
na ubytovány v Univerzitním centru Masa-
rykovy univerzity. V současné době je již 
jedna z rodin ubytována v bytě soukromých 
ubytovatelů v Telči, další rodina se přestěho-
vala do obce nedaleko Telče a pro jednu ro-
dinu jsme našli ubytování v objektu finanční 
správy v Telči. Pro další 4 rodiny rekonstruu-
jeme jižní křídlo bývalého domova pro se-
niory v ulici Špitální v Telči. Naši ukrajinští 
přátelé zde budou mít k dispozici 5 pokojů se 
společným sociálním zařízením a společnou 
kuchyní. Tyto prostory mělo město v úmyslu 
rekonstruovat pro telčské spolky. Z důvodu 
momentálních potřeb se ale práce urychlily 
a prostory budou nejdříve sloužit k dočas-
nému ubytování ukrajinských rodin. Možná 
jste již zaslechli informaci, že město ubyto-
valo ukrajinské uprchlíky v Domě s pečova-
telskou službou. Uvedu to na pravou míru. 
Když jsem se před měsícem dozvěděl, že je 
v Bohuslavicích ubytována ukrajinská paní 
stomatoložka se svým synem, nelenil jsem, 
během několika dnů jsme částečně zrekon-
struovali jeden z bytů v Domě s pečovatel-
skou službou a tento byt jsme paní stoma-
toložce nabídli. Pomocí materiální sbírky 
a díky štědrým darům mnohých z vás jsme 
tento byt v rekordním čase připravili k byd-
lení. V současné době ukrajinská paní zubař-
ka v bytě se svým synem bydlí, navštěvuje 
kurzy českého jazyka a řešíme možnost do-
cházky jejího syna do mateřské školy. Stej-
ně tak paní zubařce pomáháme s nostrifikací 
(uznáním) jejího diplomu v ČR. Prostě dělá-
me vše pro to, aby paní zubařka mohla jed-
noho dne v Telči začít ordinovat.
Jak jinak Telč pomáhá Ukrajině? V součas-
né době telčské základní školy navštěvuje 
přibližně 40 ukrajinských školáků a škola-
ček. V tomto můžeme být vzorem pro ostatní 
města. Vřele děkuji všem, kteří se na této in-
tegraci podílí (ředitelé, vyučující, žáci atd.). 
O Benefičním víkendu, který město Telč zor-
ganizovalo ve spolupráci se ZUŠ Telč, se do-

čtete na jiném místě Telčských listů. Byl to 
krásný zážitek a velmi jsme pomohli. Děku-
ji! Na Univerzitním centru jsme zřídili malý 
sklad oblečení a jiných potřebných věcí pro 
ukrajinské rodiny. Mnoho ukrajinských ma-
minek již s naší pomocí našlo zaměstnání.
V naší společnosti se začínají objevovat ná-
zory, že česká vláda pomáhá ukrajinským 
uprchlíkům, ale nepomáhá českým obča-
nům. Toto jsou velmi nebezpečná tvrzení, 
která jsou bohužel podporována některý-
mi českými politiky. Je pravda, že i mnoho 
českých občanů se dostává do problémů (fi-
nančních, sociálních atd.) mimo jiné v dů-
sledku zvyšujících se cen energií a ostatní-
ho zboží. Dá se předpokládat, že my všichni 
zchudneme, sníží se naše životní úroveň. 
Pro někoho to bude bolestivé více, pro něko-
ho méně. Je jisté, že mnoho našich spoluob-
čanů bude potřebovat naši pomoc, protože si 
sami pomoci nezvládnou. Těmto občanům 
musíme pomoci – stát, kraj či obec. Prosím, 
pokud jste se dostali do finančních či jiných 
problémů nebo znáte někoho, kdo se s těmi-
to problémy potýká, dejte mi/nám vědět. Po-
můžeme.
Pozdravy a poděkování z Poljany
Na přelomu měsíce března a dubna jsem ob-
držel SMS od Ivana Dragobeckého – staros-
ty našeho ukrajinského partnerského města 
Poljana. Požádal mě o vzduchové čerpadlo 
pro jejich hasičské auto Liaz z roku 1977. 
Jejich čerpadlo se rozbilo. Zásluhou Jir-
ky Vejmělky ze SDH Telč a hasičů ze SDH 
Mysletice se podařilo čerpadlo během jed-
noho večera sehnat. Dále pan starosta po-
žádal o materiální pomoc pro tisíce ukrajin-
ských uprchlíků, kteří pobývají v Poljaně. 
Díky vaší štědrosti jsme během dvou dnů 
mohli naplnit 2 dodávky humanitárním 
materiálem. Bratři Milan a Petr Svobodo-
vi z firmy Svoboda Parts, s. r. o., poskytli 
na své náklady obě dodávky a zároveň do-
dávky na cestě do Poljany řídili. Dalšími ři-
diči jsem byl já a pan Ladislav Přibyl. Cesta 
do Poljany a zpět trvala 26 hodin, veškerý 
materiál jsme bezpečně přivezli do Polja-
ny. Velmi tímto děkuji vám všem, kteří jste 
do vyhlášené sbírky přispěli. Děkuji brat-
rům Svobodovým i Láďovi Přibylovi. Klu-
ci, na naši společnou cestu do Poljany nikdy 
nezapomenu! Velmi rád tímto vyřizuji sr-
dečné pozdravy a poděkování od našich přá-
tel z našeho partnerského města Poljana.
Čistá Vysočina
Téměř 26.000 se nás letos zapojilo do akce 
Čistá Vysočina. Při sběru odpadků jsme bo-
hužel opět objevili i několik nových černých 
skládek. To je opravdu takový problém od-
vézt odpadky do telčského sběrného dvora? 
Srdečně tímto děkuji všem, kteří se do akce 
zapojili a tímto způsobem přispěli k čistotě 
našeho města a jeho okolí.

Adoptuj si svůj truhlík
Možná si pamatujete na náš loňský pro-
jekt „Adoptuj si květináč“, kdy děti zasadi-
ly květiny do městských květináčů a po ce-
lé léto se o ně staraly. V letošním roce jsme 
tento projekt rozšířili a ve spolupráci s paní 
květinářkou Hanou Hinterholzovou v sobo-
tu 14. května v 15 hod. na náměstí Zacha-
riáše z Hradce společně zasadíme květiny 
do všech městských truhlíků. Letáček na tuto 
akci naleznete v tomto vydání Telčských lis-
tů. Těším se na shledanou s mnohými z vás!
Na slovíčko se starostou
Dochází k rušení protiepidemických opatření 
ohledně covidu a já bych se velmi rád opět za-
čal častěji a organizovaněji potkávat s vámi – 
občany. Znovu začnu chodit do škol, kalendář 
mám plný akcí, které organizujete se svými 
spolky či sportovními oddíly. Prosím, ať jste 
podnikatelé či zaměstnanci, školáci či dospě-
láci, neostýchejte se mi zavolat nebo napsat. 
Mnoho záležitostí můžeme probrat po telefo-
nu, nabízím i krátké setkání u kávy či pivka. 
vladimir.brtnik@telc.eu, tel. č. 731 955 738

Vladimír Brtník

Milí čtenáři,
9. dubna 2022 jsme na náměstí v Telči spo-
lečně přivítali jaro. Za DDM jste mohli 
na jevišti vidět vystoupení dětí z kroužků 
Kvíteček a Kvítek. Také jsme již tradičně 
připravili tvořivé dílničky, které děti ve vel-
kém počtu využily a kde s nadšením vyrábě-
ly zápichy do květináčů v podobě pestroba-
revných ptáčků. 
Měsíc duben byl ve znamení Velikonoc. 
Na oslavu těchto svátků jara jsme pro vás 
v DDM připravili další soutěž, tentokrát pod 
názvem Velikonoční hra. Děti dostaly sou-
těžní kartičku s černobílými vajíčky, ty po-
tom vymalovaly podle vzorů, které nacháze-
ly různě po náměstí. Hra byla opět rozdělena 
na úkoly pro mladší a starší děti. Mladší dě-
ti do 10 let měly nejen vybarvit kraslice, ale 
splnit úkol podle zadání na plakátku. Starší 
děti měly ještě vyluštit přesmyčku. Na závěr 
čekala na každého účastníka společně s di-
plomem i malá odměna. 
A co se chystá v blízké budoucnosti? Rá-
di bychom vás pozvali 22. května 2022 
od 13:30 hod. na Den Domu dětí a mládeže 
Telč. Na jevišti před DDM budete moci sle-
dovat různá vystoupení dětí z našich zájmo-
vých útvarů a ani tentokrát nebudou chybět 
stanoviště s prezentací našich činností. 
Na 28. května pro vás chystáme ještě před 
tím, než se přestěhujeme na letní základnu 
do Zvolenovic, Pohádkovou cestu a pak už 
hurá na letní tábory.

Těšíme se na společná setkání, 
kolektiv DDM Telč

DDM informuje
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Jak to vidíme my 
Anketa spokojenosti občanů Telče
Milí občané Telče, čtyři roky utekly jako 
voda, a tak bychom vás chtěli opět požádat 
o vyplnění anonymního dotazníku, který na-
jdete na adrese http://bit.ly/anketatelc22 
a který si klade za cíl zjistit, jak si představu-
jete svoje město, kde vidíte problémy a kam 
si přejete, aby směřovalo. Pokud vás zajímá 
vyhodnocení ankety z roku 2018, najdete ho 
na www.spolecneprotelc.cz v sekci „Ke sta-
žení“. Zajímavé bude sledovat, jak se z va-
šeho pohledu město od té doby posunulo. 
Proto vám předem velice děkujeme za jeho 
vyplnění! Dotazník může vyplnit i více členů 
domácnosti jednotlivě. Uzávěrka pro příjem 
odpovědí je do 31. 5. 2022. Anketu obdrží-
te i v papírové podobě do vašich schránek, 
nicméně preferujeme vyplnění elektronicky. 
Pro rychlý přístup můžete využít i QR kód:

Pozvánka na přednášku 
Ve středu 11. května si určitě nenechte 
ujít přednášku Jak šel čas s lokalitou bý-
valého zimního stadionu, která se od 17 
hod. uskuteční v přednáškovém sále NPÚ 
v Lannerově domě. Příspěvky přednesou Ji-
ří Bláha (ÚTAM AV ČR, v. v. i.), Jiří Neu-
bert (NPÚ ÚOP v Telči) a Jiří Pykal (Ko-
mise regenerace rady města). Seznámíte se 
s bohatou historií místa od počátků osídle-
ní po současnost a se vztahy této významné 
lokality s okolím a s městem. Přednášející 
pohovoří také o mezinárodním worksho-
pu Scola Telcz, který se lokalitou zabýval, 
a o pohledu odborníka, který komunikuje 
s projektanty veřejných prostranství. Budou 
zmíněny i kroky, které postupně směřují 
k možné nové podobě lokality (anketa s ná-
vrhy občanů, zadání prvotních studií, pre-
ference návrhů, možnosti dalšího vývoje).
Zprávy ze zastupitelstva
Kromě schválení závěrečného účtu a účet-
ní závěrky města Telče za rok 2021 patřilo 
k nejdůležitějším bodům dubnového zastu-
pitelstva i rozpočtové opatření na posílení 
paragrafu územního plánování a na finan-
cování stavebních akcí města. Zmínil bych 
např. pěší trasy v ul. Svatoanenská, lávku 
v podchodu pod silnicí k rybníku Roštejn, 

obnovu fasády radnice, rekonstrukci by-
tů v ul. Slavatovská či vybudování výtahu 
a instalaci platebního terminálu v budově 
MěÚ Na Sádkách. Jsem velmi rád, že mís-
to varianty rampy bude nakonec vybudován 
výtah, neboť ten dokáže obsloužit všechna 
patra úřadu. Výtah jsme do fondu projek-
tů navrhovali opakovaně a nyní je jeho re-
alizace již na dohled. Budova úřadu by tak 
měla být brzy bezbariérová, což kromě ob-
čanů s hendikepem ocení i všichni starší 
spoluobčané a rodiče s kočárky. 
Rádi jsme zvedli ruce také pro nový „Mo-
tivační program na podporu dostupné zdra-
votní péče v Telči“, protože zavedení moti-
vačních pobídek pro příchod nových lékařů 
(praktických, dětských i odborných), vč. 
např. městských bytů, máme v programu. 
Nyní je deklarován motivační bonus ve vý-
ši 300 tis. Kč a také možnost nabídky pro-
nájmu bytu, popř. nebytových prostor. Kon-
krétní podmínky stanoví v případě zájmu až 
smlouva, kterou bude opět schvalovat rada 
a zastupitelstvo města. Z našeho pohledu 
bude nejzásadnější délka závazku v letech 
a zakotvení podmínky, aby byla praxe vy-
konávána na základě smluv se zdravotními 
pojišťovnami. 

Jiří Pykal
Ukliďme Česko v Telči
Letos bylo v historii našich úklidových akcí 
Ukliďme Česko asi nejhorší počasí – minus 
dva stupně, ledový vítr a sněžení na spadnu-
tí. Ale ani to neodradilo 9 statečných, kte-
ří vyrazili na jarní gruntování na rozhlednu, 
Oslednice a okolí Židovského hřbitova.
Zatímco kolem cest a hřiště to vypadalo, že 
naše odpadkové pytle ani nenaplníme, ná-
lez černé skládky pod rozhlednou a zatáč-
ka pod židovským hřbitovem opět vydaly 
na plný přívěsný vozík odpadků. S využi-
tím zázemí OHR Services se o jejich do-
třídění a likvidaci opět postaral Jiří Pykal 
s Pavlem Dvořákem. Ještě jednou velké dí-
ky všem za pomoc! 

Hana Hajnová

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

Města Boskovice, Frenštát pod Radhoštěm, 
Horažďovice, Hradec Králové, Kolín, Kro-
měříž, Letohrad, Loket, Lipník nad Bečvou, 
Lomnice nad Popelkou, Prachatice, Praha 1, 
Telč a Žatec. Celkem 14 vítězů jednotlivých 
krajských kol se na Zelený čtvrtek vydalo 
do Prahy na Žofín, aby si společně vyslech-
li, kdo bude nositelem titulu Historické měs-
to roku 2021. To, že jsou všechna tato města 
historická a krásná, dokázala už vítězstvím 
v krajských kolech a obecně se to o nich ví. 
A právě historie provázaná jejich údržbou 
a životem místních spolků byla hodnocena 
v Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových 
zón ČR za rok 2021. Vítězem soutěže o Ce-
nu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón za rok 
2021 se stalo a titul Historické město roku 
2021 získalo město Boskovice. Telč i Bo-
skovice již staletí drží odkaz na historic-
kých mapách. Důkazem toho jsou také prv-
ní zmínky o městech a jejich hradech. První 
zmínka o Telči a hradu je datována do roku 
1315, první zmínka o Boskovickém hradu je 
z roku 1313. 
Městu Boskovice gratuluji k ocenění i na-
rozeninám. Boskovice letos slaví 800 let 
od první písemné zmínky, a navíc mají nyní 
i písemně potvrzeno, že jsou opravdu histo-
rickým městem. 
V rámci vyhlašování byly uděleny také 
dvě Ceny ministra pro místní rozvoj. Jed-
nu z nich obdrželo město Loket z Karlovar-
ského kraje.
Moderátor večera nezapomněl opomenout, 
že obě vítězné obce Ceny ministra pro 
místní rozvoj mají ledasco společné. Jed-
no se Loket jmenuje, druhé má svůj želez-
ný znak lokte vedle vstupních vrat radnice. 
Při tomto oslím můstku zavládlo nadšení 
ve čtvrté řadě, kde jsme seděli my, zástupci 
Telče. Ano, Cenu ministra pro místní roz-
voj vedle Lokte získala také naše Telč. Po-
těší to, když práci města a kolegů z ORÚP 
ocení až na ministerstvu. Všem, kdo se 
o zisk této ceny nějakým způsobem zaslou-
žili, děkuji.
Telč si pro letošní rok tedy připisuje dvojitý 
úspěch. Stala se Historickým městem Kra-
je Vysočina a zároveň obdržela Cenu mi-
nistra pro místní rozvoj na celorepubliko-
vé úrovni.
Jak už jsem zde kdysi zmínil, výčet všech 
krajských vítězů můžeme brát jako pozván-
ku na 14 kvalitních výletů po české historii.

Pavel Komín

Dvojitý úspěch

Ukliďme Česko v Telči        Foto: Linda Hajnová



str. 5TL 5/2022

Hasičské zprávy
Od 13. března 2022 do 19. dubna 2022 zasa-
hovala jednotka Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina ze stanice Telč u patnácti udá-
lostí. Při technických pomocích hasiči dvakrát 
otevřeli uzavřený prostor při nebezpečí z pro-
dlení v Telči a na parkovišti na ulici Dačická 
provedli záchranu psa z uzamčeného vozidla. 
V Komenského ulici provedli transport pacien-
ta do sanitního vozidla a v Telči – Podolí trans-
portovali pro změnu posádku letecké záchranné 
služby k pacientovi a zpět k vrtulníku. Poslední 
březnový pátek pak jednotka z Telče provedla 
naložení humanitární pomoci, v podobě původ-
ního vybavení domova pro seniory ve Špitální 
ulici, k převozu do centrálního skladu v Kame-
nici nad Lipou k dalšímu přerozdělení a odeslá-
ní na místo konečného využití. Ze tří doprav-
ních nehod, na které byla naše jednotka vyslána, 
byla jedna překlasifikována z dopravní nehody 
na první pomoc při zranění způsobeném při pá-
du za chůze a zbývající dvě dopravní nehody 
osobních vozidel byly vážné. K jedné z těch-
to nehod došlo v zatáčce u obce Dolní Dvor-
ce, kde se střetla dvě osobní vozidla a hasiči zde 
poskytovali pomoc pěti osobám, z nichž dvě 
osoby utrpěly vážná zranění. K druhé doprav-
ní nehodě došlo na křižovatce u Horního Me-
ziříčka, kde došlo opět ke střetu dvou osobních 
vozidel, při kterém byly zraněny dvě osoby. 
V tomto období došlo k šesti požárům. V Dlou-
hé Brtnici došlo k požáru ocelové haly s usklad-
něnou slámou. Při tomto požáru byl vyhlášen 
druhý stupeň požárního poplachu a zasahovalo 
zde celkem devět jednotek. V lese u Staré Říše, 
ve Velkém Pěčíně a u Olšan došlo k požárům 
hrabanky a suché trávy po nedohašeném pále-
ní. V Telči za železničním náspem dvakrát na-
še jednotka likvidovala požár stromu a pařezu. 
Jednalo se zřejmě o úmyslné zapálení.
V této souvislosti bych chtěl upozornit na zvý-
šenou opatrnost při rozdělávání ohňů v otevře-
ném prostoru, kdy v suchém prostředí dochá-
zí často vlivem nedokonalého uhašení ohniště 
k rozfoukání žhavého popela a ke vzniku po-
žáru s následnou škodou na majetku. Fyzic-
ká osoba sice nemá ze zákona povinnost pále-
ní ohlašovat, ale vždy je nutné se informovat, 
zda pálení nebylo hejtmanem kraje omeze-
no. A pro ohlášení je možné využít aplikaci 
na webových stránkách HZS Kraje Vysočina: 
https://paleni.izscr.cz. Nemáte-li přístup k in-
ternetu, pak lze pálení ohlásit na telefonním 
čísle 950 270 200 pro Kraj Vysočina.
Začátkem května oslaví hasiči svátek svaté-
ho Floriána tradičními dny otevřených dveří, 
a to v pátek 6. května a v sobotu 7. května vždy 
od 7 do 15 hodin. V těchto dnech budou pří-
stupné veřejnosti všechny stanice Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina.

npor. Jiří Fišara 
Velitel stanice Telč

Mladík byl pod vlivem alkoholu
V sobotu 19. března přijali policisté oznáme-
ní o opilém mladistvém chlapci, který v Tel-
či na ulici upadl a poranil se. Přivolaná zdra-
votnická záchranná služba mladíka odvezla 
na vyšetření do nemocnice. Jednalo se o sedm-
náctiletého chlapce, u kterého byla naměřena 
hodnota přes jedno promile alkoholu. Policisté 
provedli šetření a informovali také odbor soci-
álně právní ochrany dětí. Člověk, který umož-
ní požití alkoholu osobě mladší osmnácti let, 
se dopouští protiprávního jednání.

