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ROČNÍK XXXIII

Slavnostní předávání 
Cen a Uznání města 

Telče za rok 2022
středa 19. října v 17.00 hod.

v obřadní síni na radnici

Šampionkou v golf kroketu do 17 let je Nicole Kloiberová z Telče Více na str. 20

Plovárna race 2022 v Sedlejově  Více na str. 17

Úspěch našich mažoretek na MS Více na str. 9 a 21 Křest nového hasičského vozu pro telčské hasiče          Více na str. 3

Výsledky voleb 2022
Více na str. 19

Od 26. 9. dochází společností EG.D, a. s., z důvodu výměny kabelu 
vysokého napětí k uzavírce ul. Svatoanenská U Horní brány. Ul. Fur-
chova i Mlýnská zůstávají průjezdné. K ul. Na Dlážkách bude umož-
něn příjezd od ul. Na Hrázi. Ul. Svatoanenská bude znovu průjezdná 
nejpozději do 31. 10. 2022
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95. schůze – 10. srpna
 - Rada města (dále RM) jmenovala členy 
správní rady Česko-francouzské akademie 
Telč, o. p. s., Miloše Drdáckého, Vladimíra 
Brtníka, Václava Jehličku, Vladimíra Buka-
če, Jakuba Uhlíka, Jaroslava Makovce, Janu 
Šimkovou, Evu Pavlíkovou, Milana Golase. 
 - RM jmenovala členy dozorčí rady Česko-
-francouzské akademie Telč, o. p. s., Pavla 
Komína, Lenku Komůrkovou, Věru Peich-
lovou.
 - RM schválila uzavření Dodatku č. 2 k Rám-
cové smlouvě o prodeji zboží a poskytová-
ní služeb Vodafone OneNet a Dílčí smlou-
vy o poskytování služeb Vodafone OneNet 
– Hlasové služby se společností Vodafone 
Czech Republic, a. s., nám. Junkových 2, 
15500 Praha 5, IČ 25788001.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3639, pol. 5xxx ve výši 220.000 Kč z § 6409 
– Ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, 
na zajištění financování obnovy a rozšíření 
městského kamerového dohlížecího systé-
mu města Telče.
 - RM schválila uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
JI-001030077600/002-ELPE, s budoucím 
oprávněným EG.D, a. s., zatěžujícího po-
zemky parc. č. 59/2 a parc. č. 639/1 v obci 
Telč a k. ú. Studnice u Telče v souvislosti se 
stavbou „Studnice, kabel NN, 2 RD“.
 - RM schválila Dodatek č. 8 k pojistné 
smlouvě č. 7721079946 na pojištění majet-
ku města uzavřené s pojišťovnou Koopera-
tiva, a. s., Vienna Insurance Group.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 5/2022.
 - RM schválila dohodu o narovnání ve spo-
rech ohledně stavby „Sportovní areál Hra-
decká –Telč“.
 - RM schválila zrušení veřejné zakázky „Ad-
ministrativní budova MěÚ Telč – zříze-
ní výtahu“. RM schvaluje vyhlášení nové 
veřejné zakázky „Administrativní budova 
MěÚ Telč – zřízení výtahu“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o výpůjč-
ce s vypůjčitelem příspěvkovou organizací 
Muzeum Vysočiny Jihlava, jejímž předmě-
tem je výpůjčka prostor bývalého domo-
va pro seniory, které byly zrekonstruová-
ny v rámci projektu „Expozice přírodního 
a kulturního dědictví“.
 - RM schválila dodatek č. 1 smlouvy o dí-
lo na akci Stavební úpravy a moderniza-
ce MŠ Komenského. RM schválila roz-
počtové opatření pro § 3111/6121 ve výši 
432 794,00 Kč z § 6409 – ostatní činnosti, 
pol. 5901 – Rezerva, na zajištění financo-
vání akce „Stavební úpravy a modernizace 
MŠ Komenského“.

Z jednání rady města

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

 - RM schválila zveřejnění záměru uzavřít do-
datky ke stávajícím smlouvám o uzavře-
ní budoucí smlouvy kupní bytových jedno-
tek v domě č. p. 614 Telč – Staré Město, ul. 
Komenského stojící na pozemku parc. č. st. 
2243 dle přílohy č. 1 podání. RM schválila 
zveřejnění záměru prodeje bytových jedno-
tek v domě č. p. 614 Telč – Staré Město, ul. 
Komenského stojící na pozemku parc. č. st. 
2243 zastavěná plocha a nádvoří spoluvlast-
nických podílů na pozemku parc. č. st. 2243.