Policie ČR Telč informuje

Žáci a studenti ze škol z Telče, Nové Říše 
a Třeště se pod vedením svých učitelů zapo-
jili v prvním pololetí školního roku 2021/2022 
do projektu neziskové organizace Post Bel-
lum nazvaného Příběhy našich sousedů. Jejich 
úkolem bylo oslovit a vyzpovídat pamětníka, 
digitalizovat staré fotografie, prozkoumat ar-
chivy a nakonec vytvořit animační, rozhlaso-
vou nebo psanou reportáž či dokument. Děti 
se díky projektu naučily pokládat otázky, vy-
brat z nasbíraného materiálu to nejdůležitější, 
hledat informace a také stříhat video a audio-
záznamy, které pořídily při rozhovorech. Hlav-
ně však získaly informace z historie 20. stole-
ní od žijících pamětníků. Během půl roku žáci 
natočili a zpracovali příběhy pamětníků Jana 
Marka, Vladislava Veselého, Agáty Drevňáko-
vé, Marie Krajíčkové, Evy Melmukové Šaše-
cí, Miloše Nevorala a Jaroslava Šimánka.
Veřejná prezentace jejich pamětnických pří-
běhů se uskutečnila 6. dubna 2022 v Panském 
dvoře v Telči, a to i za účasti většiny oslove-
ných pamětníků. Žáci a studenti tak před od-
bornou porotou a širokou veřejností prezento-
vali svá dokumentární díla a na základě toho 
odborná porota vybrala tři vítězné projekty. 
Pomyslné zlato získali žáci z telčského gym-
názia (natáčeli pana Veselého), druhý se umís-
til tým ze ZŠ Třešť (příběh pana Šimánka) 
a třetí byl tým ze ZŠ Hradecká (životní osu-
dy Agáty Drevňákové). Ale dle sáhodlouhé-
ho aplausu z řad přítomných diváků, kterých 
bylo téměř 200, byl vítězem každý tým, který 
se účastnil. Příběhy zpracované žáky z Telčska 
a Třešťska jsou zveřejněny na webu Příběhy 
našich sousedů. 
Projekt Příběhy našich sousedů se na Telčsku 
konal poprvé, a to díky zapojení Místní akční 
skupiny Mikroregionu Telčsko v rámci projek-
tu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska 
II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139.

Foto k článku na str. 15

Příběhy našich sousedů – příběhy, 
které nemají být zapomenuty

V současné době jsou na úřední desce uve-
řejněna tři oznámení o vyhlášení výběrové-
ho řízení: na pracovní místo na odboru roz-
voje a územního plánování (zaměstnanec 
pro investiční činnost města), na pracovní 
místo zaměstnance pro zajištění provozu tu-
ristického informačního centra a na pracov-
ní místo strážníka Městské policie Telč (lhů-
ta pro podávání přihlášek je u všech těchto 
výběrových řízení stanovena do 16. 5. 2022 
do 17 hod). Bližší podmínky a požadavky 
jsou uvedeny na úřední desce, která je pří-
stupná i na internetových stránkách města 
na adrese http://www.telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrová řízení 
na nové zaměstnance

Řidič je podezřelý z trestného činu
Ze spáchání trestného činu je podezřelý muž, 
který řídil vozidlo, i když mu bylo řidičské 
oprávnění odňato. Ve středu 6. dubna jel před 
jedenáctou hodinou dopoledne v Telči s vozi-
dlem Škoda Fabia po ulici Svatoanenská. Au-
tomobil policisté zastavili a provedli kontrolu. 
Zjistili, že řidičem je muž, který má na zákla-
dě rozhodnutí městského úřadu vyslovený zá-
kaz motorová vozidla řídit. Muž je podezřelý 
ze spáchání přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, případ policisté prověřují.  
Střet dvou vozidel
K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek 
7. dubna na silnice u obce Dolní Dvorce. Po pá-
té hodině večer jel třiadvacetiletý řidič vozidla 
Škoda Octavia ve směru na Telč, přejel do pro-
tisměru a došlo ke střetu s automobilem VW 
Sharan. Nehoda si vyžádala vyšší počet zraně-
ných, včetně dětí. Ve vozidle Škoda se těžce zra-
nil řidič a zranění utrpěl také jeho spolujedoucí, 
oba byli transportováni do zdravotnických za-
řízení. V automobilu VW se zranilo pět osob, 
všichni zranění byli převezeni do nemocnice. 
Místo nehody policisté ohledali, zadokumento-
vali a provedli šetření. Dále zahájili úkony trest-
ního řízení pro podezření ze spáchání trestného 
činu, dopravní nehodu policisté prověřují.
Pokus o vloupání do objektu
Policisté prověřují případ, ke kterému došlo 
v Telči v místech zvaných Oslednice. V sobotu 
16. dubna se pachatel ve večerních hodinách po-
kusil vniknout do rekreační chaty. Poškodil ok-
no a dále dveře do sklepa. Dovnitř se pachateli 
dostat nepodařilo, nic neodcizil. Poškozením ale 
vznikla majiteli škoda za bezmála deset tisíc ko-
run. Místo činu policisté ohledali, zadokumen-
tovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestných činů pokusu krádeže a porušování do-
movní svobody. Po pachateli policisté pátrají.

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení
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střednictvím TL. Ukázal, že když se chce, tak 
to jde. Celé Oslednice včetně Romantiky si 
zaslouží již řadu let celkovou renesanci a rád 
bych věřil, že v nedaleké budoucnosti se i tato 
akce objeví v investičních záměrech vedení 
města. Jsou tam na několika částech i docela 
riziková místa, například z důvodu pádů větví 
či celých stromů.
To místo kdysi bylo, a snad jednou zase bude, 
tou částí našeho krásného města, nedělní pro-
cházkovou trasou. Kdysi tam chodily a v bře-
zovém hájku u mostu si hrály děti z mateř-
ské školy a nebyla obava, že jim něco padne 
na hlavu. Jen jedno nevím – kdo a kdy ty 
vzorně srovnané hromady větví naloží 
a odveze, třeba na čarodějnické pálení… 
Děkuji tedy ještě jednou panu Dvořákovi 
a děkuji předem i za vyjádření možného zá-
měru vedení města.

Pavel Kaupa st. 

Poděkování

Každý místní občan, který chodí cestou 
Oslednicemi podél Staroměstského rybní-
ka na Staré Město, si zajisté všimne zejmé-
na na svahu od železničního mostu až tunelu, 
dále pak na svahu směrem k rybníku celko-
vého „prosvětlení“ a vyčistění zmíněné plo-
chy. To vše po kvalitně a pečlivě provedeném 
prořezu náletů a křoví, odstranění starých 
popadaných větví i podstatné úpravě celého 
prostoru, již řadu let neprováděného. K tomu 
navíc i provedení ořezu větví starých stromů 
podél druhé strany cesty, zasahujících na ně-
kolika místech až do pěšiny. Vše ořezané je 
přitom vzorně složeno do hromádek a připra-
veno k odvozu.
To vše během několika dnů provedl pan Pavel 
Dvořák, jinak provozující známou Záchran-
nou stanici volně žijících zvířat v Telči.
A proto je opravdu vhodné panu Dvořákovi 
moc poděkovat alespoň touto formou – pro-

Jestlipak víte, co se mimo jiné nachází 
ve spletitých suterénních chodbách a zá-
koutích telčské polikliniky, kde by se určitě 
krásně hrálo třeba na schovávanou. Že ne-
víte? Sdílení, o. p. s., tam má sklad půjčov-
ny zdravotních a kompenzačních pomůcek! 
Zapůjčení pomůcek, které usnadní a zpří-
jemní život jak osobám se zdravotním ome-
zením, tak i lidem o ně pečujícím, je totiž 
další ze služeb, které Sdílení nabízí. 
Půjčovna samotná působí velmi zvláštním 
dojmem, neboť na první pohled by člo-
věk mohl mít pocit, že se ocitl v posilovně. 
Hrazdy k lůžku, chodítka či berle, antide-
kubitní matrace, polohovací válce a kruhy, 
rehabilitační šlapadlo, polohovací lůžko či 
koncentrátor kyslíku by se při troše fanta-
zie daly klidně zaměnit za posilovací hrazdy, 
matrace na cvičení, boxovací pytle, rotoped, 
masážní lůžko či čističku vzduchu. Jen uži-
vatele těchto věcí a přístrojů bohužel zamě-
nit nelze.
I když by mnozí z vás sklad půjčovny mož-
ná hned nenašli, dveře do kanceláře půjčov-
ny určitě nemůžete minout. Stačí vstoupit 
hlavním vchodem do budovy telčské po-
likliniky a jít rovnou za nosem. Nejenže 
má Sdílení největší půjčovnu zdravotních 
a kompenzačních pomůcek v okrese Jihla-
va, ale má i kvalifikované odbornice, které 
vám s výběrem té správné pomůcky ochot-
ně pomohou. Můžete se na ně obrátit osob-
ně v pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:00 
do 16:00, ve středu odpoledne od 12:00 
do 16:00 a v pátek po telefonické domluvě 
na čísle 737 191 490.
A na závěr jedna kontrolní otázka! „Copak že 
se skrývá v podzemí telčské polikliniky?“ 

Milena Kopečná 
(fundraising a péče o dárce, Sdílení, 

o. p. s.)

Tajemství suterénu telčské 
polikliniky

TJ Sokol Telč pořádá po dvou letech tra-
diční oddílové přebory v moderní gym-
nastice. Na celodenní akci budou soutě-
žit děvčata od 5 let do 15 let.
Koná se v neděli 15. května mezi 9.00 – 
17.00 hod ve sportovní hale Sokola, Ma-
sarykova ul.

Díky za pomoc
Jsem Polka vdaná za Čecha Miroslava Vaň-
ka. Od 30 let žiji v Telči. Nejdříve s muži, 
však nejdéle jako vdova. Kolem mě jsou pří-
jemní lidé, otevření k sobě i k cizince. Volba 
Čech pro život byla dobrým rozhodnutím.
Jenže poslední zima mi přinesla problém 
s topením a svícením. Radiátory přestaly 
topit od října, což skončilo výměnou kotle 
koncem ledna. Pohodlí trvalo krátce.
Pod vlivem změn mezi distributory ener-
gií byl objeven můj nedoplatek za elektri-
ku v hodnotě 23 tis. Kč. Mohla jsem zaplatit 
dluh hned a podepsat smlouvu na odběr se 
stejnou firmou. Jenže tak se nestalo. Místo 
rychlé akce energetiků mi na 25 dní vypnuli 
proud. Od 7. března do 1. dubna.
Po týdnu života v zimě a tmě jsem se obrá-
tila s žádostí o pomoc na dobré lidi v Telči. 
Soused Radek Doležal mi poskytl kontak-
ty na dodavatele el. energie, aby se neotále-
lo s napojením elektřiny. Čas běžel. Během 
týdne se nic nedělo. Proto jsem se obrátila 
s prosbou o pomoc na sociální odbor MěÚ 
Telč. Velice šťastně!
Ubytovali mě v Domečku. Žila jsem tu 
v teple 15 dnů, do úplného vyřízení mého 
problému.

Moc děkuji za dobré srdce všem šlechetným 
Telčanům. Dá se říct – zachránili jste mi ži-
vot. Bez patosu. Má tchýně v únoru 1984 
v podobných podmínkách zemřela.
Mou vděčnost směřuji k pracovníkům so-
ciálního odboru a panu starostovi.
Město Telč, děkuji za hojnost i operativnost 
v krizové době.

Helena Vaňková

Poděkování
Ze srdce bychom chtěli jménem celé rodiny 
poděkovat všem sestřičkám a lékařkám ze 
Sdílení v Telči za veškerou péči, kterou po-
skytovaly a věnovaly našemu milovanému 
Petru Gabrielovi. 

rodina Gabrielova

Poděkování
Děkujeme MUDr. Oldřichu Noskovi a Sdí-
lení, o. p. s., za jejich péči o naši maminku 
Stanislavu Herynkovou v posledních dnech 
jejího života a také novoříšskému panu opa-
tovi za slova útěchy. Děkujeme i vám všem, 
kteří jste se s ní přišli rozloučit.

rodina

Foto: Ilona Jeníčková
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a jejich zasílání poštou vyřídíte na IC 
radnice – nám. Zachariáše z Hradce 70.

info@telc.eu; 567 112 407, 
567 112 408

Vzpomínka

V březnu tohoto roku nás uprostřed rodiny 
opustila moje maminka Jiřina Rüklová. Ode-
šla ve věku 99 let. Její obětavé a laskavé srdíč-
ko nám bude navždy chybět. V myšlenkách si 
k ní dál budeme chodit pro radu a útěchu. 

Za vzpomínku děkuje dcera Alenka, 
vnoučata a pravnoučátka

Vzpomínka

Dne 20. 5. 2022 uplyne 10 let, kdy nás opus-
til náš milovaný Vlastík Čermák. 23. května 
by oslavil 65 let.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.

Rodiče, syn Jiří s rodinou, dcera Jana 
s rodinou a bratr Rosťa s rodinou

Pub kvízy neboli hospodské kvízy jsou 
na mnoha místech oblíbenou večerní zába-
vou všech věkových kategorií. A od letošní-
ho dubna se jich můžeme zúčastnit i v Telči. 
Zkušený organizátor Jan Přibyl nám vysvět-
lil, jak takové kvízy probíhají.
Honzo, nejdříve se prosím krátce představ 
čtenářům TL.
Jmenuji se Jan Přibyl, vyrůstal jsem v Řás-
né a v roce 2010 jsem odmaturoval na GOB, 
takže se prakticky považuji za Telčana.  
Poté jsem se přesunul do Brna, kde jsem vy-
studoval bakalářský program lektorství an-
glického jazyka pro jazykové školy na Pe-
dagogické fakultě Masarykovy Univerzity. 
Touha poznávat víc mě dostala na necelé dva 
roky do Anglie, kde jsem pracoval na růz-
ných místech, převážně v hotelnictví. A prá-
vě tam jsem objevil pub kvízy. Momentálně 
jsem zpět v Brně, kde žiji se svou manželkou 
a synem.
Co je to vlastně pub kvíz?
Pub kvíz neboli hospodský kvíz je soutěž tý-
mů o 2–8 členech. Týmy soutěží proti sobě 
v pěti kolech po deseti otázkách + v jedné bo-
nusové otázce. Vítěz vyhraje cenu dle zvážení 
podniku, většinou lahev dobrého pití. Za bo-
nusovou otázku, která se víc než na vědomos-
tech zakládá na umění správného odhadu, ná-
leží cena útěchy tvořená rundou panáků. Kvíz 
trvá obvykle 2,5 hodiny – záleží na počtu tý-
mů. V Telči se bude začínat ve všední dny 
v 18 hodin, o víkendech v 19 hodin.
A jak ses k pořádání těchto kvízů dostal?
Pub kvízy jsme objevili spolu s mým kama-
rádem ze Slovenska na jihu Anglie. Zaujal 
nás nápis „Pub kvíz dnes večer“, zkusili jsme 
ho a moc se nám to líbilo. Měli jsme asi 18 
bodů z 60 možných, kvíz byl totiž zaměřený 
na anglické reálie, ale i přes herní fiasko jsme 
byli z konceptu nadšení. Když jsem se vrátil 
do Brna, našel jsem anglické kvízy a zhruba 
rok jsem na ně chodil. Poté přišly na řadu kví-
zy v češtině. Se spolužákem z VŠ jsme zašli 
do jedné brněnské restaurace a zkusili český 

Večer plný zábavy, otázek 
a nových informací – Pub 
kvízy dorazily do Telče

kvíz. Šlo o souhru náhod, protože místní mo-
derátor říkal, že ho to nebaví a že by byl rád, 
kdyby to po něm někdo převzal. Od té doby 
– od ledna 2016 – moderuji. Zakladatel spo-
lečnosti, pod kterou kvízy pořádám, je z Ho-
landska – právě tam, spolu s Anglií, mají kví-
zy prapůvod. Fungují tam prakticky v každé 
vesnici nad 500 obyvatel. Atmosféru jsem 
chtěl přenést sem do České republiky a nyní 
i přímo do Telče.
Pro koho je kvíz vhodný, kdo je jeho typic-
kým účastníkem?
Za 6 let moderování jsem narazil na všechny 
věkové kategorie. V Brně rozhodně převažu-
jí mladí studenti – středoškoláci zhruba od 18 
let a vysokoškoláci. Účastní se ale i štamgasti 
důchodového věku. Každý hráč si v otázkách 
najde něco, protože každý kvíz zahrnuje širo-
ké spektrum oborů – historii, zeměpis, sport, 
folklor, hudbu apod. Pořádáme tematicky za-
měřené speciály i všeobecně zaměřené kví-
zy, ve kterých je vždy směs různých otázek 
vybraných tak, aby tam bylo od všeho něco. 
Kvízy vytváří celkem 10 osob a každý z nás 
je „specialistou“ na jiný typ otázek.
Jak probíhají soutěže – odpovídají soutěž-
ní týmy společně, nebo se musí jednotliví 
hráči střídat?
Všichni odpovídají společně. Nestane se, že 
bychom „vyvolali“ jednoho člověka. Různé 
otázky sednou různým lidem. Základem dob-
rého týmu jsou proto různorodí lidé – někdo 
se orientuje v historii, další ve sportu, ve fil-
mu apod. 
Jak velké musí týmy být?
2–8 lidí, týmy v jedné hře mohou být různě 
velké. Ale víc hlav víc ví, takže je lepší, když 
je členů hodně. Pokud je jich ale víc než 8, 
za každého hráče „navíc“ se odečítají 2 body.
Kde všude už jsi kvízy realizoval?
Hlavně v Brně – realizoval jsem kvíz v ma-
lém sklípku, v restauracích, ve sport barech… 
Momentálně je v plánu Telč, Třešť, Jihlava, 
Dačice… Jsem čerstvým otcem a pravidelně 
se vracíme do Telče a do Řásné za čerstvými 
prarodiči , takže chci svých návštěv využít 
i v pořádání kvízů. V našem regionu se „kví-
zuje“ velmi málo, takže bych to tu rád rozšířil.
Jakou máš momentálně představu o fun-
gování pub kvízů v Telči?
V Prostoru by měly být kvízy cca jednou mě-
síčně – někdy tematicky zaměřené, jindy vše-
obecné. V Pivnici Telč každých čtrnáct dní 
v úterý. 
První telčský kvíz se uskutečnil 1. dubna 
v klubu Prostor. Vydařil se?
Ano, dojmy jsou skvělé. Kvíz byl tematicky 
zaměřený na 90. léta minulého století. Do-
padlo to výborně, jeden tým měl dobře nastu-
dované „devadesátky“ a vyhrál na plné čáře 
o 8 bodů. Nepřišli jen Telčané, ale i přespolní 
týmy různých věkových skupin – od teenage-
rů po soutěžící středního věku.

Čím bys nalákal případné zájemce o hru?
Raději než prázdně tlachat nad vypitým pi-
vem se pojďte pobavit a něco se dozvědět. 
 Z podniku vždy odejdete o něco chytřej-
ší a zároveň máte možnost zažít se svými ka-
marády něco nového. Vzít můžete i sousedy, 
děti, babičky a kohokoli dalšího. Věk nehraje 
roli. Pevně věřím, že si pub kvíz užijete.
A jak by měli v případě zájmu postupovat?
Na našich stránkách www.pubquiz.cz si tým 
vybere termín kvízu a stůl. Jeden ze soutěží-
cích tým zaregistruje a pak už stačí jen dora-
zit. Přijít můžete i bez rezervace – pokud bu-
de volný stůl, můžete rovnou hrát. Vstupné 
na běžné kvízy je 50 Kč na osobu, na speciá-
ly o 10 Kč více. Pro více informací se můžete 
podívat na už zmíněné webové stránky nebo 
na facebookové skupiny Prostor a Pubquiz 
v Telčské pivnici.

Jan Přibyl při moderování kvízu
Foto: Archiv J. Přibyla
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Projekt s názvem Příběhy našich sousedů 
umožňuje žákům osmých a devátých tříd po-
znat něco málo z naší minulosti jinak, než jak 
je jim to prezentováno v učebnicích dějepi-
su. Díky účasti na projektu jsme měli mož-
nost seznámit se s životním příběhem pana 
Vladislava Veselého, zakladatele Občanské-
ho fóra v Telči. 
Vše začalo již na podzim, když nás paní uči-
telka Volavková seznámila s projektem. Teh-
dy jsme si ani nedokázali představit, kolik 
práce za tím může být, a tak se naše skupi-
na utvořila poměrně snadno. Náš pětičlen-
ný tým se skládal ze mě (Radim Šalanda), 
Vojtěcha Brtníka, Alberta Prouzy, Michaely 
Tomšů a Matouše Veselého. Prvním úkolem 
bylo vybrat si pamětníka a natočit s ním vi-
deo reportáž. Hned s prvním zmíněným jsme 
ale měli trochu problém. Bylo těžké najít ně-
koho, kdo by měl zajímavý životní příběh, 
který by upoutal, a zároveň byl ochoten nám 
o něm povyprávět. Naštěstí nám ale paní uči-
telka navrhla Vladislava Veselého, jímž jsme 
byli naprosto ohromeni.
Když jsme vymysleli pár otázek, které by 
nám přiblížily jeho život, vydali jsme se 1. 
prosince natočit rozhovor. Byli jsme malin-
ko nejistí a zmatení, ale nakonec se nám po-
dařilo vhodně rozestavit techniku, usadit se 
a pana Veselého vyzpovídat. Během rozho-
voru na nás čekalo velké překvapení. Předtím 
jsme totiž neměli ani tušení, že byl na vojně 
zadržen a souzen a že se už v té době otevře-
ně stavěl vůči režimu. Samozřejmě jsme tím 
byli unešení a snažili se zjistit co nejvíce. Ani 
v nejmenším jsme nevěděli, jak zajímavé do-
poledne nás čeká. A to byl teprve začátek!
Poté jsme se zúčastnili několika workshopů, 
během nichž nám Alena Holubová, regionál-
ní koordinátorka společnosti Post Bellum, 
poradila, jak ve video reportáži pamětní-
kův příběh vhodně odvyprávět a jak video 
sestříhat. Na to jsme měli zhruba tři měsíce. 
Během nich jsme vytvořili scénář, dotoči-
li záběry, editovali video a navrch ještě psa-
li životopis. To je spousta práce a jen tak tak 
jsme to stihli včas. Naštěstí jsme si ale práci 
vhodně rozdělili – Matouš psal životopis, já 
s Vojtou jsme editovali video, Albert pomá-
hal s technikou a dotočením záběrů a Míša 

Střípky z GOB a SOŠ Telč
1. místo v projektu Příběhy 
našich sousedů

nám dodávala inspiraci a doplňovala scénář. 
Se vším nám pomáhala paní učitelka, která 
musela vynaložit spoustu trpělivosti, aby nás 
usměrňovala. Každý z nás odvedl velký kus 
práce a jen společně jsme stihli vše odevzdat 
v termínu.
Na závěr nás čekal asi ten nejtěžší úkol – 6. 
dubna veřejně odprezentovat příběh pana Ve-
selého. Bylo velmi stresující se narychlo na-
učit scénář, zvládnout úzkost z mluvení před 
lidmi a neudělat ostudu sobě, škole ani panu 
Veselému. Do toho všeho nám ještě konkuro-
valy ostatní týmy. Odborná porota měla vy-
brat celkem tři, které nejlépe zpracovaly život 
svého pamětníka. Ani v nejmenším jsme ne-
čekali, že se nám bude tak dařit. 
Ovšem když jsme stáli před tolika lidmi 
a všichni nás poslouchali, nemohli jsme se 
splést. Všechen stres z nás odpadl a my jsme 
hrdě mluvili o všech útrapách a úspěších pana 
Veselého. Kdyby i vás zajímalo, co všechno 
si prožil, můžete si na stránkách Paměti ná-
roda pustit naše video nebo přečíst životopis. 
Pan Veselý za sebou má těžké časy a o jeho 
životě by se dalo mluvit celé hodiny. Přece 
jen to byl i on, kdo se zapříčinil o pád reži-
mu! Čekali jsme, že se na jevišti zasekne-
me, zapomeneme text nebo se spleteme, ale 
nic z toho se nestalo. Vše jsme zvládli skvěle 
a s pocitem zadostiučinění a hrdosti se usadi-
li zpět do hlediště. I kdybychom se neumístili 
na stupních vítězů, byli bychom šťastní, že se 
náš výkon vydařil a pan Veselý s paní učitel-
kou na nás mohou být pyšní. Porota vyhlási-
la druhé a třetí místo. V ten moment už nám 
bylo jasné, že tak dobří, abychom byli prv-
ní, jsme nebyli, a všechna naděje nás opus-
tila. Jenže to bylo přesně naopak! Těžko se 
popisuje pocit, který jsme měli, když porota 
oznámila, že na prvním místě se umístil tým 
z Gymnázia Otokara Březiny. Náš tým! 
Ještě nyní, když píšu tento sloupek, tomu 
nemohu uvěřit. Byli jsme ohromně šťastní 
a spokojení, že naše půlroční práce sklidila 
své ovoce. Ještě větší radost nám ale uděla-
lo, že jsme v rámci tohoto projektu mohli po-
znat Vladislava Veselého, seznámit se s jeho 
životem a zjistit, že i v našem sousedství se 
odehrálo mnoho zajímavého. Naše historie se 
totiž neodehrává jen na stránkách učebnic ne-
bo v černobílých dokumentech, ale i v paměti 
našich sousedů a známých, kde je o dost ži-
vější a zajímavější. Minulost nese mnohá po-
naučení, a jak nám porota několikrát zopako-
vala, je důležité se o ni zajímat. 
Velmi děkujeme Post Bellu za tuto zkušenost. 
Bezpochyby nám mnoho přinesla a jen tak 
na ni nezapomeneme. Děkujeme i panu Ve-
selému za jeho ochotu a příběh, který nás pro-
vázel celý školní rok. Samozřejmě děkujeme 
i paní učitelce Volavkové. Bez vás by se nám 
to nepodařilo.

Radim Šalanda, tercie

Vítězný tým Foto: Radek Kopečný

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace 
z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
15. 5. – Den rodiny
Žižkovy sady od 10 hod. Těšit se může-
te na sportovní ukázky, výtvarné dílny, 
soutěže a bohatý doprovodný program! 
Přijďte si s námi užít zábavou nadupa-
ný den! Těšíme se na vás!
CHEB
13. 5. – 15. 5. – Chebský festival vína
Pozvánka pro fanoušky dobrého vína 
na historické náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad.
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 5. – Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál 
Zahájení letní turistické sezóny spojené 
s cyklistickou vyjížďkou a bohatým do-
provodným programem.
LITOMYŠL
21. – 22. 5. – Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
Víkend plný chutí a vůní, tradice i ex-
perimentování v gastronomii, O kotlík 
starosty Litomyšle – soutěž ve vaření 
kotlíkových gulášů.
POLIČKA
12. – 19. 5. – Martinů fest Polička
25. ročník tradičního festivalu klasické 
hudby věnovaný odkazu poličského ro-
dáka Bohuslava Martinů.
TELČ
21. 5. – Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů 
Kvíteček, Kvítek, Podjavořičan, Krahulá-
ček a jejich hostů z Prahy, Českého Krum-
lova a z partnerského města Šaľa. Po celý 
den řemeslný trh s předváděním tradič-
ních řemesel a s ukázkou kácení máje.
TŘEBOŇ
21. 5. – Třeboňská šlapka 2022 
za Emou Destinnovou
Tradiční cyklovyjížďka na zahájení tu-
ristické sezóny vede do Stráže nad Nežár-
kou. Program trasy na www.itrebon.cz/ 
trebonskaslapka
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Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Regan: Nečekané přiznání; Paris: Te-
rapie; Honeyman: Eleanor se má vážně 
skvěle; Lednická: Životice; Bohatá: Kli-
kař Beny; Hjorth: Kdo seje vítr; Castil-
lo: V moci zla; McLain: Láska a zkáza; 
Hutchison: Sběratel motýlů; Archer: Jen 
čas ukáže; Gibney: Andělé smrti; Caplin: 
Domek v Irsku; Stabenow: Když krev 
promluví; Jakoubková: Líný manžel, ho-
lé neštěstí; Goffa: Člověk za oponou
Naučná
Kindlová: Tradinář; Filliozat: Zkoušeli 
jsme všechno; Vejmola: Tomík na cestách; 
Bělohlávková: Tak už se nestyď; Thoro-
vá: Vývojová psychologie; Venglář: Mís-
ta, kam se nechodí
Dětská
Pospíšilová: Kouzelná třída o Velikono-
cích; Brezina: Mumie za volantem; Ste-
vens: Záhada zamčeného kupé; Hlavinko-
vá: Sesterstvo a síla moci; Picoult: Láska 
mezi řádky; Lemire: Mira; Taylor: Ma-
lamandr; Gier: Zámek v oblacích; Segel: 
Noční můry!; Hanáčková: Vezmi mě do-
mů. Do jakého lesa patřím? 

Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Novinky Knihovny UC
Alexander Gogun: Stalinova komanda; Ha-
na Kotíková: Hana Mašková: příběh legen-
dární krasobruslařky; Erich Fromm: Strach 
ze svobody; Karol Lovaš: Jan Saudek: Mys-
tik; Karla Tchawou Tchuisseu: 100 perli-
ček pro (ne)milovníky češtiny; Karel Čer-
ný: Ze zámoří do Čech: čokoláda, čaj a káva 
v raném novověku; Jaroslava Bicková: Zo-
oterapie v kostce; Charles Darwin: Výraz 
emocí u člověka a u zvířat; Kolektiv auto-
rů: Operační polohy; Rudolf Píša: Příběhy 
firem; Radkin Honzák: Holky to někdy ne-
maj lehký; Abbey Sy: Podrobný obrazový 
průvodce uměním kaligrafie

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Ohlédnutí 
za Vítáním jara

V sobotu 9. dubna se folklorní soubor Pod-
javořičan Telč zúčastnil, spolu s mladšími 
soubory Kvítek a Kvíteček, akce Vítání 
svátků jara pořádané od 14 hodin na ná-
městí Zachariáše z Hradce v Telči. Divá-
ci mohli zhlédnout hned dvě naše pásma. 
Zahajovali jsme akci vystoupením O ře-
meslech. Nejdříve šly dívky v pracovních 
krojích a s hráběmi, poté kluci s košťa-
ty a nakonec jsme dohromady zatanči-
li na písně o tkalcích. Poté vystupovaly 
mladší děti, Kvíteček vystoupil s pásmem 
Mlýn a Kvítek divákům předvedl pásmo 
nazvané Vařečky. Nesmíme opomenout 
ani krásné vystoupení dětí ze souboru Kra-
huláček z Krahulčí. Akci jsme zakončovali 
v již tradičních krojích pásmem Nanynka. 
Pro letošní rok jsme si pro diváky připra-
vili překvapení v podobě vynášení smrtky 
Morany. Po všech vystoupeních a děkov-
ných proslovech jsme se, převážně dívky 
a ženy, průvodem vydaly k Belpské láv-
ce, kde jsme smrtolenku za doprovodu tra-
dičních lidových písní a říkadel odstrojily 
a poté ji vhodily do rybníka. Tento pradáv-
ný pohanský zvyk, který byl v minulos-
ti prováděný o Smrtné neděli, měl za úkol 
vyhnat z vesnic a měst zimu a smrt a při-
vést jaro a teplo. To, že je jaro už skutečně 
potřeba, dokazovalo i pravé aprílové poča-
sí, které celou akci doprovázelo. Největší 
obdiv a pochvalu proto zaslouží zejména 
soubory mladších dětí, při jejichž vystou-
peních se strhla silná sněhová přeháňka, 
a ony je přesto dokončily. 
Děkujeme všem souborům za předvedení 
svých krásných vystoupení a přejeme jen 
samé příjemně strávené jarní dny.

Jana Vacková

Vzpomínáme na 20. století

Druhá polovina dvacátého století přinesla Tel-
či také otevření nového hřbitova v Lipkách. 
Vzniklo tak další místo posledního odpočin-
ku v našem městě. Hřbitovy měla Telč od ne-
paměti. Dávno zaniklé lze zaznamenat v po-
čtu dvou. Jeden byl u kostela svatého Ducha 
pod svatodušní věží, a to od nejstarších dob až 
po rok 1579, druhý u farního kostela svatého 
Jakuba v letech 1370–1670.
Od doby založení kaple zasvěcené Panně Ma-
rii Nanebevzaté roku 1099 přestavěné roku 
1121 na kostel v katastru Staré Město je v uží-
vání hřbitov obklopující tento svatostánek stej-
ně tak jako další hřbitov od roku 1679 obe-
pínající kostelík svaté Anny ve čtvrti Podolí. 
Za zmínku stojí ještě hřbitov židovský existu-
jící od roku 1880 v prostranství Oslednic u že-
lezniční zastávky v majetku Federace židov-
ských obcí v České republice.
Vzhledem k přeplněnosti jmenovaných hřbito-
vů bylo přistoupeno v Telči k vybudování no-
vého. Bylo vytipováno několik variant výstav-
by. Uvažovalo se např. o svazích pod kostelem 
svatého Jana Nepomuckého za Telčí smě-
rem ke Krahulčí nebo o jeho zřízení na vrchu 
Oslednic za železniční tratí.
Konečné rozhodnutí však padlo na jeho umís-
tění na kraj Lipek po levé straně za zdí zde 
se rozprostírající zahradnické firmy směrem 
od zámeckého parku. Projekt vypracoval Bo-
humil Fanta z Prahy. Obsahoval velikost jed-
noho hektaru rozměrů 150 krát 70 metrů, 820 
hrobů, 414 urnových hrobů v urnovém há-
ji, rozptylovou a vsypovou loučku 550 metrů 
čtverečních.
Smuteční obřadní síň pojal jako výtvarné dílo 
s řadou designersky řešených detailů. Exteri-
ér vyznívá v tvarové čistotě přízemního objek-
tu v pravidelně otevřeném půdorysu písmene 
Y. V interiéru lze vidět hru světel v kombina-
ci s užitím ušlechtilých přírodních materiálů 
v podobě leštěných žulových obkladů a dřevě-
ných prvků. Krásu doplňuje vřetenové scho-
diště, dřevěný strop s trubicovitým osvětlením 
a geometricky členěné otvory. Nechybí ani hy-
gienické zařízení a garáže.
První práce započaly 14. 3. 1977, a to velmi 
rychle – kolaudace proběhla již 25. 11. 1977. 

Byla vybudována kanalizace, zajištěn přívod 
pitné vody z městského vodovodu, užitkové 
pak z rybníka Nadýmák. Uvnitř prostranství 
byly zřízeny příjezdové cesty k obřadní síni, 
cestičky, obrubníky, vysázeny okrasné stro-
my a provedeny veškeré potřebné úpravy včet-
ně železobetonového plotu výšky 2,05 metrů 
a dalšího ohraničení. 

Text a foto: Jiří Ptáček
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Jen co se české školy vrátily k běžnému 
režimu, tedy k výuce ve škole a bez po-
četných karantén, musely se poprat s dal-
ším mimořádným úkolem – s přílivem dětí 
z Ukrajiny. V mnoha ohledech nelehká si-
tuace s sebou však přinesla i výhody, třeba 
zcela nové zkušenosti pro české žáky. Jak 
tedy funguje výuka cizinců v praxi?
V polovině dubna se v telčských základ-
ních školách učí celkem 38 žáků z Ukraji-
ny, z toho 22 navštěvuje ZŠ Masarykovu 
a 16 ZŠ Hradeckou. Děti za začaly zapiso-
vat v průběhu března a pochází z různých 
oblastí Ukrajiny, mezi nejčastější místa pat-
ří Kyjev, Balta, Charkov a Mariupol. Mno-
hé z nich při zápisu doprovodili občané ČR, 
kteří jim pomáhají vše zvládnout. Zatím ne-
lze určit, jaký bude finální počet nových žá-
ků, školy jsou ale připraveny jich přijmout 
tolik, kolik dovolí jejich kapacita.
Nově příchozí žáci jsou v obou školách za-
řazeni do běžných tříd podle svého věku, 
tedy od 1. až do 9. ročníku. Otevření spe-
ciálních tříd pro dané žáky zatím v plánu 
ani jedna škola nemá. „Jsme přesvědče-
ni, že adaptace a aklimatizace těchto dětí 
probíhá snáze a rychleji, když jsou nuce-
ny používat náš jazyk v co největší možné 
míře. Podle mého názoru je nyní důležité, 
aby měly děti zajištěné bezpečné a klidné 
prostředí a překonaly jazykovou bariéru,“ 
uvádí ředitel ZŠ Hradecká Libor Sova.
Někteří žáci, hlavně ti z 2. stupně, se s no-
vými spolužáky i učiteli mohou domluvit 
anglicky, jiní ale angličtinu neovládají vů-
bec a s ostatními se dorozumívají pomo-
cí komunikačních kartiček a překladačů. 
Učitelé s nimi vyplňují písanky, tvoří pro 
ně pracovní listy a další materiály. Zároveň 
je ale důležité na ně v co nejvyšší možné 
míře mluvit česky a co nejvíce je zapojo-
vat do výuky, aby měli možnost se rych-
le naučit nový jazyk. ZŠ Hradecká tímto 
způsobem vyučuje v dopoledních hodi-
nách, po obědě mají ukrajinské děti výu-
ku českého jazyka s ukrajinskou lektorkou 
Natalií Kozyk. Doučování z českého jazy-
ka mají se stejnou lektorkou k dispozici 
i děti na ZŠ Masarykova. „Děti jsou velice 
snaživé. Pravidelně dochází na výuku čes-
kého jazyka. Je vidět obrovský kus práce, 
který mají za sebou. Děti se ve svých kme-
nových třídách poměrně dobře adaptovaly, 
čeští spolužáci je přijali velice pozitivně, 
a ač se jim všichni snaží vytvářet přijatel-
né prostředí bez strachu a stresu, běžný re-
žim českých žáků není ovlivněn,“ popisuje 

Děti z Ukrajiny 
usedly do školních 
lavic v Telči

Simona Matoušová, asistentka pedagoga 
a vychovatelka ve školní družině, která se 
podílí na práci s dětmi z Ukrajiny.
Pro české žáky i pedagogy mohou být noví 
spolužáci dokonce přínosem, jak doplňuje 
Libor Sova: „Jsme přesvědčeni, že všich-
ni nově příchozí se svými českými spolužá-
ky a učiteli společnou řeč nacházejí a na-
jdou. Pro žáky i pedagogy je to vynikající 
příležitost, jak se seznámit se zahraničními 
žáky, poznat jejich zvyky, národ a kulturu. 
Je pro nás potěšující slyšet, že se jim na-
še škola velmi líbí a že jsou zde spokoje-
ni. Jsem si však plně vědom, že zvládání 
této situace je pro všechny velmi náročné. 
Všem zaměstnancům a žákům školy proto 
patří můj dík.“

Ivana Holcová

Zeptali jsme se dětí – ZŠ Hradecká
U nás ve 4. A jsou noví spolužáci z Ukra-
jiny. Jsem moc ráda, že tu jsou. Máme dva 
kluky a tři holky. Všichni jsme na ně moc 
hodní a pomáháme jim. Také se všichni 
snažíme, aby se naučili česky. Strašně rádi 
si s nimi hrajeme.