96. schůze – 18. srpna
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
města v ulici Na Baště společnosti Geo-
san Group, a. s., v rozsahu dle textové čás-
ti podání, tj. I. část – od 22. 8. 2022 do 20. 
9. 2022 a II. část od 21. 9. 2022 do 15. 12. 
2022.

97. schůze – 31. srpna
 - RM schválila uzavření smlouvy o reklamě 
a propagaci se společností Plzeňský Prazd-
roj, a. s.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
části p. č. 7355/1 o výměře 300 m2 od 1. 
9. 2022 do 30. 11. 2022 společnosti GEO-
SAN GROUP, a. s., se sídlem U Průhonu 
1516/32, 170 00 Praha 7 k účelu skládky 
stavebního materiálu.
 - RM schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 1.680 Kč Základní organizaci Čes-
kého svazu chovatelů Telč na nákup pohárů 
pro chovatelskou výstavu.
 - RM schválila vnitřní předpis č. 3/2022, kte-
rým se mění vnitřní předpis č. 1/2012 Směr-
nice o cestovních náhradách při pracov-
ních cestách ve znění vnitřních předpisů č. 
1/2013, 1/2014, 2/2015, 1/2016, 1/2017, 
1/2018, 1/2019, 1/2020, 1/2021 a 1/2022.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 6/2022.
 - RM na základě doporučení komise pro 
otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, 
že zhotovitelem akce „Zkvalitnění dopro-
vodné turistické infrastruktury u rybníka 
Roštejn – Sociální zázemí u rybníka Roš-
tejn“, bude společnost STATUS Stavební, 
a. s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČ: 
46679120. RM schválila uzavření smlouvy 
o dílo.
 - RM na základě doporučení komise pro ote-
vírání a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Rekonstrukce tělocvič-
ny ZŠ Hradecká“ bude společnost TERNI, 
s. r. o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihla-
va, IČ: 42634296. RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo.
 - RM na základě doporučení komise pro ote-
vírání a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Oprava místní komu-
nikace v ul. Na Sádkách“, bude společnost 
SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 

588 56 Telč, IČ: 25172654. RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Revitalizace sídliště U Štěpnického rybní-
ka v Telči – I. etapa“. RM schválila složení 
komise pro otevírání, posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky „Revitalizace sídliš-
tě U Štěpnického rybníka v Telči – I. etapa“.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě uzavřené s pronajímatelem 
Českou republikou – Státním pozemko-
vým úřadem na pronájem pozemku parc. č. 
719/2 v obci a k. ú. Telč.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene 
s budoucím povinným Českou republikou 
– Státním pozemkovým úřadem zatěžují-
cí pozemek parc. č. 85/9 v obci a k. ú. Telč 
v souvislosti se stavbou „VO ul. Na Sád-
kách I, podél městského úřadu“.
 - RM vzala na vědomí průběžnou zprávu 
o hospodaření příspěvkových organizací 
zřizovatele města Telče za II. Q 2022.
 - RM udělila výjimku z nejvyššího počtu žá-
ků Základní škole Masarykova, třída 6. A, 
pro školní rok 2022/2023 na počet 31 žáků.
 - RM schválila finanční příspěvek ve výši 
10.000 Kč Hasičskému záchrannému sbo-
ru Kraje Vysočina na oslavu výročí 50 let 
v Telči.

98. schůze – 7. září
 - RM schválila přijetí finančního daru ve výši 
100.000 Kč od Nadačního fondu Energetika 
– pomoc v nouzi.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 7/2022.
 - RM schválila Domu dětí a mládeže Telč, 
příspěvkové organizaci, přijetí finanční-
ho daru ve výši 50. 000 Kč, který je určen 
na zajištění vzdělávacích a volnočasových 
aktivit v souvislosti se situací na Ukrajině.
 - RM schválila Mateřské škole Telč, příspěv-
kové organizaci, přijetí finančního daru 
ve výši 30.000 Kč, který je určen na zajiš-
tění vzdělávacích a volnočasových aktivit 
v souvislosti se situací na Ukrajině.
 - RM schválila Základní umělecké škole Telč, 
příspěvkové organizaci, přijetí finančního 
daru ve výši 50.000 Kč, který je určen na za-
jištění vzdělávacích a volnočasových aktivit 
v souvislosti se situací na Ukrajině.
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Starostovo okénko
Poděkování za volby
V době, kdy píši tyto řádky, ještě nezná-
me výsledky komunálních ani senátních 
voleb v Telči. Na tomto místě bych ale 
chtěl vyjádřit upřímné poděkování všem 
stranám a uskupením kandidujícím v na-
šem městě za korektně a slušně vedené 
předvolební kampaně. Zároveň děkuji 
všem, kteří šli vo-
lit a vyjádřili svůj 
názor. Velké po-
děkování zaslouží 
i všichni, kteří se 
na přípravě a prů-
běhu voleb po-
díleli – úředníci, 
úřednice i členové 
a členky jednotli-
vých okrskových 
volebních komi-
sí. Jsem si jist, že 
po volbách vznikne skvělý tým zastupi-
telů, zastupitelek a radních, kteří posu-
nou Telč opět o kousek dál, aby se nám 
zde zase o něco lépe žilo. Přiznejme si, 
že nás čeká nelehká doba, která může na-
hrávat různým populistům, kteří přichá-
zejí s „jednoduchými řešeními“. Taková 
však neexistují. Úkolem politiků by mě-
lo být lidi spojovat – ne rozdělovat. Pro-
sím, jsme dostatečně malé město na to, 
abychom se nechali od určitých vrchol-
ných politiků rozeštvat. Nemusíme spolu 
vždy souhlasit, ale přestaňme se pomlou-
vat a být na sebe zlí jenom proto, že ten 
druhý má jiný názor.
50 let profesionálních hasičů v Telči
V druhé polovině září jsme si v Telči při-
pomněli 50 let od založení profesionál-
ního hasičského sboru. Moje generace 
si ještě pamatuje, jak telčští hasiči sídli-
li v dnešní galerii Hasičský dům na ná-
městí Zachariáše z Hradce. Základním 
posláním a hlavním úkolem HZS (Hasič-
ského záchranného sboru) je chránit ži-
voty, zdraví a majetek občanů při požá-
rech a jiných mimořádných událostech. 
Stanice Telč zajišťuje úkoly spojené 
s požární ochranou a ochranou obyvatel-
stva na rozloze 326 km2, v hasebním ob-
vodu má stanice 49 obcí, kde žije 14 680 
obyvatel. Hasiči nejenom hasí požáry, 
vyprošťují zraněné osoby u dopravních 
nehod, řeší ekologické havárie, zajiš-
ťují záchranu osob v různých situacích 
na souši či ve vodě. Řeší úkoly spoje-
né s přívaly sněhu, větrnou smrští, orká-
nem, tornádem, povodněmi až po živel-
ní pohromy. Během slavnostního aktu, 
který proběhl v obřadní síni telčské rad-
nice, došlo k propůjčení praporu jednot-

ce požární ochrany v Telči. Noví hasi-
či v Telči pronesli svoji přísahu a budou 
umístěni do jednotlivých stanic HZS 
v Kraji Vysočina. Na náměstí byl před-
staven a pokřtěn nový hasicí vůz, který 
bude sloužit na telčské hasičské stanici. 
Pánové, ze srdce vám děkuji za vaši fy-
zicky i psychicky náročnou práci, kterou 
pro nás všechny děláte. A jak jsem uvedl 
ve svém příspěvku ve vašem Almanachu: 
Prostřednictvím textových zpráv jsem in-
formován o výjezdech k zásahům a vždy 
mi hlavou probleskne: „Kluci, přijeď-
te tam prosím včas, pomozte, jak nejlé-
pe umíte, a všichni se v pořádku vraťte 
na základnu“. A toto zůstává mým vrou-
cím přáním.
Návštěva z amerického města Wilber
Wilber je téměř dvoutisícové městečko 
ve státě Nebraska a od roku 1963 je hlav-
ním českým městem v USA. Žijí zde po-
tomci českých přistěhovalců, které spoju-
je trvalý zájem o dění v České republice. 
S městem Telč má Wilber podepsanou 
smlouvu o partnerství od roku 1993. Zá-
stupci města Wilber v září navštívili Telč 
a předali mi pozdravy od pana starosty 
a všech občanů města.
Dostupná lékařská péče
Zhoršující se dostupnost lékařské pé-
če pociťujeme nejenom v Telči. Za tu-
to dostupnost jsou zodpovědné zdravot-
ní pojišťovny. V září jsme se na moji 
žádost společně s panem zastupitelem 
a senátorem Milošem Vystrčilem setka-
li s ředitelem Všeobecné zdravotní po-
jišťovny (VZP) Ing. Zdeňkem Kabátkem 
a náměstkem ředitele pro zdravotní pé-
či PhDr. Janem Bodnárem, abychom je 
zpravili o situaci v Telči a okolí a prodis-
kutovali možnosti řešení. Byli jsme ujiš-
těni o tom, že VZP bere dostupnost lékař-
ské péče velmi vážně, a vyslechli jsme 
si připravovaná či již aplikovaná řešení. 
Jsem moc rád, že VZP již inzeruje mís-
to lékaře/lékařky pro děti a dorost v Tel-
či, kdy nabízí zajímavý motivační bonus.
Ceny města Telče za rok 2022
Je mi velikou ctí, že vám mohu ozná-
mit, že zastupitelstvo města na svém zá-
řijovém zasedání udělilo Cenu města 
Telče za rok 2022 paní Martě Kučíko-
vé (za úspěšnou spisovatelskou činnost, 
za reprezentaci a propagaci města Telče) 
a paní Lence Přibylové (za úspěšnou cuk-
rářskou a pekařskou činnost, za reprezen-
taci a propagaci města Telče a místní čás-
ti Studnice). Oběma oceněným dámám 
srdečně gratuluji. Slavnostní předávání 
Cen a Uznání města Telče za rok 2022 se 
uskuteční ve středu 19. října 2022 v 17 
hodin v obřadní síni radnice.