Adéla Svobodová, IV. A
Jsem moc ráda, že jim můžeme pomoci. 
Jsou tu už od března, máme tady dva klu-
ky a tři holky. Když jdu do školy a potkám 
je, tak si povídáme. V hodinách se hezky 
zapojují, o přestávkách hrajeme hry. Sna-
žíme se, aby zapomněli na to, co se děje 
na Ukrajině. Končí po čtvrté hodině a cho-
dí na oběd. Mám je moc a moc ráda.

Kateřina Křížová, IV. A 
Děti z Ukrajiny k nám do 4. A přišly 
v březnu. Přišli k nám dva kluci a tři hol-
ky. Máme je celá třída rádi a všichni se jim 
snažíme udělat radost. Ze začátku bylo těž-
ké se s nimi domluvit, ale teď už to doká-
žeme. Doufám, že se jim u nás líbí, a snad 
přichází na jiné myšlenky než na to, co se 
děje na Ukrajině. Snažíme se jim pomoci. 
Všichni se v hodinách hezky zapojují.

Amálie Marečková, IV. A
Přišel k nám nový ukrajinský spolužák. 
Měli jsme z něho dobrý pocit od první 
chvíle. Nejdříve jsme si mysleli, že s ná-
mi nebude moc komunikovat, ale nakonec 
jsme se všichni rychle seznámili. První 
chvíle byly těžší, než jsme se s ním domlu-
vili, ale po pár dnech jsme se dokázali ba-
vit normálně. Nejdříve jsme se dozvěděli 
jen pár informací o něm díky naší angličti-
ně a překladateli, ale teď už si myslím, že 
jsme ho do našeho kolektivu zařadili velmi 
dobře a bereme ho jako našeho kamaráda 
a spolužáka.

Viktorie Veselá, VIII. B

Zeptali jsme se dětí – ZŠ Masarykova
Danča Zmereha je žákyní 8. třídy a v po-

Farmářské 
a řemeslné trhy 2022

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

sledních týdnech nám všem velmi pomáhá 
v komunikaci s ukrajinskými dětmi. Ona 
sama nastoupila do naší školy před čtyřmi 
lety jako cizinka. Zpočátku jí připadalo ne-
možné naučit se česky, ale během prvního 
roku se vše začalo měnit. Nyní je to pro ni 
již hračka, a ráda proto pomáhá i teď pří-
chozím ukrajinským dětem. Danka ovlá-
dá několik jazyků – rodnou rumunštinu, 
ruštinu, ukrajinštinu, angličtinu a němči-
nu. Dorozumí se tak už naprosto všude . 
A právě ona se ptala dětí, jak se jim u nás 
líbí, a českých dětí se ptala na to, jak se jim 
s nově příchozími spolupracuje. 

Ve škole se mi líbí. Česky zatím moc nero-
zumím. Baví mě hodiny matematiky. Za-
tím tu nemám žádné kamarády, ale jsem 
ráda, že v jiných třídách jsou mladší holky 
od nás, s těmi mohu mluvit. Když jsem při-
šla poprvé, tak jsem měla obrovský strach. 
Nejtěžší je pro mě to, že se musím učit tři 
jazyky. 

Líza (Elizabeta), 7. třída
Škola se mi moc líbí, je hezká. Česky už 
trochu rozumím, mám zde už i kamarády 
ze třídy. Nejtěžší je pro mě jazyk, jinak to 
zvládám.

Maksym, 9. třída
Teď už je vše lepší než ze začátku. Už tro-
chu rozumíme česky, bavíme se s českými 
holkami, píšeme si. Ale pořád se víc baví-
me s dětmi z Ukrajiny. 

Bogdanka, Zlata, Verča, 6. třída
Mít ve třídě cizince je zajímavé, ale dobré. 
Domlouváme se pomocí překladače, ob-
čas ale máme strach, aby to správně pře-
ložil. 

Jitka K., 7. třída
Mluvíme s Maksymem anglicky, trošku už 
rozumí i česky. Získáváme nové zkušenos-
ti. Je to pro nás takové zajímavé, mít ve tří-
dě Ukrajince. Rozhodně je to něco, na co 
budeme všichni vzpomínat.

Vojta G., 9. třída
Domlouváme se česky, někdy pomocí pře-
kladače, píšeme si s nimi i mimo školu. Je 
fajn, že tu s námi jsou. Je s nimi legrace. 
Johanka P., Eliška F., Maruška N., 6. třída

Připravily Kristýna Zajícová (9. třída), 
Danutza Zmereha (8. třída)
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V měsíci dubnu došlo k ukončení staveb-
ních prací v rámci projektu „Expozice 
kulturního a přírodního dědictví“. Došlo 
ke komplexní rekonstrukci východního, se-
verního a západního křídla bývalého domo-
va pro seniory v ulici Špitální v celkových 
nákladech 15 mil. Kč. Vybavení expozic vč. 
úpravy dvora bude probíhat dále v průběhu 
roku 2022. Otevření expozice ze strany Mu-
zea Vysočiny předpokládáme v počátku ro-
ku 2023. Rovněž v současné době dochází 
k opravám jižního křídla objektu. Rekon-
strukce jižního křídla je řešena v kontextu 
budoucího využití pro místní spolky a orga-
nizace. Po dobu nezbytně nutnou budou ny-
ní tyto prostory sloužit pro potřebné dočas-
né ubytování občanů Ukrajiny. 
V květnu bude za podpory z dotačního pro-
gramu Regenerace zahájena obnova fasády 
objektu radnice. Obnova fasády neovlivní 
plné otevření objektu radnice od 1. června. 
Dále probíhají stavební akce: 
• Výstavba inženýrských sítí v lokalitě 

Dačická,
• Výstavba cyklostezky do Volevčic,
• Vybudování lávky pod mostem v ulici 

Batelovská,
• Rekonstrukce ulice Svatoanenská,
• Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ 

Komenského. 
Před zahájením jsou nyní další stavební ak-
ce: 
• Výstavba výtahu v budově MěÚ 

Na Sádkách,
• Rekonstrukce bytů v ulici Slavatovská,
• Rekonstrukce vodovodu v ulici Hra-

decká,
• Přeložka vodovodu v ulici Dačická.

Vladimír Švec

Informace 
o realizovaných a připra-
vovaných stavbách

Inzerujte 
v Telčských listech

Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 

odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

Po téměř třiceti letech se sjedou do ČR fa-
noušci motocyklů britské značky Norton 
na Mezinárodní NOC* Rally 2022. Zá-
jemci si budou moci prohlédnout motocy-
kly této značky na přehlídce 11. června 
od 11.00 do 13.00 hod. na náměstí.
Zde bude probíhat i doprovodný program 
k akci, zajištěný Technickým muzeem 
v Brně, např. workshop pro děti, návštěv-
níci si budou moci také prohlédnout vo-
zovou techniku z historických sbírek, 
na kterou budou dohlížet četníci v dobových 
uniformách a příslušník Veřejné bezpečnos-
ti z doby před rokem 1989. 
Na akci se zaregistrovali účastníci z Ang-
lie, Francie, Švédska, Holandska, Švýcar-
ska a dalších zemí. Mnozí z nich přijedou 
po vlastní ose. Těšíme se na jedinečnou 
přehlídku. K vidění budou značky růz-
ných typů a samozřejmě u nás i velmi oje-
dinělých.
Mezinárodní NOC Rally pořádá každým 
rokem v jiné zemi Norton Owners Club se 
sídlem v Anglii, kde tuto značku čtyřtakt-
ních motocyklů založil před téměř 125 le-
ty (přesně v roce 1898) James Lansdowne 
Norton. Club čítá více než 5 000 členů ze 42 
států světa. Letos se setkají v naší republice 
v České Kanadě.
*Norton Owners Club
www.norton-club.cz, www.tmbrno.cz

Marcela Havlíčková

Mezinárodní rally moto-
cyklů značky Norton v ČR 
s hlavním programem 
v Telči

Vítání jara na telčském náměstí sice pozna-
menalo aprílové počasí, ale jako každoročně 
také znamenalo start do řady kulturních akcí, 
které nás v sezoně čekají. Patří mezi ně urči-
tě i Česko francouzská hudební akademie. Tu 
v posledních letech začala doprovázet ještě 
jedna zajímavá aktivita. Jsou jí rezidence vý-
tvarných umělců. Díky aktivitě grafika Jana 
Vičara a spolupráci Kraje Vysočina, Oblastní 
galerie Vysočiny Jihlava a města Telč již dva-
krát v Městské galerii Hasičský dům tvořili 
svá díla umělkyně a umělci z Francie. A neje-
nom to, do svých přechodných ateliérů pustili 
i žáky naší základní umělecké školy a veřej-
nost na výstavy vlastních prací. Z loňské re-

Umělecké rezidence 
v Telči budou pokračovat

zidence pak získalo jak město, tak i jihlavská 
galerie některá vytvořená díla.
O to víc jsem rád, že při své pracovní cestě 
do francouzského partnerského regionu Kra-
je Vysočina Grand Est jsem měl možnost té-
to aktivitě pomoci. Společně s panem Viča-
rem jsme se ve městě Remeši setkali s radním 
pro kulturu a památkovou péči panem Pasca-
lem Labelle. Kromě řady kulturních projek-
tů jsme diskutovali právě i rozšíření vzájemné 
spolupráce při výměnných pobytech umělců 
z obou našich krajů. A v návaznosti na roky 
probíhající hudební akademii pak i o význa-
mu česko francouzské kulturní spolupráce. 
Pan náměstek vyjádřil jak plnou podporu vý-
měně umělců, tak i zájem poznat Telč a sezná-
mit se s akademií. A současně nabídl možnost 
zázemí pro české umělce v jejich výtvarném 
centru v Remeši. Velmi si této nabídky vá-
žím a jsem rád, že se už nyní rýsují konkrétní 
jména výtvarníků, se kterými bychom se měli 
v červenci na náměstí v Telči potkat.

Roman Fabeš

Prodej stavebních 
pozemků v lokalitě 

Dačická
Město Telč zveřejnilo záměr prodeje 
stavebních pozemků pro výstavbu 

rodinných domů
v obytné zóně Dačická.

Veškeré informace potřebné k podání 
nabídky jsou zveřejněny na elektronické 

úřední desce na adrese: 
www.telc.eu/uredni deska.

Nabídky je možné podávat
do 27. července 2022 do 17 hod.
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V letošním roce si připomínáme 100 let od narození malířky Míly 
Doleželové (1922–1993), jejíž životní osudy patří trvale k naše-
mu městu. Od 16. června si budeme moci prohlédnout její tvorbu 
na velké výstavě v Městské galerii Hasičský dům, kterou připra-
vuje Město Telč, Univerzitní centrum Telč a Oblastní galerie Vy-
sočiny v Jihlavě.
Výstavu budou provázet také dosud nikde nezveřejněné fotografie 
Jiřího a Marie Šimáčkových, kteří, jako jedni z mála, měli mož-
nost od 60. let dokumentovat nejen díla Míly Doleželové a její-
ho životního partnera Jiřího Mareše, ale i jejich vznik. Unikátní 
snímky nám nezištně poskytla paní Dagmar Vondráková Šimáč-
ková z pozůstalosti svého nedávno zemřelého otce. A právě pa-
ní Dagmar mohla, díky rodinné vazbě, oslovovat jako jediné dítě 
z Telče Mílu Doleželovou „teto“, později jako mladá dívka důvěr-
ně „Miluško“.
Využila jsem příjemné setkání s paní Vondrákovou a požádala ji, 
zda by se o své vzpomínky na Mílu Doleželovou a Jiřího Mareše 
podělila se čtenáři Telčských listů. Ochotně mi vyhověla.

Jaká je Vaše nejstarší vzpomínka na Mílu Doleželovou?
Když mi bylo asi šest let, tak mě vzali rodiče s sebou k malířům. 
Usnula jsem u nich na pohovce.
Moc ráda s láskou vzpomínám na výlety autem s paní malířkou 
a panem malířem a jejich pejskem Dezinkou. A také na jejich cha-
lupu v Klátovci, kde se dalo ležet na peci jako v pohádkách.

Vybaví se Vám obrazy, které ve Vaší přítomnosti tvořila?
Paní malířka přede mnou obrazy nikdy nemalovala.

Setkávala jste se s ní v dětském věku. Děti jsou všetečné. Ne-
chtěla jste někdy malovat s ní?
Chtěla jsem s ní moc malovat, ale neměla jsem talent na malování.

Jak to přijímala?
Brala to jako normální život.

Vím, že pro několik prací jste Míle Doleželové posloužila ja-
ko dětská modelka. Prozradíte, kolik takových obrazů bylo?
To je velmi těžké odhadnout. Za těch devět let jich mohly být de-
sítky.

Obvyklá otázka v podobných rozhovorech. Čtenáře by jistě 
zajímala veselá příhoda ze společných chvil, které jste s Mílou 
Doleželovou prožila.
Hodně jsme se spolu nasmály, když mě požádala, abych si věne-
ček z kopretin z předešlého dne opět nasadila na hlavu kvůli dal-
šímu malování nebo dalším skicám. A protože byl přes noc v míse 
s vodou, tak mi voda začala stékat po celém těle.

A hodně osobně. Přece jen jste byla v té době dítě. Neprovedla 
jste někdy něco, co Mílu Doleželovou rozzlobilo?
Zlobila se na mě jenom jednou, a to, když jsem usnula v místnosti 
s krbem, která byla ve spodní části domu. Našla mě tam asi před 
půlnocí a věděla, že moji rodiče budou mít o mě hrozný strach.

Děkuji za milý a upřímný rozhovor. V několika příštích číslech Tel-
čských listů uveřejníme snímky Vašeho tatínka ze zákulisí tvorby 
Míly Doleželové a Jiřího Mareše.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Telč

Připomínáme si 100 let od narození malířky Míly Doleželové

Míla Doleželová a Jiří Mareš se svojí kamarádkou, 1979

Ukázka z tvorby Míly Doleželové na následující straně
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Marie Magdalena 

Dagmar Vondráková (Dadka Šimáčková) byla paní malířce modelkou

Ukázka z tvorby Míly Doleželové

Drůžičky
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Návštěva pana Tomasze Grodzkiho, maršálka Sejmu Polské republiky, v Telči

Město Telč ve spolupráci 
s Hanou Hinterholzovou vás zvou na akci

ADOPTUJ SI SVŮJ
TRUHLÍK

Srdečně zveme všechny děti a rodiče.
Přijďte nám pomoci rozkvést náměstí !

Sobota 14. 5. 2022 od 15 hod.
Náměstí Zachariáše z Hradce, u kašny

Přines si své rukavice a lopatku.
Dobrou náladu vemte s sebou.

Děti se mohou hlásit u pana starosty 
nebo v infocentru.

inzerce_adoptuj truhlík_A5.indd   1 14.04.2022   12:44:02

Příběhy našich sousedů

Položení věnců u pamětní desky obětem polského Lednového povstá-
ní z roku 1863–1865 v Univerzitním centru

Foto: Ilona Jeníčková

Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil se starostou města 
Vladimírem Brtníkem ukázali vzácnému hostu naše krásné město

Foto: Ilona Jeníčková

V Poljaně se starostou 
Ivanem Dragobenským

Delegace se podívala i na věž sv. Jakuba Foto: Ilona Jeníčková
Všechny zapojené týmy do projektu Příběhy našich sousedů. Více na 
stranách 5, 8 a 23

Více na str. 3
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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 704 787 323

Malý oznamovatel

Osmdesáté výročí ope-
race ANTHROPOID
Je to již osmdesát let od atentátu na zastupu-
jícího říšského protektora v Protektorátu Če-
chy a Morava Reinharda Heydricha („kata 
českého národa“). Jaké byly okolnosti, kte-
ré vedly k rozhodnutí o jeho likvidaci, příči-
ny a následky? Kdo byli lidé, kteří se na této 
akci podíleli, kteří ji plánovali a kteří stáli ko-
lem? Jaké bylo mezinárodní postavení našich 
exilových představitelů a osobnosti domácího 
odboje? A jaký je historický odkaz tohoto činu 
pro budoucnost a jaké jsou tradice ve vojen-
ských útvarech a společenských organizacích 
České republiky? Na všechny tyto otáz-
ky odpoví Pavel J. Slavík, který je sběrate-
lem leteckých insignií, pořádá různé výstavy 
a přednášky vztahující se k vojenským vyzna-
menáním, odznakům, nášivkám a vojenské 
historii. V roce 2017 obdržel od Svazu letců 
ČR medaili Za zásluhy, za propagační činnost 
a rozvíjení tradic letectva a ozbrojených sil. 