Vladimír Brtník

Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
11.–15. 10. – Jazz jde městem 2022
hudební sály, kluby, centrum města
Rozmanitost jazzových stylů, fúze s další-
mi uměleckými obory a tematicky zamě-
řeným doprovodným programem.

CHEB
19. 10. – Partička
od 20.00 hod. v Kulturním centru Svoboda 
Skvělá improvizační show v nové sestavě! 
Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal 
Novotný, Jakub Kohák, hudebník Marián 
Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy 
rozesmějí. Každé představení je originál, 
herci netuší, co je čeká v příštích vteřinách. 

JINDŘICHŮV HRADEC
8.–9. 10. – Dny otevřených ateliérů
10.00 – 17.00 hodin, v Domě gobelínů

KUTNÁ HORA
9. 10. – Až přijde kocour
Od 17.00 v Refektáři Galerie Středočeské-
ho kraje projekce restaurované verze filmu 
„Až přijde kocour“ s rozhovorem se spiso-
vatelkou a překladatelkou Terezou Brdeč-
kovou, jejíž otec Jiří Brdečka byl autorem 
scénáře k filmu.

LITOMYŠL
1. – 3. 10. – ArchiMyšl
Program při příležitosti Světového dne ar-
chitektury. Komentované prohlídky a pro-
jížďky, besedy nejen s architekty, výstavy.

POLIČKA
28.–29. 10. – Svojanovské stíny
Noční prohlídky na hradě Svojanově při-
pomenou jeho tajemné pověsti a legendy. 

TELČ
29. 10. – Výlov Štěpnického rybníka
Výlov rybníka z hráze Na Baště, prodej 
živých ryb a rybích specialit, občerstvení. 
Od 8.00 hod.
Zároveň na náměstí Zachariáše z Hradce 
probíhá farmářský a řemeslný trh.

TŘEBOŇ
7.–9. 10. – Výlov rybníka Rožmberk
Prodej ryb a rybích specialit pod hrází. Do-
provodný program v Třeboni – sobotní trh 
na náměstí..
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách.
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Jak to vidíme my 
Uteklo to jako voda. Nejen letošní léto, ale 
i celé ty čtyři roky v zastupitelstvu. V tom-
to vydání Telčských listů vám tak přináší-
me zatím poslední souhrn ze zastupitelské-
ho dění. O tom, zda se na těchto stránkách 
budeme potkávat i nadále, jste rozhod-
li vy svými hlasy. Děkujeme vám za vaši 
přízeň, cennou zpětnou vazbu, kterou jste 
nám nejenom po celé ty čtyři roky dávali, 
a ať to dál bude jakkoliv, jedno se nemě-
ní – stále jsme tu pro vás! Na webu www.
spolecneprotelc.cz, facebooku, telefonu, 
ale i osobně. 
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Helena Tomíšková, 