H. Grycová
Více na str. 26

Koupím garáž v Telči

nebo zahradu/pozemek

s možností stavby do 25 m2

platba hotově

773 463 582
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V pátek 8. dubna se rozezněly prostory re-
staurace U Hraběnky, v neděli 10. dubna je 
vystřídal sál telčské orlovny. Během dvou 
koncertů se na pódiu vystřídalo množství hu-
debníků. A vybrala se nečekaně velká částka, 
která pomůže Ukrajině.
První zmíněný koncert představil hudeb-
ní skupiny SwingStep, Strunaband a Swing 
Trio Telč spolu s panem starostou jako hostu-
jícím klavíristou. Těžištěm druhého koncer-
tu byla soutěžní vystoupení žáků ZUŠ ze tříd 
Evy Pavlíkové, Mileny Svobodové a Evže-

na Mašáta se zaměřením na zpěv, klarinet 
a žesťové nástroje. Zpestřením večera byla 
bývalá žákyně ZUŠ a nynější studentka zpě-
vu na univerzitě v Prestonu Ivana Moravco-
vá. Nedělního koncertu se zúčastnilo i něko-
lik ukrajinských rodin ubytovaných v Telči 
a okolí včetně té, která do města dorazila jako 
první. V úplném závěru večera rodina podě-
kovala všem místním lidem, kteří jí a všem 
ostatním pomohli a nadále pomáhají.
Pořádání se ujalo Město Telč v čele se staros-
tou Vladimírem Brtníkem a ZUŠ Telč s ředi-
telkou Evou Pavlíkovou. „Velmi rád na tomto 
místě všem poděkuji a věřím, že na nikoho ne-
zapomenu. Děkuji hotelu a restauraci U Hra-
běnky a orlovně Telč, které zdarma poskytly 
své prostory. Jmenovitě bych chtěl poděko-
vat paní ředitelce ZUŠ Evě Pavlíkové a mé 
manželce Mileně. Obě toho měly na svých 
bedrech opravdu mnoho. Samozřejmě děku-
ji všem vystupujícím, dobrovolníkům i panu 
zvukaři Vejmelkovi,“ vyjadřuje vděk Vladi-
mír Brtník a jeho slova doplňuje Eva Pavlíko-
vá: „Oficiálními pořadateli bylo Město Telč 
a ZUŠ Telč, ale myslím si, že se zapojil něja-
kým drobným dílem téměř každý účinkující, 
byla to společná práce. Já osobně bych chtě-
la moc poděkovat týmu lidí z orlovny, přede-

Telč stále pomáhá Ukra-
jině – Benefiční víkend 
přinesl více než 33 tisíc 

vším Janě Křížkové, a pak také Mileně Ko-
pečné za velkou pomoc.“
Vstup na koncerty byl volný, návštěvníci ale 
mohli finančně přispět do připravených po-
kladniček Charity. Stejné pokladničky byly 
součástí sobotní akce Vítání jara na náměstí, 
benefiční tak byl opravdu celý víkend. Cel-
ková částka nashromážděná v pokladničkách 
byla pro pořádající velkým potěšením – vy-
bralo se krásných 33.345 Kč. Polovina část-
ky bude Charitou použita přímo na Ukrajině, 
polovina pomůže ukrajinským uprchlíkům 
v našem regionu. 
Kde vznikl nápad víkend uspořádat? „Zhru-
ba ve stejnou dobu napadlo mě, pana staros-
tu a pány z uskupení Swing Trio, že bychom 
mohli nějak pomoci. Naplánovali jsme dva 
samostatné koncerty, které jsme ale propojili 

zastřešujícím názvem Benefiční víkend. Kaž-
dý koncert byl jiný, v jiném prostředí a cílený 
na jiné publikum,“ popisuje Eva Pavlíková. 
Vladimír Brtník dále zmiňuje, že byl mno-
ha občany dotazován na možnosti finanční 
podpory Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků. 
K uspořádání koncertů v Telči ho inspirova-
ly benefiční akce uspořádané v jiných měs-
tech. „Spojil jsem se s paní ředitelkou ZUŠ 
Evou Pavlíkovou a začali jsme přemýšlet nad 
datem, formou i místem. Zároveň se stalo, že 
za mnou na radnici přišli dva telčští muzikan-
ti Petr Běhal a Jiří Holubec a řekli mi: „Pane 
starosto, tak jsme si říkali, co kdybychom udě-
lali pro ty naše Ukrajince v Telči nějaký kon-
cert?“ Slovo dalo slovo a domluvili jsme se, 
že uděláme koncerty dva.“
Oba pořadatele stála organizace víkendu 
spoustu úsilí. Eva Pavlíková se navíc ujala 
uvádění koncertu v orlovně a mnohé vystu-
pující doprovázela na klavír. To nejdůležitější 
se však povedlo – víkend se vydařil, návštěv-
níci, vystupující a pořadatelé odcházeli spo-
kojení a Telč pomohla, jak popisuje Vladimír 
Brtník: „Co se týče organizace, jednalo se 
o poměrně náročný víkend. V průběhu obou 
koncertů však panovala velmi vroucí, poho-
dová a přátelská atmosféra. Myslím si, že je 

Z koncertu U Hraběnky Foto: Eliška Rodová

Vážka pokračuje v letu
Že změna je trvalý stav, platí pro komunitní 
projekty dvojnásob. V naší škole Vážka to za-
žíváme na vlastní kůži již od září. Přes nejrůz-
nější úskalí škola funguje a jsme za ni vděční 
– děti, rodiče i průvodci. Scházíme se čtyři dny 
v týdnu od 8:30 do 13 hodin ve třídě v Univer-
zitním centru Masarykovy univerzity na ná-
městí. Den začínáme společným laděním, 
hrou, povídáním. Následují výukové bloky za-
měřené na český jazyk, matematiku, angličti-
nu, aktuální témata a svět kolem nás. Každý 
den chodíme ven. Pozorujeme přírodu, lezeme 
po stromech, píšeme křídami na beton, pilu-
jeme zlomky nebo si „jen tak“ hrajeme. Dřín 
v zámeckém parku se stal dětem druhým do-
movem. Mají v něm zařízené byty i lesní re-
stauraci a ekonomický systém založený na vý-
měně listů. Podle některých výzkumů je volná 
hra zásadní pro duševní zdraví dítěte a má do-
konce vliv na zlepšení exekutivních funk-
cí mozku. Navíc ji děti milují, takže v našem 
školním dni má rozhodně své místo. S krásný-
mi dny se naše vycházky prodlužují. Hodně 
vyrábíme a výtvarně tvoříme. Děti absolvo-
valy několikadenní kurz šití, workshop výro-
by glazované keramiky i knihvazačskou dílnu. 
S technikou akvarelu děti seznámila ukrajin-
ská malířka, která dočasně pobývá v Krahul-
čí. Tento školní rok navštěvuje školu šest dě-
tí ve věkovém rozmezí 7 až 12 let. Výhodou 
smíšeného kolektivu je, že každé dítě se rozvíjí 
dle svých schopností, je zde prostor pro vrstev-
nické učení a vzájemnou motivaci. Děti jsou 
vedené v individuálním (domácím) vzdělává-
ní na spřátelených základních školách.
Protože se nám povedlo registrovat naši ško-
lu do rejstříku MŠMT, od září budou všechny 
děti zapsané přímo v ZŠ Vážka a mohou zde 
plnit povinnou školní docházku. Zároveň tak 
vzniká prostor pro profesionalizaci, rozšíření 
školních aktivit a finanční stabilizaci, protože 
kromě školného placeného rodiči bude škola 
financována také příspěvky od státu. Na příští 
školní rok přijímáme děti do 1. – 6. ročníku.
Pokud máte zájem dozvědět se o naší ško-
le více, přijít se podívat či si popovídat o na-
šem přístupu a plánech, ozvěte se na e-mail 
bara@navetvispolu.cz. 
Všechny zájemce také srdečně zveme 
11. května na setkání s Vážkou, kde budete 
mít příležitost se s naší školou zážitkovou for-
mou seznámit. Začínáme v 16 hod. před hlav-
ním vchodem Univerzitního centra.

Bára Křížová

to i tím, že jsme kvůli covidu již dlouho tako-
véto koncerty v Telči neměli. Dle mého názo-
ru benefiční víkend splnil svoji zamýšlenou 
roli na výbornou. Ti, kteří chtěli pomoci, po-
mohli a společně jsme strávili nádherný čas.“

Ivana Holcová
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Vážení čtenáři, oslovujeme vás proto, že – zda 
se v tomto volebním období změn dopravní-
ho režimu vjezdu do středu města dočkáme 
nebo nedočkáme – uvidíme dle jednání a roz-
hodnutí rady města dne 20. 4. 2022. Dne 4. 4. 
2022 proběhl seminář zastupitelů, který se vě-
noval zejména dopravní problematice. Komi-
se pro dopravu na tomto semináři představila 
zastupitelům hlavní body, které by, dle mí-
nění členů komise pro dopravu, měly přispět 
ke zlepšení dopravní situace. Tento návrh ob-
sahoval zejména následující body:
1. Zavedení nového systému parkovacích 

a vjezdových karet, s uvedením SPZ,
2. Návrh zrušení parkování v sezóně 

v prostoru mezi cukrárnou Celerin 
a restaurací Zach,

3. Zřídit určité množství vyhrazených 
parkovacích míst v lokalitě starého 
zimního stadionu pro majitele parko-
vacích karet na náměstí,

4. Pověřit konkrétní osoby v pokračová-
ní pořízení, kompletace a zavedení ka-
merového systému (HW a potřebné-
ho SW) a v rozpočtu města pro roky 
2022/2023 vyčlenit finanční prostředky 
pro tento záměr.

Na podzim nás čekají volby a změna vyžadu-
je určitou odvahu, se kterou je spojená oba-
va o to, co na to veřejnost a jak se to projeví. 
Je dobré připomenout, že požadavek na no-
vou koncepci regulace dopravy vzešel od ra-
dy města, a to na samém počátku po volbách 
do zastupitelstva v roce 2018. Tehdy byla ja-
kási politická vůle prosadit něco, co by mož-
ná bylo pro někoho nepopulární, pro někoho 
i obtěžující, ale potřebné pro velkou většinu 
spoluobčanů našeho města. 
Po určitou dobu činnosti komise pro dopra-
vu se zdálo, že se v součinnosti s radou měs-
ta podaří stávající dopravní režim na náměstí 
Zachariáše z Hradce v průběhu tohoto voleb-
ního období novelizovat. 
Potřebné změny, spočívají především v no-
vé právní úpravě příliš „demokratického“ 
nařízení obce č. 1/2017, dopracování kame-
rového systému u Horní brány a začlenění 
obnovené městské policie do novelizované-
ho dopravního systému, které jsme předklá-
dali, byly vedením města označeny jako ne-
dotažené. 
Pro zdárnou činnost komise se ukázala po-
třeba stanovit spolupracujícího odpovědného 
úředníka, který by se členy komise spolupra-
coval, měl úzké vazby na radu města a po-
máhal v postupných krocích realizovat při-
pravované změny, ani toto se nám nepovedlo 
prosadit. Myslíme si, že občan by měl vědět, 
že pokud je komise pro dopravu pouze po-
radním orgánem rady města a bez jakéko-
liv pravomoci o něčem rozhodnout, nebylo 
možné na ni přesouvat odpovědnost za něco, 
co jí nepřísluší. Uvádíme čas minulý proto, 

Kde je vůle, tam je i cesta že se tuto koncepci spolupráce komise pro 
dopravu a rady města nepodařilo uvést v ži-
vot. 
Co je dosud připraveno, je návrh kamero-
vého systému, návrh přemístění kamery 
na vhodnější místo, dále je připravena kon-
cepce řídícího programu kamery, včetně jeho 
doplnění či rozšíření umožňujícího operativ-
nější zpracovávání snímaných registračních 
značek na náměstí přijíždějících automobi-
lů. Je připraven i návrh parkovacích a vjez-
dových karet. Nedokončeno zůstává pouze 
zapracování změn do nového nařízení města. 
Naším hlavním záměrem bylo v postup-
ných krocích novelizovanou koncepci do-
pravního režimu realizovat, prověřit její 
životaschopnost a následně ji představit 
veřejnosti k připomínkování a po doplně-
ní uvést do života. 
To se nám nepodařilo a na posledním semi-
náři zastupitelů nám bylo vytknuto, že vede-
ní města očekávalo od komise pro dopravu 
propracovaný finální návrh novelizovaného 
dopravního systému, nikoli pouze koncepci. 
Co k tomu dodat? 
Abychom byli schopni jako skupina pěti lidí, 
kteří ve svém volném čase a bezplatně do-
táhnou celý projekt do finální podoby, muse-
li bychom skutečně mít zajištěnou nezbytnou 
podporu a koordinaci od celého vedení měs-
ta. Každý, kdo zná souvislosti, ví, že snaha 
byla veliká.
Změny vyžadují odvahu, ta je spojena s vy-
rovnáním se s různými názory a stanovisky, 
přestože to je někdy složité. Osobní přístup, 
odvaha nic nezamlčovat a věci podat občanu 
tak, jak jsou, patří mezi základy spolupráce. 
Kde je vůle a snaha, tam je i cesta. Tak snad 
někdy příště, vážení spoluobčané. 

Za Komisi pro dopravu
Jaromír Nosek, Jindřich Kaupa, Tomáš Jirásek

Akce Klíčení, jejíž obsah a program mě-
li možnost ovlivnit místní i návštěvníci Tel-
če pomocí ankety v Mobilním rozhlasu, se 
uskuteční poslední květnovou sobotu, 28. 
května odpoledne. „Odpovědi a nápady 
z ankety pro nás byly inspirací. Také díky 
komunikaci s dobrovolníky se nám podařilo 
připravit pro Klíčení zajímavý program,“ ří-
ká spoluorganizátorka Klíčení Jana Hořická.
Účastníci si budou moci například od 13 ho-
din vyzkoušet nejvhodnější místa k seze-
ní na náměstí Zachariáše z Hradce: „Všimli 
jsme si, že život na náměstí se skoro zastaví, 
pokud prší nebo praží slunce. Řešením může 
být podloubí, ale třeba by bylo možné využít 

Májové Klíčení 
nabídne pohyblivé 
sezení i prostřený stůl

i to, že ve slunečných dnech se stíny po ná-
městí stěhují, kdyby byl k dispozici pohybli-
vý mobiliář, jako tomu je například v Paří-
ži v Lucemburských zahradách. S myšlenkou, 
že si návštěvníci mohou zvolit, kam se na ná-
městí posadí mimo instalované lavičky, si 
chceme během sobotního Klíčení společně 
pohrát,” říká spoluorganizátorka Klíčení Ka-
teřina Sidiropulu Janků. Lidé si budou mo-
ci pohyb po náměstí s mobiliářem vyzkoušet 
a sdílet své zkušenosti a názory na to, kde by 
měla místa k sezení být, s ohledem na pro-
měnlivé počasí a různé potřeby návštěvníků 
náměstí.

Na hrázi Štěpnického rybníka bude ve stej-
ném čase prostřený společný stůl. „Všich-
ni jsou srdečně zváni, aby se k nám připoji-
li. Každý, kdo přijde a přinese něco dobrého 
na společný stůl, třeba vlastnoručně upeče-
ný koláč nebo domácí limonádu, bude si mo-
ci z dobrot na stole sestavit vlastní svačino-
vý piknikový koš a užít si příjemné odpoledne 
na nábřeží s rodinou a přáteli,“ vysvětlu-
je Hořická. Náhodní kolemjdoucí se mohou 
připojit také, když si přímo na místě zakoupí 
příspěvek na společný stůl. „Pokud víte, že 
přijdete a co přinesete, sdělte nám to prosím 
předem na email info@spoluvtelci.cz, aby-
chom měli předběžnou představu o tom, jak 
velkou společnost a hojnost můžeme očeká-
vat,” doplňuje Hořická. 
Na venkovní program naváže v 16:30 ote-
vřená diskuze v mázhausu budovy Základní 
umělecké školy (ZUŠ). Diskutovat se bude 
o tématech souvisejících s aktivitami na ná-
městí a na nábřeží, účast přislíbil starosta Tel-
če a další hosté. 
Těšíme se na setkání na Klíčení v Telči, začí-
náme v sobotu 28. května ve 13 hodin na ná-
městí Zachariáše z Hradce a na nábřeží Štěp-
nického rybníka pod Dolní bránou. Akce 
proběhne za každého počasí. Další informace 
budou postupně doplňovány na https://www.
facebook.com/spoluvtelci. Pokud byste měli 
zájem podílet se na přípravách, uvítáme po-
mocné ruce, scházíme se online každé pon-
dělí v 18 hodin zde: https://meet.jit.si/Klice-
ni (k přístupu je nutné mít prohlížeč Firefox 
nebo Chrome).
Tým projektu Spolu v Telči, info@spoluvtelci.cz
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Konec března patřil připomínce válečných 
hrdinů. Desítky příchozích si nejdříve připo-
mněly osmdesáté výročí vysazení parasku-
piny Out Distance u památníku v Ořechově 
a poté vyrazily do dvanáct kilometrů vzdále-
ného Otína, kde se uskutečnilo odhalení pa-

Váleční veteráni uctili 
památku parašutistů 
i četaře Hose

mětní desky četaře Petra Hose. Akci pořádal 
spolek VETERANS – váleční veteráni České 
republiky, z. s.
„Do Ořechova přišlo uctít památku česko-
slovenských parašutistů více než osmdesát 
návštěvníků. Kolem čtyřicítky z nich byli sou-
časní či bývalí čeští vojáci. Většina z nich ab-
solvovala zahraniční armádní mise,“ přiblí-
žil organizátor Tomáš Sláma. Před pochodem 
do Otína si mohli lidé prohlédnout techniku, 
výzbroj a výstroj výsadkářů z 43. výsadko-
vého pluku z Chrudimi. „Vzdali jsme poctu 
členům paraskupiny Out Distance, položi-
li věnce k pomníčku, vojenský kaplan Petr 
Haška pronesl pár vět a krátkou modlitbu. 
Vzpomínku jsme ukončili minutou ticha vě-
novanou všem obětem světové války,“ popsal 
setkání Sláma.
Událost se uskutečnila pod záštitou projektu 
Muži plukovníka Moravce, který letos osla-
vil páté výročí. „Iniciativa vzpomíná na čes-
koslovenské parašutisty, kteří pocházeli, byli 
vysazeni nebo působili na Třebíčsku, Jihlav-
sku a Znojemsku. Jedním z cílů je připomínat 
i ty méně známé,“ objasnil Sláma s tím, že 
parašutistů se v širším okolí narodilo sedm, 
vysazeny tady byly celkem tři paraskupiny 
a několik dalších zde působilo. Každý rok 
pořádají vzpomínky na různých místech, 
v Ořechově se uskutečnila poprvé.
Podle Slámy byl letošní ročník speciální pře-
devším díky účastníkům. „Zmínil bych zá-
stupce spolku Leamingtonské fontány man-
želů Jiřího a Georginy Pavel, současných 
a bývalých vojáků české armády, skautů, So-
kolů, válečných veteránů z novodobých misí, 
zástupců pozůstalých rodin či historiků a ba-
datelů,“ ocenil organizátor účast hostů. Akci 
se podle něj snaží každý rok spojit s vycház-
kou po okolí. Letos zamířili do Otína. „Spo-
luorganizovali jsme tam vzpomínku na če-
taře Petra Hose, který 21. 3. 1995 tragicky 
zahynul při plnění svěřených úkolů na zahra-
niční monitorovací misi UNPROFOR. Od-
halili jsme pamětní desku na dohled od jeho 
rodného domu. Petr byl náš kolega a kama-
rád, proto nesmíme dopustit, aby se na jeho 
nejvyšší oběť zapomnělo,“ zdůraznil Sláma. 
Celodenní program zakončil přednáškou his-
torik Vlastislav Janík.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás v na-
šich aktivitách podporují. Rád bych čtenáře 
pozval na příští vzpomínku, která se uskuteč-
ní příští rok v Třebíči, věnujeme ji památce 
npor. Jana Barteise, velitele paraskupiny Po-
tash,“ vzkázal Tomáš Sláma.
Tradiční vzpomínková akce k výročí seskoku 
paraskupiny Out Distance a konce druhé svě-
tové války pořádaná obcí Ořechov s výstava-
mi techniky, vojenských vyznamenání, ukáz-
kami armádního výcviku a pietním aktem se 
uskutečnila o měsíc později, 30. dubna 2022. 
Informace o ní připravujeme pro červnové 
vydání Telčských listů. 

Marie Majdičová

Na začátku dubna řekly děti chladnému obdo-
bí definitivní sbohem a přivítaly jaro. V prů-
vodu symbolicky vynesly Moranu představu-
jící paní zimu. Právě oslavy ročních období 
jsou důležitou součástí života spolku Na Vět-
vi. Kromě toho pořádají celou řadu dalších 
akcí zaměřených nejen na děti, ale i na jejich 
rodiče, provozují Lesní klub a od letošního 
roku také nově zřizují Základní školu Vážka. 
Její fungování ve svém článku přibližuje Bá-
ra Křížová. Na otázku, jak to všechno zvlá-
dají, odpovídají s klidem. „Je pravdou, že zá-
běr začíná být vcelku široký, ale pořád je to 
taková srdcová a komunitní záležitost,“ vy-
zdvihla Lucie Váchová ze spolku Na Větvi.
Morana vznikala pod rukama dětí v Lesním 
klubu. Zpívající průvod se v první dubnovou 
neděli vydal nejdříve do centra SeneCura. 
„Seniorky měly velkou radost, když od nás 
přijímaly ozdobené líto neboli větvičky při-
nášející jaro. Poté jsme se vydali směrem 
k rybníku, kde skončila zapálená Morana,“ 
popsala jejich pojetí lidové tradice Váchová. 
Skupina se vrátila do sadu U Punčošky, kde 
na děti čekala jarní dílna. „Účast byla hojná, 
přišly děti, rodiče i prarodiče, sousedé a přá-
telé,“ shrnula Váchová.
Právě oslavy roku a tradice spojené se stří-
dáním ročních období tvoří páteř spolkové-
ho života. „Dodávají nám pocit spojení s pří-
rodními cykly. Je pro nás důležité opakovat 
a ctít rytmus. Rytmus je pohyb a pohyb je ži-
vot,“ vysvětlila Váchová. Neméně důležitá 
je také rukodělná činnost. Například v dub-
nu pořádal spolek v Univerzitním centru ak-
ci s názvem Dílna knihvazačská. „Kapacita 
byla ihned plná, přišlo celkem devatenáct dě-
tí ve věku od šesti do dvanácti let. Každý si 
vyrobil svůj vlastní deník,“ uvedla Váchová.
Jak je to v současné informační době se zá-
jmem dětí o tvoření? „Nemohu mluvit všeo-
becně. Každého baví něco jiného a je to tak 
v pořádku. Myslím si ale, že je důležité ru-
kodělné práce dětem nabízet a ukazovat. Zá-

Na Větvi je rušno. 
Vynesli zimu a chystají 
setkání v sadu

sadní je motivovat, ne nutit,“ přiblížila svůj 
postoj. V sadu pravidelně pořádají jarmarky, 
kde mohou děti své výrobky prodávat. Před 
dvěma lety v Lesním klubu vytvořili venkov-
ní hliněnou pec, kterou využívají třeba na piz-
zu, aktuálně shánějí peníze na její zastřešení.
Oblíbenou tradiční akcí jsou Sousedi v sadu, 
letos se tam sejdou 14. května. „Děti rozloží 
deky, nachystají stánky a začíná velká udá-
lost. Výměnným obchodem, počítáním či ra-
dostí z koupi nebo prodeje se učí. Stánek si 
ale může domluvit kdokoliv, směňují se saze-
nice, rostliny, domácí marmelády, čaje, různé 
výrobky a také oblečení nebo knihy. Nebude 
chybět ani občerstvení. Podrobnější program 
připravujeme, doufáme, že nebude chybět 
hudba,“ pozvala do sadu Váchová.
Kromě jmenovaných setkání, školy a Les-
ního klubu stojí Na Větvi také například 
za uplynulými Dobrokruhy – setkáními pro 
muže a ženy, Bylinkovým workshopem ne-
bo Učením (se) v poradním kruhu. Veškeré 
informace k připravovaným událostem zve-
řejňují na svém facebookovém profilu. Plá-
nují vytvořit také coworkingové centrum pro 
rodiče malých dětí, uspořádat festival či pro-
mítání. „Když nechvátám, stíhám,“ reago-
vala Váchová na otázku, jak se spolku da-
ří zvládat množství aktivit. „Máme spoustu 
nápadů, ale nic se nesmí uspěchat, vše má 
svůj čas a smysl. Klíčové je pro nás věci dě-
lat s radostí a lehkostí. Navíc máme skvělé 
rodiče a členy, navzájem se podporujeme,“ 
dodala. Rozvoj organizace částečně brzdí fi-
nanční zdroje. „I proto postupujeme tak, jak 
je to v našich silách. Peníze sháníme z růz-
ných grantů a projektů, které ale mnohdy vy-
žadují spoustu času a energie,“ uvedla Lucie 
Váchová z uskupení Na Větvi.

Marie Majdičová 

Děti vynášejí Moranu Foto: Petr Vítek
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Monika Nedorostová: Některé zákaznice ke mně chodí už 30 let
Kosmetický salon Moniky Nedorostové 
v květnu slaví 30. narozeniny. Jeho majitelka 
při této příležitosti zavzpomínala na své podni-
katelské začátky a na cestu, kterou salon ušel. 
Podělila se s námi i o informace o jeho součas-
né podobě.

V květnu slavíte krásných 30 let od začátku 
podnikání. Co Vás přivedlo k Vašemu obo-
ru – kosmetice?
Chtěla jsem jít na kosmetičku už po základní 
škole, ale odrazovali mě od toho, protože ško-
la byla ve Zlíně. Šla jsem na telčské gymnázi-
um a maminka v tu dobu jezdila na kosmetiku 
do Jihlavy. Vždycky mi o tom vykládala, jed-
nou jsem tam jela s ní a hrozně mě to zaujalo. 
Vrátila jsem se tak ke svým původním plánům, 
i když oklikou. Po maturitě jsem si udělala re-
kvalifikaci a začala pracovat v oboru. 
Jaké byly Vaše podnikatelské začátky? 
Do jaké míry se podnikání ve Vašem oboru 
za daných 30 let změnilo?
Podnikat jsem začala ihned po rekvalifika-
ci v roce 1992. Pro začínající podnikatele by-
ly tenkrát příznivé podmínky, rozhodně to by-
lo jednodušší než v dnešní době. Dostala jsem 
i úvěr od úřadu práce. Také v našich končinách 
chyběly podobné služby a lidé po nich byli lač-
ní, takže práce bylo až moc. Samozřejmě bylo 
všechno jednodušší i administrativně. Na dru-
hou stranu měla tehdejší doba i nevýhody, tře-
ba velmi malou nabídku kosmetických pří-
pravků. Pracovala jsem tenkrát s kosmetikou 
Ryor, která také začínala. Pro přípravky jsem 
si jezdila s batohem do Prahy, kde byla v rodin-
ném domku laboratoř této značky.

A co Vaše původní cíle a plány v podnikání? 
Kdyby Vám tehdy někdo prozradil, co se 
Vám podaří vybudovat, budete spokojená?
Všechno, čeho jsem chtěla po pracovní stránce 
dosáhnout, jsem dokázala. Jsem moc spokoje-
ná. Chtěla jsem mít svůj salon ve svých prosto-
rách a spokojené zákaznice. Salon mám a dou-
fám, že zákaznice spokojené jsou. 
Salon se několikrát přestěhoval. Kde všude 
se nacházel?
Současná adresa v našem domě na ulici Staň-
kova je jeho 4. místem. Začínala jsem doma 
u rodičů ve Svatojánské ulici, kde se ke mně 
přidala první zaměstnankyně – kosmetička. 
Odtud jsem se přesunula na náměstí, do obrov-
ského prostoru vedle městského úřadu. Hleda-
la jsem někoho, kdo by do toho šel se mnou. 
Přidaly se ke mně 2 kadeřnice, se kterými jsme 
si rozdělily nájem, a pokračujeme společně až 
do dnešní doby. Dále přibyla masérka, pedi-
kérka a manikérka a já jsem zde začala provo-
zovat solárium. Později jsme byly na náměs-
tí v budově bývalé polikliniky. Při posledním 
zmíněném přesunu jsem se rozhodla, že jest-
li se ještě někdy budu stěhovat, bude to jedi-
ně do svého. A to se mi vyplnilo. Kromě telč- 
ského salonu jsem asi 5 let provozovala ještě 
jeden – ve Stonařově na poliklinice.
Co vše současný salon nabízí?
Kosmetické služby – od základního ošetření až 
po speciální, například mezoterapii nebo ošet-
ření biostimulačním laserem. Dále solárium, 
saunu, kadeřnictví, pedikúru, manikúru, mo-
deláže nehtů, masáže těla, nastřelování náušnic 
miminkům i dospělým, permanentní make-up, 
tetování.
Co z toho děláte přímo Vy?
Kosmetické služby, nastřelování náušnic, per-
manentní make-up, tetování. Provozuji saunu 
a solárium.
Kolik lidí salon zaměstnává?
Kdysi jsem zaměstnávala i 4 lidi, ale nyní pro-
story pronajímám. Jak už jsem zmiňovala, s ka-
deřnicemi spolupracuji už velmi dlouhou dobu, 
asi 20–25 let – a jde nám to.  Snad to svěd-
čí o tom, že zde máme pohodovou atmosféru.
Jaké věkové kategorie nejčastěji využívají 
nabízených služeb?
To se liší podle druhu služeb. Pedikúru využí-
vají hlavně starší ročníky. V kosmetických služ-
bách převládají ženy ve věku kolem 40–50 let. 
Od 40. roku výš lidé chodí na masáže, na neh-
ty chodí o něco mlad-
ší ročníky. Kadeřnice 
navštěvují ženy i muži 
různého věku. A v sau-
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ně převažují muži od 40 let výš, ale někdy při-
jdou i rodiny s dětmi. Někteří muži kromě pedi-
kúry, masáží a kadeřnictví navštěvují i solárium 
a ti s problematickou pletí kosmetické služby.
Do jaké míry Váš salon ovlivnil covid? Jaká 
situace je teď?
Měli jsme úplně zavřeno, což nás samozřejmě 
ovlivnilo dost. Naštěstí se mě netýká placení 
nájmu – pro ty, kteří nejsou ve svém, to muse-
lo být mnohem těžší. Zákaznice se vrátily zpět 
a práce je hodně. Ale více než covidu se děsím 
nastávající situace. Čekáme, jak se situace vy-
vine, ale bude se zdražovat a lidé na to nemu-
sí mít – musí se najíst, napít, zaplatit povinné 
položky a až poté budou využívat další služby.
Kde kromě salonu Vás v Telči můžeme po-
tkat? Co děláte ve svém volném čase?
Protože mám 3 syny a manžela, který se kro-
mě své práce věnuje hokeji – trenérství, může-
te mě často vídat na zimním stadionu. A když 
skončí hokej, přesouváme se na fotbalový sta-
dion. Dále ráda chodím po okolí Telče, v zimě 
lyžuji, v létě chodím na in-line brusle. Takže 
pořád v pohybu.
Jak jde skloubit podnikání se 3 dětmi?
Někdy je to těžké, občasné problémy jsou všu-
de. Ale kluci už dokáží pomoct, a protože má-
me všechno v jednom domě, dá se to zvlád-
nout. Zákazníci naše kluky znají, s nejmladším 
v šátku jsem chodila obsluhovat do sauny. 
Třeba se mezi čtenáři najde někdo, kdo vá-
há nad návštěvou salonu. Co byste případ-
ným zákazníkům chtěla vzkázat?
Přijďte se podívat, jsou zde vítáni všichni. Sami 
uvidíte, zda se tady budete cítit dobře. Myslím, 
že atmosféra je u nás dobrá. Pokud si potřebuje-
te odpočinout, bude se vám u nás líbit. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co mi 
během těch 30 let pomáhali a pomáhají, těch 
lidí není málo. Na prvním místě bych ráda po-
děkovala manželovi a rodině, dále pak kama-
rádům. Spousta z nich se podílela na budová-
ní salonu, na stěhování. Dále děkuji bývalým 
zaměstnancům, všem kolegyním a firmám, se 
kterými jsem spolupracovala a spolupracuji. 
Nebudu jmenovat, nerada bych na někoho za-
pomněla. A velmi děkuji všem zákaznicím. Ně-
které z nich ke mně chodí celých 30 let a prošly 
se mnou všemi těmi přesuny. Celou dobu jsem 
byla obklopena skvělými lidmi, čehož si moc 
vážím, a doufám, že to tak bude pokračovat.

Ivana Holcová

Foto: archiv M. Nedorostové
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Třetí březnová neděle odpoledne. Teploměr 
ukazoval sedm stupňů Celsia, pocitový od-
had byl ale kvůli silnému větru ještě o ně-
kolik stupňů nižší. Na břehu Roštejnského 
rybníka se pomalu svlékalo do plavek devět 
statečných. Skupina otužilců z Telče a oko-
lí tam uspořádala svůj první sraz, kdy jindy 
než ve Světový den vody. Svou zálibu v ledo-
vé vodě a překonávání vlastních limitů nejpr-
ve sdíleli ve facebookové skupině. „Poznali 
jsme se s ostatními a postupně se rozrůstáme. 
Vznikl tak prostor pro vzájemnou inspiraci, 
můžeme se domlouvat na společné koupání 
či ponor, což má i preventivní význam, pro-
tože lidé by do vody neměli vstupovat sami,“ 
objasnila organizátorka a zakladatelka skupi-
ny Jana Petrů.
Sama se považuje za začátečníka. „K otužo-
vání mě přivedl manžel,“ doplnila. Kromě ní 
si na srazu v Roštejně zaplavala ještě jedna 
žena. „Očekávala jsem více žen, snad příš-
tě,“ doufá. Na otužilce ve vodě čekaly dvě 
bójky ve vzdálenosti patnáct a pětadvacet 
metrů od břehu. Většina účastníků zvládla 
celkem padesát metrů. „Vše bylo v přátel-

Každý namočený 
kotník se počítá

ském duchu. Založili jsme kroniku, po plavá-
ní si dali teplý čaj a sladkou odměnu. Pouze 
ten studený vítr nám to lehce kazil,“ přiblížila 
atmosféru prvního setkání Petrů. Voda měla, 
stejně jako vzduch, sedm stupňů Celsia. Di-
váci v teplých bundách ze břehu ocenili vstup 
do vody potleskem.
„Prvním srazem jsme chtěli podpořit týmo-
vého otužileckého ducha,“ sdělila organizá-
torka a doplnila, že plánují pořádat přibliž-
ně tři setkání do roka, na podzim, Nový rok 
a poslední s příchodem jara. Zároveň u Roš-
tejna založili deník, kam se mohou otužilci 
zapisovat.
K otužování je vhodný každý rybník v okolí, 
kde se dá koupat. „Nejčastěji jezdíme právě 
k Roštejnu, protože je blízko, ale mám moc 
ráda také Malý a Velký pařezitý rybník,“ do-
dala Petrů. Co by doporučila těm, kteří by 
s otužováním chtěli začít? „Existuje celá řa-
da knih i různých článků, kde lze zjistit vše 
potřebné. Vedle toho bych místní zájemce rá-
da pozvala do naší facebookové skupiny, kde 
kromě informací získají i podporu. Platí, že 
každý by měl naslouchat svému tělu. Chlad 
nám krásně ukazuje, že je důležité tělo uvol-
nit a současně vnímat jeho limity,“ poradila.
Jaké benefity ledová voda přináší? „Z mé-
ho pohledu vede otužování ke zlepšení zdra-
votního stavu, pociťuji příval energie, věnu-
ji více pozornosti sobě a svému tělu, posiluji 
vlastní odolnost, kvalitněji pracuji s dechem. 
A především je to čirá radost,“ vyjmenovala 
s úsměvem všechny klady.
„Na budoucí otužilecká setkání zveme všech-
ny otužilce, ale i ty, kterým je toto téma blíz-
ké a chtěli by chlad okusit. Každý namočený 
kotník se počítá,“ vzkázala Jana Petrů.

Marie Majdičová

Přestože druhému dubnovému víkendu vládlo 
doslova aprílové počasí, v Telči se vítalo jaro. 
Po dvouleté covidové pauze se vrátilo vystou-
pení horáckých folklorních souborů, které do-
provázely dílny domu dětí a mládeže. Týden 
před svátky se uskutečnila také Velikonoční 
výstava v Domě zahrádkářů. Přestože byl pá-
tek odpoledne, půl hodiny před zavřením, u za-
hrádkářů bylo stále živo a poslední návštěvníci 
stále nakupovali.
„Dopoledne přišly školní děti, kterým výstavu 
zpřístupňujeme vždy v pátek dopoledne od os-
mi do dvanácti. Celkem devatenáct tříd tady 
utratilo šestnáct tisíc. Nejčastěji nakupovaly 
drobné perníčky,“ uvedla jednatelka Českého 
zahrádkářského svazu v Telči Jitka Bouško-
vá. Právě jedlé perníčky s velikonočními moti-
vy byly nejoblíbenějším zbožím. „Všechny už 
jsou pryč,“ potvrdila Boušková. Velký zájem 
měli příchozí také o další zboží, v pátek odpo-
ledne už z něj zbyl pouze zlomek.
„I pro příští prodejní výstavu doporučujeme, 
aby lidé přišli v pátek po druhé hodině, po-
kud si budou chtít něco zakoupit,“ zdůraznila 
Boušková. Po zbytek víkendu tak návštěvníci 
chodili pouze obdivovat velikonoční expozi-
ci. „Materiál do prodeje jsme chystali ve čtvr-
tek odpoledne, pak bylo třeba vše nainstalo-
vat, takže v průběhu akce nedoplňujeme, ani by 
na to nebyl čas,“ doplnila jednatelka.
K dostání byly svazky kočiček, kraslice zdobe-
né různými technikami od vosku až po textil, 
košíčky z pedigu a mnoho dalšího. „Výrobky 
dodávají členové i nečlenové spolku, kterých je 
několik desítek,“ informovala Boušková s tím, 
že po dva roky trvající pauze někteří dodavate-
lé často například ze zdravotních důvodů pře-
stali s tvorbou, několik nových sice přibylo, ale 
ne všichni byli na akci připravení, není tomu 
tak dlouho, co bylo pořádání podobných udá-
lostí velmi nejisté.
Kromě zboží bylo třeba v týdnu připravit také 
výstavní část, některé exponáty se v sídle za-
hrádkářského svazu objevují pravidelně, vždy 
ale přibude něco nového. Prostory chystalo 
šestnáct členek výboru dvě odpoledne. „Sou-

Velikonoční výstavu 
téměř vyprodali 
za jediný den

částí příprav je přetvoření moštovací místnosti 
ve výstavní sál. Stroje přetáhneme k oknu a za-
kryjeme konstrukcí, to je nejnáročnější část. Už 
to ale děláme roky, takže víme, co a jak,“ po-
psala organizaci Boušková. Výstavu pořádají 
od osmdesátých let minulého století. 
Za rok obvykle stihnou tři. Prodejní jarní a vá-
noční expozice jsou velmi podobné, liší se 
pouze tematikou. V podzimním termínu jde 
především o přehlídku úrody. Pokud je zá-
roveň i dobrá úroda jablek, zahrádkáři kvů-
li výstavě na víkend přeruší moštování. Právě 
podzimní akce je tou příští, kterou bude svaz 
organizovat. 