Petra Kujínek Polodnová a Petr Vařbuchta
Zářijové zastupitelstvo bylo nabité
Celkem 28 bodů nás čekalo na posledním 
zastupitelstvu tohoto volebního období. 
Schvalovali jsme mj. pořízení dopravního 
automobilu pro dobrovolné hasiče, na kte-
ré přispívá ministerstvo dopravy a Kraj 
Vysočina. Nový osmimístný automobil 
upravený speciálně pro hasiče by měl za-
čít sloužit v příštím roce. Krom toho naši 
„dobráci“  vezmou nově pod svá ochranná 
křídla obce Hostětice a Zvolenovice, které 
Telč požádaly o zřízení společné jednotky 
požární ochrany. A naši hasiči i zastupitel-
stvo jim jednomyslně vyšli vstříc.
Volby přicházejí, zastupitelé se mění, ale 
investiční činnost neustává. Podpořili jsme 
rozpočtová opatření na tři projekty, jejichž 
realizace začne ještě v letošním roce. Jed-
ná se o rekonstrukci tělocvičny na ZŠ Hra-
decká, celoplošnou opravu komunikace 
v ulici Na Sádkách a vybudování sociální-
ho zázemí u rybníka Roštejn. Všechny tyto 
akce budou z cca 50 % podpořeny z dotací 
od ministerstva pro místní rozvoj.
Podporu získaly i dva sportovní kluby. SK 
Telč požádal o mimořádnou finanční pod-
poru na nájem ledové plochy zimního sta-
dionu pro mládež do 18 let kvůli enorm-
nímu nárůstu cen energií. A Croquet Club 
Dynamo Telč obdržel dotaci na investiční 
záměr dobudování třetího kurtu ve spor-
tovním areálu na Batelovské, který klubu 
umožní pořádání mezinárodních soutěží 
včetně Mistrovství světa. Věříme, že i dí-
ky podpoře města se spolkový život podaří 
udržet, i když nás čeká doba věru nelehká. 
Na Oslednicích to prokouklo
Na vlastní oči jste se o tom s námi moh-
li přesvědčit v sobotu 3. září. Pavel Dvo-
řák nás provedl Oslednicemi a ukázal nám 
výsledky své práce – věnoval se prosvětle-
ní okrajů lesa, vyřezání výmladků u stro-
mů kolem cest, krocení náletových dře-
vin i obnově zapomenutých alejí. Pokud se 

vydáte na rozhlednu, můžete sejít po ces-
tě vpravo kousek za zatáčku, kde najdete 
lavičku a z ní se vám otevře krásný nový 
výhled na Dyjici. Na druhé straně směrem 
zpátky do města jsme u stávajícího ohniš-
tě diskutovali, jaký vhodný mobiliář by 
se ke stezce a na toto místo hodil. A když 
by se i tady více otevřel výhled do kraji-
ny, prosvětlily stromy okolo, mohlo by se 
tu moc dobře piknikovat, co říkáte? I na-
ší skupinou účastníků rezonovala podpo-
ra nápadu umístit sem například piknikové 
molo. Nebo rovnou dvě.

Naše kroky vedly dál směrem k Židovské-
mu hřbitovu. Za silnicí jsme se zastavili 
„u křížku“, kde nám Pavel ukázal done-
dávna téměř zapomenutou a zarostlou alej, 
kterou vysvobodil z hustého náletu. Dříve 
tudy vedla původní cesta na Novou Říši. 
Dnes se zde otvírá zajímavý pohled podél 
silnice a zároveň bezpečnější cesta, než 
po jejím okraji. Za Židovským hřbitovem 
jsme pak zamířili do údolí Romantiky. Ten 
kontrast k nově upraveným a pročištěným 
stezkám kolem rozhledny je místy až pro-
pastný. A přitom i Romantika má co nabíd-
nout! Zajímavé procházky stromořadím 
starých stromů, trochu terénu pro horská 
kola, venčení čtyřnohých nebo dvouno-
hých miláčků i s atmosférou „kousku divo-
činy“. Proto bychom rádi, aby se i zde ča-
sem upravila stezka, prosvětlily její okraje, 
zkrotily dvoumetrové kopřivy a vzadu pod 
rybníkem vznikla lávka, která by umožni-
la vytvoření „okruhu“ na ulici Radkovská. 
Ale o tom zase někdy příště.

Hana Hajnová
Jiří Pykal

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

Znáte určitě rčení: „Až se zima zeptá, co 
jsi dělal v létě“. V této době nepůjde asi 
jenom o zimu, ale celkově o energetickou 
náročnost v průběhu celého roku. Tak ja-
ko každý z nás přemýšlí o energetických 
úsporách ve svých domácnostech, tak i my 
na radnici jsme myšlenkami v úsporách 
v našem městě. Zúčastnil jsem se konfe-
rence ve Znojmě, kde byla tématem in-
stalace fotovoltaických elektráren na bu-
dovách ve správě měst či případných 
vhodných nevyužitých pozemcích a s tím 
možná energetická úspora a větší míra so-
běstačnosti. V tomto duchu již pracujeme 
také v Telči. Prostřednictvím Služeb Telč 
přišel pan Červený s řešením i se zbožím, 
které jde úspoře naproti. Napříč Telčí za-
čal instalovat úsporná svítidla veřejné-
ho osvětlení. Díky moc za tuto iniciativu 
a příkladný přístup ke stávající energe-
tické situaci. Současně běží také analý-
za vhodnosti instalace FVE na objektech 
v majetku města Telč, kterou jsme zadali 
Energetické agentuře Vysočina pod vede-
ním Ing. Boudy a Ing. Němce. Již máme 
s panem starostou na stolech první výsled-
ky. Tato agentura nám před lety vypraco-
vala odborný  audit na nakládání s odpady 
a na jeho základě jsme založili odpadové 
hospodářství OHR, které se osvědčilo. Pá-
nové tedy mají naši plnou důvěru. Těmito 
kroky bychom chtěli reagovat na ceny si-
lové elektřiny a její spotřebu.
Ještě bych rád napsal jeden osobní příspě-
vek. 8 let zde můžete číst články, ve kte-
rých se s vámi chci podělit o témata, kte-
rá jsou mně samotnému blízká. Občas jsou 
články pojaty zábavnější formou, občas je 
téma přísnější. Rád se podělím o výsledky 
v různých anketách a soutěžích (historic-
ké sdružení sídel, nakládání s odpadem). 
Přijde mi důležité a správné sdělit, že ko-
lektivní úspěšnou práci nás všech dokáže 
někdo ocenit a že naše společné úsilí má 
smysl.
Díky za váš čas, že články čtete, díky 
za vaši důvěru.

Pavel Komín

Z důvodu probíhající rekonstrukce 
podlahy v aule GOB a SOŠ Telč, kde je 
umístěna převážná většina vyřezáva-
ných tabel, se letos tradiční volná pro-
hlídka vystavených tabel NEKONÁ.
Těšíme se na vaši návštěvu příští rok.

Energie všude 
a do všeho

Aktuální informace 
z radnice 

Dražební vyhlášky ● Oznámení o ulo-
žení písemností ● Ztráty a nálezy ● 

Záměry pronájmů a prodeje pozemků 
● Sdělení orgánů státní správy ● 

www.telc.eu/uredni_deska

Nový výhled na Dyjici pod rozhlednou
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Hasičské zprávy
Od 15. srpna 2022 do 15. září 2022 zasaho-
vala jednotka Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina ze stanice Telč u třiceti udá-
lostí. Dvaadvacet bylo technických zásahů, 
při kterých hasiči prováděli záchranu kachen 
z výpusti rybníka, odchyt bodavého hmyzu, 
otevření uzavřených prostor při nebezpečí 
z prodlení, měření koncentrace plynů, odstra-
nění padlých stromů z komunikací, likvidace 
olejových havárií nebo čerpání vody při ha-
várii rozvodu vody. Ve výše uvedeném obdo-
bí došlo také ke čtyřem dopravním nehodám. 
V Mrákotíně se střetl osobní automobil s ná-
kladním. U Horního Bolíkova došlo k nehodě 
osobního automobilu se zraněním řidiče. Na-
še jednotka zde zasahovala společně s jednot-
kou sboru dobrovolných hasičů ze Studené. 
V Telči se střetla tři osobní vozidla a nehoda 
si vyžádala ošetření dvou účastníků nehody. 
V zatáčce u Dolních Dvorců došlo k neho-
dě motocyklisty s vážným zraněním, kterého 
transportoval vrtulník letecké záchranné služ-
by. Naše jednotka zasahovala i u tří požárů 
v přírodním prostředí. U Červeného Hrádku 
při požáru strniště na ploše přibližně sedmi 
hektarů prováděla hašení společně s jednot-
kami dobrovolných hasičů z Nové Říše a ze 
stanice Dačice. Ve stejný den jednotka ještě 
likvidovala požár stromu u parního mlýna 
v Telči. O několik dnů později došlo v Telči 
k požáru suché trávy kolem ohniště, který si 
nevyžádal žádnou škodu.       