Marie Majdičová 

Nezaměstnanost v březnu:
ČR
březen 3,4 %, únor 3,5 %
(leden 3,6 %, prosinec 3,5 %, listopad 3,3 %)
Kraj Vysočina
březen 2,8 %, únor 3,1 %
(leden 3,1 %, prosinec 3,0 %, listopad 2,6 %)
Mikroregion Telč
březen 3,8 %, únor 4,9 %
(leden 5,2 %, prosinec 4,6 %, listopad 3,0 %)
Telč
březen 3,5 %, únor 4,4 %
(leden 4,8 %, prosinec 4,3 %, listopad 2,9 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí
na konci března: Bohuslavice 5,2 %, Hor-
ní Myslová (5,3), Klatovec (7,3), Kostel-
ní Myslová (7,1), Lhotka (13,4), Mrákotín 
(6,1), Mysletice (6,1), Řásná (5,9), Říde-
lov (10,7), Strachoňovice (6,5), Svojkovice 
(6,5), Vápovice (8,3)

Zdroj: Statistiky ÚP
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V Univerzitním centru žijeme vzdělávacími 
akcemi, ale i odkazem malířky Míly Dole-
želové
Po dlouhé době jsme se konečně dočkali nor-
málního provozu a od května nás v Univerzit-
ním centru čeká řada událostí, z nichž by si kaž-
dá zasloužila samostatný příspěvek. Pojďme 
jen k tomu nejdůležitějšímu. 
Naše centrum zaznamenalo mimořádný úspěch, 
když se nám podařilo podruhé získat podporu 
z fondů EHS (tzv. Norských fondů). Tentokrát 
to bylo s projektem „Svět Romů v díle malířky 
Míly Doleželové – expozice a kulturně vzdělá-
vací program Středoevropského centra pro kul-
turní dědictví v Telči“ v programu Kultura. Pod 
tímto, trochu komplikovaným, názvem se skrý-
vá zejména vybudování stálé expozice telčské 
malířky Míly Doleželové, včetně výtvarných 
ateliérů, a popularizace jejího díla. Ve spoluprá-
ci s Muzeem romské kultury Brno a naším nor-
ským partnerem Romano Kher budeme v Telči 
pořádat i řadu tzv. měkkých aktivit, koncertů, vý-
tvarných a hudebních dílen, přednášek a vzdělá-
vacích pobytů. Dvouletý projekt s udržitelností 
do roku 2029 odstartoval 1. května 2022. V roce, 
kdy by paní Míla oslavila 100 let od narození, je 
to skvělá příležitost, jak splatit dluh, který má vů-
či této mimořádné malířce nejen běžná veřejnost, 
ale zejména umělecká i akademická obec.
Vzhledem k příznivé epidemické situaci a také 
trpělivosti, možná až tvrdohlavosti, našich po-
sluchačů, se nám podařilo dokončit další ročník 
Univerzity třetího věku. Těšíme se tak i na slav-
nostní zakončení, které proběhne na začátku 
června v našem centru. A snad ještě jedna dobrá 
zpráva. Z minulých 15 ročníků jich plných 12 
bylo pořádáno ve spolupráci s telčskou poboč-
kou NPÚ. Od příštího roku se vracíme k před-
náškovému cyklu plně zajištěnému lektory 
U3V z naší alma mater. Jejich zájem o Telč nás 
až překvapil. Skvělá spolupráce s NPÚ tím ale 
určitě nekončí a budeme se těšit na další společ-
né vzdělávací projekty. 
Pokud chodíte do naší cukrárny, jistě jste si 
všimli, že téměř po roce je nádvoří opět poně-
kud prázdné. V dubnu jsme totiž stihli deinsta-
lovat úžasnou „Wave“ (vlnu) sochaře Jana Do-
stála nominovanou v anketě Kraje Vysočina 
Zlatá jeřabina na skutek roku 2021 (v době uzá-
věrky TL nebyly výsledky známé). Čím zaplní-
me nádvoří Univerzitního centra pro letošní se-
zonu, se nechte překvapit, určitě to ale bude stát 
za návštěvu.
A ještě k akcím. Léto mělo být ve znamení ku-
latých oslav (30 let od zápisu Telče na seznam 
UNESCO, 40 let Prázdnin v Telči, 100 let Mí-
ly Doleželové a možná i další). Doufejme, že 
i přes všechny problémy a mimořádné události 
posledních dnů se k nám do Telče sváteční ná-
lada vrátí a my si spolu všechny akce užijeme. 
Pohled do kalendáře napovídá, že minimálně 
těch vzdělávacích či kulturních bude opravdu 
mnoho, a to je opravdu hodně dobře. 

Zprávy z UCT 
– květen 2022

Míla Doleželová je s námi v Telči
Malířka, která patří částí svého života a díla prá-
vě k Telči a také jejímu okolí. Její obrazy může-
me nalézt na různých světadílech a právem pa-
tří k těm, které můžeme nazvat mimořádnými.
Stálá expozice, která bude v Univerzitním cen-
tru Masarykovy univerzity, je předělem i v „ži-
votě“ jejích obrazů. Vrací se do Telče, právě 
tam, kde vznikaly. Ale její obrazy zde s námi 
byly i v letech předchozích. V řadě domácností 
v Telči a okolí visí na zdech a stejně tak žijí stále 
pamětníci, kteří k této osobnosti mají své vzpo-
mínky a zážitky.
Rádi bychom právě tyto vzpomínky zprostřed-
kovali těm, které Míla Doleželová oslovila 
a oslovuje. Obracíme se na vás tedy s prosbou: 
zašlete nám své příběhy, jak se do vaší domác-
nosti její obrazy dostaly, co je na nich „oslovu-
jícího“, když se na ně podíváte. Zašlete nám své 
vzpomínky na setkávání s touto umělkyní, třeba 
i zdánlivé maličkosti. Mailová adresa je: Mila_
Dolezelova@space.muni.cz, tel. 549 49 1143. 
Předem všem velice děkujeme!
Setkání s poezií v květnové Telči na pomoc 
městu Charkov
Druhý květnový pátek 13. května od 16.30 
hodin přivítá knihovna Univerzitního centra 
v Telči hned dva autory. Ze svých básní přije-
de z nedaleké Staré Říše číst do Telče básnířka 
a výtvarnice Marta Veselá Jirousová! S ní bě-
hem večera vystoupí kolínský básník Tomáš 
Pavlík, který v Telči představí svoji nedávno 
vydanou sbírku Cesta od Eurydiké. Autorská 
čtení doprovodí na klavír Stanislav Lyaschenko 
po útěku z Charkova už několik týdnů pobýva-
jící v okolí Telče. Během večera zazní například 
úryvky ze Slovanských tanců Antonína Dvořá-
ka nebo skladby francouzských a ukrajinských 
autorů. Výtěžek z dobrovolného vstupného bu-
de použit na pomoc Ukrajině.
Marta Veselá Jirousová se narodila Julianě 
a Martinovi Jirousovým. Dětství prožila ve Sta-
ré Říši na Vysočině. Maturovala na Gymnáziu 
Otokara Březiny v Telči. Vystudovala český ja-
zyk a výtvarnou výchovu na pedagogické fa-
kultě v Olomouci. Martě vyšly tři sbírky bás-
ní, Procházka s andělem, Děti deště a Zahrada, 
je také autorkou knihy pro děti – 5 domů. Dva-
krát ilustrovala knížku Magor dětem. Poprvé se 
sestrou Františkou jako dítě, podruhé jako do-
spělá. Učila v Nové Říši na základní škole a ny-
ní působí jako pedagog na gymnáziu v Telči. Ži-
je ve Staré Říši na Vysočině v rodinném domě 
s velkou zahradou. Má manžela a čtyři děti.
Tomáš Pavlík se více než sedm let podílel ja-
ko dramaturg a režisér na pravidelných akcích 
Festivalu spisovatelů Praha, v rámci kterého se 
v Praze osobně představili autoři jako Salman 
Rushdie, William Styron, Margaret Atwoodo-
vá nebo Lawrence Ferlinghetti. Pracoval rov-
něž jako dramaturg a autor divadelních adapta-
cí v pražské Lyře Pragensis, úzce spolupracoval 
s hereckým souborem Divadla v Celetné. Ja-
ko autor divadelních her byl podepsán napří-
klad pod představením Krása z Moulin Rouge 
v hlavní roli s Janem Potměšilem, který ztvárnil 

smutný i veselý příběh z konce života francouz-
ského malíře 19. století Henri Toulouse-Lautre-
ca. Kromě divadelních adaptací se věnuje také 
poezii. V roce 2017 publikoval básnickou sbír-
ku MILOSTné a jiné, v roce 2021 sbírku Cesta 
od Eurydiké. Více informací: Lucie Zemanová, 
tel. 731 404 899.
Vzdělávací a univerzitní akce 
2. – 5. května, Genetická toxikologie a preven-
ce rakoviny, konference Ústavu experimentální 
medicíny, AV ČR
6. – 7. května, výjezdní zasedání, Právnická fa-
kulta MU 
6. – 8. května, výtvarné soustředění Pedagog 
volného času SVČ Rosice
12. – 15. května, soustředění Kempu talentova-
né mládeže českého florbalu 
18. května, seminář Jak vylepšit web obcí, pořá-
dá Kraj Vysočina
17. – 20. května, letní škola Centra zahraniční 
spolupráce MU
20. – 22. května, XIII. Studentská konference 
FAV, Filozofická fakulta MU
23. – 24. května, seminář Ústavu fyziky kon-
denzovaných látek MU
24. – 25. května, Setkání kateder občanské vý-
chovy, pořádá Pedagogická fakulta MU
25. – 27. května, konference Hodnocení kvality 
vysokých škol
2. června, Slavnostní zakončení kurzů Univer-
zity třetího věku v Telči pro akademický rok 
2021/22
Výstavy a akce pro veřejnost (pro upřesnění 
informací o výstavách prosíme kontaktujte Ilo-
nu Martinů, tel. 549 49 1143) 
13. května od 16:30, univerzitní knihovna, 
vstupné dobrovolné
Setkání s poezií – Marta Veselá Jirousová & 
Tomáš Pavlík
Ze svých básní přijede z nedaleké Staré Ří-
še číst do Telče básnířka a výtvarnice Marta 
Veselá Jirousová. S ní během večera vystou-
pí kolínský básník Tomáš Pavlík, který v Telči 
představí svoji nedávno vydanou sbírku Cesta 
od Eurydiké. 
30. května od 17:00, posluchárna P2, vstup-
né dobrovolné
Pavel J. Slavík: 80. výročí operace Anthro-
poid
V roce 2022 si připomínáme 80 let od výročí 
vojenské operace, která minimálně pro Česko-
slovensko zásadně změnila chod druhé světo-
vé války – operace Anthropoid. Přednášku pro 
širokou veřejnost pořádají Muzeum Vysočiny 
Jihlava a Univerzitní centrum Telč.
František Havelka – vzpomínka na telčské-
ho malíře
Každý rok bychom chtěli vzpomenout na jed-
noho malíře spjatého s Telčí. Tentokrát jsme si 
vybrali pana Františka Havelku, který se v Telči 
narodil, studoval na zdejší reálce a poté působil 
v Lidové malírně. Byl nejen malíř, ale i fotograf, 
realista, který neuznával moderní směry. Přijď-
te si připomenout jeho život a dílo… Výstavu 
pořádá Univerzitní centrum Telč ve spolupráci 
s telčskou pobočkou Muzea Vysočina Jihlava.
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Dům dětí a mládeže Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 66

kancelář
ddm.telc@volny.cz ● 777 470 860

ředitel Mgr. Luboš Janovský
ddmtelcreditel@seznam.cz

Příběhy našich sousedů
Tohoto půlročního projektu se zúčastnili žáci 9. A 
a 9. B. Saša Chalačeva, Natálie Havlová, Vero-
nika Svobodová, Tereza Ďásková a Matěj Bo-
ček. Ovšem nebýt paní učitelky Radky Hadra-
vové, nezúčastnil by se nikdo z nich. Na začátku 

roku přišel paní učitelce tento projekt velmi za-
jímavý, a tak neviděla důvod, proč se do něj ne-
zapojit. Navrhla ho ve třídách devátého roční-

Za zdmi školy ku, kde se jí dobrovolně přihlásilo pět členů. Její 
nový tým. Projekt byl zaměřen na 2. světovou 
válku. Každý tým si našel pamětníka, který tuto 
hroznou dobu prožil. Členové týmu s ním ab-
solvovali několik rozhovorů a poté z poznatků 
zpracovali videoreportáž a prezentaci. Tým pa-
ní učitelky si vybral pana Jana Marka ze Sedle-
jova. Při jeho vyprávění se deváťáci dozvěděli 
spoustu nových a zajímavých informací. Ale to 
i paní učitelka. Uvědomili si, že si musí vážit 
věcí, které mají dnes. Po těžké a časově velmi 
náročné práci deváťáky čekalo poslední, finál-
ní prezentování. To se konalo v Panském dvoře 
v Telči, kde se sešly všechny týmy z okolních 
škol zapojené do projektu. Na úvod nás přivítali 
zástupci měst Telče a Třeště. Dále nás dvě žá-
kyně ZUŠ Telč přenesly do děje dvěma písně-
mi. Abych pravdu řekla, sama jsem se do doby 
za druhé světové války v duchu přenesla. Nejen 
díky písním, ale i díky jednotlivým projektům, 
které byly báječné. Prezentace jednotlivých tý-
mů se od sebe lišily, byly velmi různorodé. Ně-
kdo nám život pamětníka předvedl v divadelní 
formě, někdo nám jeho život ukázal ve vtipné 
scénce. Každý měl tři minuty na prezentování. 

Mezitím porota rozdávala body. Na tým, který 
zastupoval naši školu, se přišli podívat, a hlav-
ně podpořit, také naši učitelé a pan ředitel. Pre-
zentovali jako první. Představili pana Marka, je-
ho život, myšlenky a životní filosofii. Sám pan 
Marek, stejně jako ostatní pamětníci, se prezen-
tace zúčastnil se svou rodinou. Pro všechny zú-
častněné to byly velmi silné okamžiky. Tým re-
prezentující naši školu získal čtvrté místo. Ale 
krásné čtvrté místo. Všichni jsou na něj velmi 
pyšní – paní učitelka, rodiny účastníků, pan ře-
ditel a učitelé z naší školy, já. Dali si spoustu 
práce s projektem, a i když s ním byly občas 
problémy, dotáhli ho do konce. Jejich zpracová-
ní na mě velmi zapůsobilo. A určitě nejsem je-
diná. Velký dík patří paní učitelce, že do tohoto 
projektu šla. A velká poklona patří Saše, Matě-
jovi, Terce, Natce a Verče. Odvedli jste nesku-
tečně skvělou práci. A pro nás je to ta nejlepší 
práce ze všech.

Adéla Burianová, 9. A 

Zápis do prvních tříd 
Ve dnech 8. a 9. dubna proběhl po dvou letech 
ve školách zápis do prvních tříd. Učitelky z Ma-
sarykovy školy jej pojaly v duchu námořníků 
a pirátů. O tématu vypovídalo také oblečení 
všech zúčastněných organizátorů a jejich po-
mocníků. Na školních chodbách se nacházely 
různé drobnosti, jako třeba maják nebo mapa 
pirátů. Drobnosti byly použity proto, aby se ma-
lé děti ve škole lépe vyznaly a zbytečně se svý-
mi rodiči nebloudily po škole.
U vchodu čekali žáci devátých ročníků, vítali 
malé děti a ukazovali jim cestu do tříd. 
V prvním patře čekali další pomocníci, kteří po-
stupně vedli děti s rodiči do tříd, kde čekaly paní 
učitelky, které zápis řídily. Děti po zápisu dosta-
ly malé dárečky ve formě lega a malých drob-
ností. Od pana ředitele dostaly děti také menší 
odměnu. Děti byly vcelku šikovné, občas se bá-
ly, ale pak se rozmluvily a bylo vše v pořádku. 

Adéla Sobotková, 9. A

Tým ze ZŠ Masarykova Foto: Radka Hadravová

Tým, který přivítal budoucí prvňáčky
Foto: Klára Mikešová
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Již když jsem byla malá, mě to k sociál-
ní činnosti táhlo, i když jsem tenkrát ještě 
nevěděla, co tento pojem znamená. Jako 
dítě jsem se vždy snažila být lidem nablízku. 
Byly to třeba postarší ženy u nás ve vesnici, 
kterým jsem pomáhala s nákupními taš-
kami. Dále jsem si založila profil na sociál-
ních sítích, kde jsem se přes internet sna-
žila lidem poradit a ulevit jim od jejich 
trápení nebo být „jen“ podporou a vrbou 
pro své nejbližší. Jelikož jsem vždy cítila, 
že mě to duševně naplňuje, rozhodla jsem se 
v 9. třídě zaslat přihlášku na SOŠ v Morav-
ských Budějovicích, v oboru sociální čin-
nost a vykročit tak naproti mému snu. Bohu-
žel z osobních důvodů jsem přijetí na tuto 
školu odmítla a vybrala si školu hlavou, 
nikoliv srdcem. Tenkrát jsem si myslela, že 
tím moje cesta k živení se tím, co mě baví, 
je pryč a utěšovala jsem se myšlenkou, že to 
pořád může zůstat alespoň mým koníčkem. 
Po úspěšném absolvování SŠ nastal pro mě 
čas si najít práci, a tím pádem i opět pře-
mýšlet o tom, co bych chtěla vlastně v ži-
votě dělat. Přes několik nabídek práce, kte-
ré jsem si přečetla, mě skutečně zaujala jen 
jedna, a to ta v NZDM ZASTÁVKA Telč. 
Bohužel mezi požadavky bylo studium v so-
ciální činnosti nebo alespoň kurz pracovní-

Sociální okénko

Pracovníci z nízkopra-
hového klubu 
ZASTÁVka pomáhají 
proměnit sny mladých 
ve skutečnost

ka v sociálních službách a požadovaný věk, 
což mi vůbec nehrálo do karet. Ovšem ani 
to mě neodradilo a odeslala jsem svůj stro-
hý životopis, po kterém se mi dostalo pozvá-
ní na pohovor a následně na stáž.
V létě to budou již 2 roky, co jsem své-
mu snu vykročila naproti, a pracuji v tom-
to zařízení, kde mám možnost, se neustá-
le dovzdělávat, ať už v rámci kurzů, nebo 
od svých úžasných kolegyň a kolegy, kte-
ří jsou pro mě velkou inspirací. Inspira-
cí, kterou, doufám, jednou budu pro ně-
koho i já, nebo alespoň motivací, jak najít 
klíč od dveří ke svým snům, které si často 
zbytečně zavíráme my sami. Nyní už vím, 
že prací v NZDM ZASTÁVka Telč cesta 
za snem nekončí, ale že jsem konečně našla 
místo a podporu k tomu, abych se mohla vě-
novat tomu, co mě skutečně naplňuje. A to 
je i jedna z věcí, kterou bych ráda poskyt-
la i našim klientům – víru a podporu, že 
pokud budou skutečně chtít, tak mohou 
dokázat své veškeré sny proměnit ve sku-
tečnost.