Velitel stanice Telč
npor. Mgr. Jiří Fišara

Řidič pod vlivem alkoholu 
V neděli 21. srpna zastavili policisté v Tel-
či po páté hodině ráno řidiče vozidla Peuge-
ot, který jel po ulici 9. května. Při dechové 
zkoušce policisté osmnáctiletému muži na-
měřili hodnotu 2,41 promile alkoholu. Opa-
kovaná zkouška u něho ukázala hodnotu 
ještě vyšší. V další jízdě již opilý řidič ne-
směl pokračovat a přišel o řidičský průkaz. 
Policisté sdělili muži podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky, případ řeší ve zkráceném příprav-
ném řízení.
Vloupání do vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který se v ka-
tastru obce Krasonice vloupal do vozidla 
VW odstaveného u silnice ve směru na No-
vou Říši. Ke spáchání činu došlo v neděli 
21. srpna mezi druhou a třetí hodinou od-
poledne. Pachatel se vloupal do automobi-
lu a odcizil kabelku s peněženkou, ve které 
měla majitelka uloženou finanční hotovost, 
doklady, platební kartu a další věci. Pachatel 
způsobil předběžně vyčíslenou škodu přes 
tři tisíce korun. Policisté provedli ohledání, 
zadokumentování a v lokalitě šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro podezře-
ní ze spáchání trestných činů krádeže a neo-
právněného opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku. Případ policisté pro-
věřují, po pachateli a odcizených věcech pá-
trají. 
Opilou ženu policisté zajistili 
Ve čtvrtek 25. srpna přijali policisté v Tel-
či po desáté hodině večer oznámení o opilé 
ženě, která se nacházela před provozovnou 
na náměstí Zachariáše z Hradce. Chovala 
se vůči svému okolí agresivně, byla znač-
ně znečištěná a neorientovala se. Nebyla 
schopna samostatné chůze ani provedení de-
chové zkoušky. Policisté zjistili, že se jedná 
o devětapadesátiletou ženu, kterou zajistili 
a odvezli na protialkoholní záchytnou stani-
ci k vystřízlivění.
Opilá mladistvá dívka
V sobotu 27. srpna byli policisté přivoláni 
k domu v Telči, kde došlo ke krádeži. V bytě 
u své známé byla na návštěvě mladistvá dív-
ka, která v časných ranních hodinách vzala 
ženě oblečení a obuv a utekla. Policisté pro-
vedli šetření a dívku začali ve městě hledat. 
Krádeží věcí vznikla majitelce předběžně 
vyčíslená škoda přes šest tisíc korun. Dívku 
policisté v krátké době nalezli, byla pod vli-
vem alkoholu. Při dechové zkoušce u ní na-
měřili hodnotu jedno a půl promile alkoho-
lu. O situaci informovali její rodiče a opilou 
mladistvou jim předali. Odcizení věcí v bytě 
policisté šetří jako přestupek proti majetku. 