Tereza Kadlecová, 
pracovnice v sociálních službách 

Jak se daří Charitní pečovatelské služ-
bě Telč v období válečného konfliktu 
na Ukrajině? Zasáhla vás nějakým způ-
sobem uprchlická vlna? Konflikt na Ukra-
jině se nás jako služby ve velké míře zatím 
nedotýká. Lidé odcházející sem kvůli válce 
ovlivňují spíš naši jihlavskou centrálu, den-
ně se tam „obslouží“ kolem stovky lidí. Co 
nás ovlivňuje hodně, jsou obavy našich kli-
entů, kteří mnohdy válku, tu druhou světo-
vou, pamatují. 

Šest otázek 
pro Evu Pařízkovou 
– vedoucí Pečovatelské 
služby Telč 

Řešili jste třeba pomoc či poradent-
ství pro ukrajinské seniory? Město Telč 
má pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny 
dobře zorganizovanou. My pomohli kon-
krétním lidem, kteří se nějakou cestou do-
stali přímo k nám. Z Oblastní charity Jihlava 
máme informace a víme, kam lidi nasměro-
vat a jak jim pomoci. Co je potřeba vyřídit 
a kde. Žádní senioři se na nás zatím neob-
rátili, spíš maminky s dětmi. Pomohli jsme 
s vybavením kuchyně, s oblečením, s potra-
vinovou pomocí apod.
Jsou na Domu s pečovatelskou službou 
ubytováni nějací běženci z Ukrajiny? Ta-
dy u nás zatím v jednom z malometrážních 
bytů bydlí mladá paní se svým synem. Byt jí 
ze sbírky od obyvatel Telče zařídilo město. 
Paní teď navštěvuje kurzy češtiny v centru, 
a tak se s ní potkáváme jen občas.
Změňme nyní téma. V Telči je pečova-
telská služba v praxi již několik desítek 
let. O dlouholeté kvalitě poskytované pé-
če hovoří i to, že jste byla nominována 
na NÁRODNÍ CENU SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB – Pečovatel/ka roku 2021. Ja-
ký z toho máte pocit a jak to nakonec do-
padlo? Mám diplom, který mi přišel poštou. 
Národní cena sociálních služeb 2021 v kate-
gorii sociální pracovník. Vyhlášení v Praze 
jsem se bohužel nemohla zúčastnit, dostihl 
mě Covid. Hlavní cenu jsem nezískala a ce-
nu veřejnosti také ne, ale nesmutním, skoro 
všichni v tomto oboru si zaslouží metál. Pro 
mě je nevyšším oceněním spokojený klient 
a jeho úsměv.
Prozradíte čtenářům, jaké jsou plány Pe-
čovatelské služby v Telči na letošní léto? 
Letos v létě budeme v první řadě poskytovat 
našim klientům nasmlouvané služby v pl-
ném rozsahu. Chceme se, stejně jako loni, 
ukázat na Prázdninách v Telči. Na náměstí 
si postavíme stánek, kde chceme představit 
naši pečovatelskou službu a prodávat výrob-
ky uživatelů služeb Oblastní charity Jihlava. 
A hlavně, vystřídáme se ve vybírání zaslou-
žené dovolené.
Představte si, že Vás začínající kolegyně 
žádá o radu, na které tři věci si má dá-
vat při práci pečovatelky největší pozor. 
Co byste jí poradila? Do dotazníku k té ná-
rodní ceně jsem psala: Dej si pozor na psy 
a promočený boty. Tak u toho zůstanu.

Děkuji za rozhovor

Tereza Kadlecová v NZDM ZASTÁVka

Eva Pařízková, vedoucí CHPS Telč – pochůzka

20. 5. 2022 
ČLOVĚK KRVE / JANA VÉBROVÁ

– dva svébytní písničkáři s kytarou 
a akordeonem

Bezobav Dyjice, Kulturní domek
Začátek 20:00

Vstupné 150 Kč, děti zdarma
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Desítky dětí netrpělivě vyčkávají na ko-
nec června. Důvodem není pouze vysvěd-
čení a vidina prázdnin, ale především pre-
miéra filmu Sám doma v pohádce. Příběh, 
který vznikl v hlavách třináctileté Nikolky 
a devítileté Gábinky ze Sedlejova, se po-

Premiéra filmu Sám 
doma v pohádce se blíží

prvé objeví na plátně 18. a poté 24. června 
v třešťském kině Máj ve dvě hodiny odpo-
ledne. Premiéra je rozdělena do dvou ter-
mínů, 109 dětských herců společně s rodi-
či, prarodiči a kamarády by se najednou 
do sálu vešlo jen stěží.
„Po pohádce se o kousek přemístíme, dá-
me si něco na zub a přes projektor pro zá-
jemce pustíme Film o filmu, aneb jak jsme 
natáčeli,“ přiblížila program premiéry 
maminka autorek scénáře a režisérka Ha-
na Matoušková. Pohádku bude moct kro-
mě zapojených zhlédnout i veřejnost, a to 
2. července. Symbolická cena vstupenky 
činí padesát korun, lze je objednat na te-
lefonním čísle 602 400 104 či na e-mai-
lové adrese samdomavpohadce@seznam.
cz. Ve hře je i letní promítání v Sedlejově, 
Třeštici a Lukách nad Jihlavou. Pohádka 
se časem objeví také na YouTube.

Zbývají dodělat už jen poslední detaily. 
„Pracuji na závěrečných titulcích. Ho-
tový už máme i videoklip nazpívaný Juři-
čem Pařilem, kterému moc děkujeme, že se 
do našeho pohádkového projektu zapojil. 
Píseň Lotrovina se všem líbí,“ prozradila 
detaily z příprav Matoušková. Ve filmu za-
zní také zpěv Ivany Moravcové, Edy Ja-
kwertha a dětí ze ZUŠ Telč.
Na zpracování natočeného materiálu se 
kromě Matouškové podílel také Zdeněk 
Obůrka, který měl na starost zejména práci 
s dronem. „Co se týče hudby a zvuku, vel-
kým pomocníkem mi byla Eva Pavlíková. 
Oběma bych chtěla poděkovat za čas, který 
přípravě dětské pohádky věnovali,“ oceni-
la. Právě postprodukce byla tou nejnároč-
nější částí. „Natáčení bylo oproti tomu 

zábavné, občas s malými dětmi náročněj-
ší, ale s pomocí sester Ivany Chalupové, 
Vlaďky Bellové a maminky Hany Chalupo-
vé jsme to zvládli. Velmi si jejich pomoci 
vážím,“ vyjmenovala Matoušková ty, bez 
kterých by pohádka nemohla vzniknout.
Poděkování patří všem, kteří na film při-
spěli prostřednictvím sbírky Donio, kde 
se podařilo vybrat 27 350 korun. „Děku-
ji také firmám Salusová pojištění, s. r. o., 
Mareček Industrie, s. r. o., Origo restau-
race Na Kopečku Telč, Autodílna Vla-
dislav Chalupa a Zemědělství František 
Chalupa, kteří na pohádku zaslali příspě-
vek,“ uvedla sponzory režisérka. Náklady 
se zcela pokrýt nepodařilo, ale Matouško-
vá si i tak poradila. „Jelikož jsem z oboru, 
tak jsem si například střih, který je nejná-
ročnější, udělala sama. Nějaký obnos jsem 
navíc chtěla ponechat na premiéru, aby-
chom mohli všechny zúčastněné odměnit,“ 
doplnila.
Do střihu nezasahovaly ani malé scenárist-
ky a autorky námětu. „Když skončilo na-
táčení, dcera Nikolka řekla, že pohádku 
chtějí vidět až v kině,“ dodala režisérka. 
Premiéra tak bude velkým překvapením 
pro všechny malé herce. „Máme ale při-
praveno i něco úsměvného pro dospělé,“ 
prozradila Hana Matoušková.

Marie Majdičová

Od ledna letošního roku probíhá v mateř-
ské škole v Komenského ul. rekonstrukce 
části budovy a venkovních prostor. V sou-
časné době je dokončena první etapa, a to 
žlutý vchod, nová ředitelna a kancelář eko-
nomky. V suterénu také vznikla nová díl-
na na polytechnické vzdělávání a dalšími 
opravami prošly i skladovací prostory. Vše 
se děje za plného provozu, a tak je to lec-
kdy celkem náročné. Postupně tak dojde 
k rekonstrukci tří tříd, umýváren a toalet 
včetně omítek, podlah a vybavení novým 
nábytkem. Veškeré uvažované práce bu-
dou hotové do konce srpna r. 2022, a tak 
se děti již od září mohou těšit do úplně no-
vých tříd.
Po covidové pauze se moc rádi vracíme 
opět k tradičním i netradičním akcím neje-
nom pro děti, např. v dubnu jsme si moc 
užili jarní tvoření rodičů s dětmi ve třídě 
Berušek. Záměrem této akce je spoluprá-
ce mateřské školy s rodinou a cílem sezná-
mení dětí s lidovými tradicemi v období 
jara, rozvíjení jemné motoriky, společné 
sdílení a nabídka možnosti něco si vyro-
bit pro radost. K tvoření jsme využili pří-
rodní a odpadový materiál a děti si domů 
pyšně odnášely zajíčky, ovečky a slepičky 
ze slámy.

Text + foto: Olga Zdeňková Pešová

Zprávičky ze školky

Telčský pěvecký sbor Santini si vás dovo-
luje pozvat na v pořadí 7. koncert 

„Santini v akci“
v orlovně v Telči v neděli 29. 5. 2022 
v 16.00.
Zazní skladby české i světové, duchov-
ní, světské, romantické, lidové, spirituály 
a další.
Účinkuje: pěvecký sbor Santini 
Diriguje: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné
Budete mít možnost si zakoupit CD  San-
tini v říši divů, vánoční CD Gaudete a no-
vé CD Santini v akci. Koncert bude s pře-
stávkou, při které bude malé pohoštění 
připravené sborem Santini a jeho přízniv-
ci. Všem předem děkujeme za pomoc. Bez 
vás by to nešlo. 
Santini hledá zpěváky i muzikanty do no-
vě vznikajícího orchestru!
Zájemci se mohou hlásit u:
Silvie Frydrýškové,
email: silvie.marie@volny.cz
Jany Křížkové 776278508, 
email: jkmakler@seznam.cz
Anežky Tiché 723766825, 
email: anezka.ticha@santini-telc.cz
nebo kteréhokoli člena sboru Santini
Více na  www.santini-telc.cz
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Akce
7. – 8. 5.  hotel Antoň
Dny českého teriéra
Klub chovatelů českých teriérů zve všechny 
milovníky našeho prvního národního ple-
mene na 28. dny českého teriéra.
sobota 7. 5.
9.00 – 9.15 Zahájení Dnů českého te-
riéra
14.00 – 18.00 Odpolední soutěže, ukáz-
ky dovedností psů, rozbor standardu a stři-
hu, přehlídka chovných psů
20.00 Vyhlášení výsledků soutěží
neděle 8. 5.
8.30 – 9.00 Přejímka psů
9.30 Klubová výstava se zadáváním 
KV, Nejlepší chovatelská skupina, vyhláše-
ní Klubových šampionů, Memoriál Fr. Ho-
ráka, Cena českého teriéra, Soutěž dítě a pes
14.00 Bonitace

8. 5. 14.30 náměstí
Oslava Dne matek
MěO KDU–ČSL zve na tradiční oslavu spo-
jenou s vystoupením žáků ZUŠ, Mažoretek 
Telč, Mrákotínských baletek a Telčské de-
chovky. Pro děti bude připraven skákací hrad. 
Nabídka palačinek. V případě nepříznivého 
počasí bude oslava probíhat v orlovně.

14. 5. 15.00 – 17.00 náměstí
Adoptuj si truhlík
Zveme všechny děti a rodiče. Přijďte nám 
pomoci rozkvést náměstí.

21. 5. 10.00 – 17.00 náměstí
Folklor v máji
Setkání folklorních souborů, řemeslný trh, 
kácení máje. Vystoupí folklorní soubor Pod-
javořičan, Kvítek, Kvíteček z Telče, Krahulá-
ček z Krahulčí, soubor z partnerského měs-
ta Šaľa, folklorní soubor Kytice Praha a Růže 
z Českého Krumlova. Pořádá město Telč, 
folklorní soubor Podjavořičan a DDM k 30. 
výročí zapsání prvních měst Prahy, Českého 
Krumlova a Telče na Seznam UNESCO.

21. 5. 12.30 náměstí
Peace Run – Mírový běh 2022
V sobotu 21. května v 12:30 doběhne do na-
šeho města na náměstí Zachariáše z Hradce 
mezinárodní tým nejdelšího štafetového běhu 
na světě Peace Run s hořící pochodní jako sym-
bolem míru a porozumění mezi lidmi a národy.
Přidejte se k běhu u kašny v ulici Na Baště!

21. 5. 14.00 Hodice – náves
Hodické masobraní
Den plní chutí a zábavy. Od 14. 00 hraje Láďa 
Vlasák, Ochutnávka a prodej produktů z Kra-
hulíku, pro děti skákací hrad, malování na ob-

Kulturní kalendář ličej, tvořící koutek. Soutěž o hodnotné ceny. 
Od 20.00 taneční zábava se skupinou Terestial

22. 5. 13.30 náměstí
Den Domu dětí a mládeže
Vystoupení zájmových kroužků DDM, vý-
robky dětí z kroužků, www.ddmtelc.cz

28. 5. 12.00 – 16.00
Pohádkový den
Start u DDM – vyzvednutí pohádkových 
kartiček. Trasa Pod Zahrádky kolem Štěp-
nického rybníka, po můstku na náměs-
tí na DDM pro odměnu. Pořádá Dům dětí 
a mládeže, www.ddmtelc.cz

28. 5. 13:00 náměstí, Na Baště
Klíčení
Aktivity projektu Spolu v Telči. Více na str. 18

Koncerty
2. 5. 18.00 sál ZUŠ
Absolventský koncert ZUŠ Telč
Filip Doležal (klavír), Tomáš Kuhn (kla-
vír), Jakub Novotný (klavír), Ondřej Šenekl 
(trubka), Vojtěch Pátek (pozoun)

5. 5. 19.00 NPÚ
Kaprálová Quartet
V. Panochová, S. Hurníková, E. Krestová, 
S. Hečová

25. 5. 19.00 NPÚ
Creatrio – parassitti musicali
L. Dušková, K. Hodinová, F. Dvořák s pořa-
dem „Klenoty barokní židovské hudby“

29. 5. 16.00 orlovna
Santini v akci
Zazní skladby české i světové, duchovní, 
světské, romantické, lidové, spirituály a dal-
ší. Účinkuje: pěvecký sbor Santini, diriguje: 
Anežka Tichá. Vstupné dobrovolné. Bude-
te mít možnost si zakoupit CD Santini v říši 
divů, vánoční CD Gaudete a nové CD San-
tini v akci. Koncert bude s přestávkou, při 
které bude malé pohoštění připravené sbo-
rem Santini a jeho příznivci.

Přednáška
11. 5. 17.00 sál NPÚ - Lannerův dům
Jak šel čas s lokalitou bývalého zimního 
stadionu. Minulost a budoucnost prostoru 
mezi Lannerovým domem a Ulickým ryb-
níkem. Více na str. 12

12. 5. 18:00 Univerzitní centrum
Obnovení Libušína
Slavné stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách
MěO KDU–ČSL a ČKAIT zve na přednášku 
účastníků této architektonicko-stavební ob-
novy. Vystoupí generální ředitel Valašského 
muzea v přírodě, zpracovatel projektové do-
kumentace a zástupce stavební firmy.

30. 5. 17.00 Univerzitní centrum
Osmdesáté výročí operace ANTHROPOID
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Mu-
zejní spolek v Telči zvou na přednášku Pav-
la J. Slavíka. Více na str. 16

Výstavy
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
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pob. Telč a Univerzitní centrum.

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, 
www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
28. 5. Kolem Telče
Gastro-cyklo-společenský nezávod. Nezá-
vodníkům jsme připravili novou 50km tra-
su (vždy po zpevněných cestách) s mnoha 
možnostmi zkrácení zpět do Telče.
www.panskydvurtelc.cz/cyklonezavod/,
www.kolemtelce.cz

Ranč Telč, https://ranctelc.cz/

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387
Klub Po – Pá 13:00 – 17:00 hod.

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

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
8. 5. 14.00 v budově polikliniky
Oslava dne matek
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací 
kroužek, čtvrtek v 9.00 cvičení a ve 14.00 
dramatický kroužek. Více informací v klubu

Chovatelé
8. 5. 7.00 – 9.00 areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej 
krmiv a krmných doplňků.
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky
Matouš Kovář, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Tomáš Hronek, Jihlava
a Kateřina Pípalová, Božejov
Jan Beneš, Praha
a Zdenka Nižňanská, Praha
Jiří Roučka, Znojmo
a Lenka Šimková, Znojmo
Opustili nás
Jan Uhlíř, Staré Město 70 let 
Josef Kolman, Podolí  75 let
Miloslava Sedláčková, Staré Město 78 let
Alena Terberová. Staré Město 65 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).

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 16. 5. IV. 18. 5.
III. 17. 5. V. - VI. 19. 5.

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

Římskokatolické
sobota 18:00 Matka Boží
neděle 7:30 sv. Jakub
 9:00 sv. Jakub
 10:30 Matka Boží
14. 5. so 18.00 pouť u sv. Jana
15. 5. ne 7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jan
  11:00 sv. Jan

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 16. května

Telčské listy 5/2022 – 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

Sport
24. 5.  u rybníka Roštejn
Slavata triatlon tour
Triatlonový závod pro děti ve věku od 4 
do 18 let. Sportovní akce, kde se spoju-
jí životy a příběhy dětí z dětských domovů 
s běžnými rodinami.
www.slavatatriatlontour.cz

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

Věž sv. Ducha
Vyhlídková věž s interaktivní zábavně-na-
učnou expozicí se zajímavými fakty z histo-
rie města. Věž je přístupná na vyžádání v in-
formačním centru.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města a s expozicí 
peklo. Podzemí je přístupné dle rezervační-
ho systému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turistic-
ke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi

Telčská dechovka 
a dětská kapela z Dačic 
a vystoupení mažoretek

v neděli 5. června od 13.30 hod. na náměstí

Městská knihovna Telč
http://www.mktelc.cz/

Knihovna Univerzitního Centra Telč
http://www.muni.cz/

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 3. 2022 do 18. 4. 2022

Přehled počasí v Telči
Březen v číslech
Průměrná teplota:  3,5 °C
Průměrný tlak:  1026,4 hPa
Srážky:   0,6 mm
Max. teplota:  19,1 °C, 23. 3. v 15:14
Min. teplota:  -6,8 °C, 2. 3. v 6:38
Max. rychlost větru: 22,4 km/h, 16. 3.

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.

Turistická sezóna 
na Státním zámku v Telči 

zahajuje 3. května
Z důvodu oprav je provoz zámku ome-
zený. Zámecký park je přístupný bez 
omezení. Sledujte aktuální informace 
k prohlídkám na www.zamek-telc.cz
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9. dubna Vítání jara v aprílovém počasí
a 21. května se přijďte podívat na Folklor v máji

Velikonoční hrkání v Řásné

Vystoupí folklorní soubory Podjavořičan, Kvítek, Kvíteček z Telče, Krahuláček z Krahulčí, soubor Muskátlis z partnerského města 
Šaľa, folklorní soubor Kytice Praha a Růže z Českého Krumlova. Kácení máje a řemeslný trh.