Policie ČR Telč 
informuje

Zjišťují, za jakých okolností se mladistvá 
dívka k alkoholu dostala a kdo jí požití alko-
holu umožnil. Případ policisté šetří.
Kontrola chat
Policisté na Telčsku kontrolovali chato-
vé oblasti v lokalitě mezi obcemi Ořechov 
a Stará Říše. Nezjistili narušení objektů ani 
pohyb podezřelých osob. Chatové oblasti se 
s přicházejícím ochlazováním stávají stá-
le více opuštěnými a majitelé postupně na-
vštěvují své chaty jen velmi zřídka, proto se 
na tyto lokality policisté zaměřují ve větší 
míře. 
Pachatelé vyhledávají rekreační objekty, ať 
již s cílem odcizit cokoli, co má nějakou 
hodnotu a lze to prodat, nebo také k přespá-
ní a příležitostnému pobývání. V některých 
případech si v chatě pachatel i zatopí nebo 
během svého pobytu v objektu využívá růz-
né elektrospotřebiče, a tak může dojít i k po-
žáru. Krádeží věcí mohou pachatelé způso-
bit majitelům chat nemalé finanční ztráty. 
Škody vznikají po vloupání do objektu také 
poškozením a v mnoha případech jsou větší 
než ty způsobené odcizením věcí. Pachatel 
se v některých případech chová velmi bez-
ohledně a bezdůvodně zničí i věci, které ne-
může odcizit. 
Majitelům rekreačních objektů doporučuje-
me, aby si v chatách nezanechávali v době 
nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné si cha-
tu dobře zabezpečit. Není dobré nechávat si 
u rekreačního objektu viditelně žebřík. Ukli-
zené by měly být rovněž všechny věci, kte-
ré by pachatel mohl při vloupání do chaty 
použít, jedná se především o sekyry, nářadí 
a předměty, které je možné využít k páčení. 
Dále je vhodné všímat si pohybu podezře-
lých osob a vozidel v chatových oblastech. 
Řidič traktoru narazil do stromu
Ve čtvrtek 8. září jel v obci Jindřichovice 
po deváté hodině dopoledne řidič traktoru 
s připojeným pracovním strojem. Vyjel mi-
mo komunikaci, traktorem narazil do plotu 
zahrady, poté dále pokračoval v jízdě a na-
konec narazil do stromu. Vlivem poškoze-
ní plotu ze zahrady utekli daňci a muflo-
ni, které zde choval majitel. Řidič traktoru 
po nehodě z místa odešel. Přivolaní policis-
té provedli šetření a muže vypátrali. Řidič 
měl drobné zranění, lékařské ošetření ale 
nepožadoval. U muže policisté při dechové 
zkoušce naměřili hodnotu 3,85 promile al-
koholu. Muž dále nepředložil řidičský prů-
kaz. Škoda vznikla na traktoru, oplocení, 
stavebním materiálu a zvěři. Policisté pro-
vedli ohledání, zadokumentování a šetření. 
Zahájili úkony trestního řízení pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Případ policisté pro-
věřují.
Pátrání po ztracených houbařích
Ve čtvrtek 15. září pátrali policisté po dvou 

seniorech, kteří se ztratili v lese na Třešťsku, 
kam vyrazili houbařit. Cestou se ale ztrati-
li a nemohli najít správný směr. Před poled-
nem se čtyřiasedmdesátiletý senior s žádostí 
o pomoc telefonicky obrátil na policii. Po-
licisté zjistili veškeré dostupné informace, 
popis lokality, určili, kde zřejmě dvojice je, 
a na místo vyjeli. Senioři mezitím potkali 
náhodné osoby, které jim pomohly a odvez-
ly je k autu.
Policisté připomínají (nejen) seniorům, kte-
ří vyrážejí do lesa houbařit, že je důležité 
nepřeceňovat svoje síly. Nutné je vybírat si 
lokalitu, kterou dobře znám, vzít si s sebou 
mobilní telefon a léky, které jsou vzhledem 
k mému zdravotnímu stavu nezbytné. Dále 
je vhodné načasovat si houbaření tak, abych 
se stihl vrátit domů „za světla.“ V případě 
samostatně houbařících seniorů je vždy lep-
ší říct někomu blízkému, kam jdu a kdy se 
přibližně vrátím, a to pro případ úrazu ne-
bo nečekaného zhoršení zdravotního stavu.

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat domu 
pro seniory SeneCura Telč za péči o moji 
maminku p. Buchtelovou. Děkuji hlavně se-
strám a pečovatelkám, které se o ni staraly až 
do jejího skonu. Vážíme si Vaší nelehké prá-
ce a ještě jednou velký dík.

Špiklová

Upozornění
Změna tel. čísla na interní ambulanci Telč 
od 6. 10. 2022: 734 430 067. 

MUDr. Jaroslav Čech

S podzimem se blíží termín ukončení řady re-
alizovaných investičních akcí města. V září 
byla ukončena výstavba cyklostezky do Vo-
levčic. V příštím roce budeme pokračovat vý-
stavbou cyklostezky do Studnic, na kterou již 
máme schválenou dotaci. Rovněž v září do-
šlo k ukončení obnovy fasády objektu radni-
ce. 
Rekonstrukce pěších tras v ul. Svatoanen-
ská bude dokončena v listopadu letošního ro-
ku. V úzké spolupráci se společností EG.D 
se nám podařilo vyřešit nečekané problé-
my spojené s nutností překládky kabelu vy-
sokého napětí v ulici, abychom celou akci 
mohli dokončit v plánovaném harmonogra-
mu. Bohužel právě z důvodu překládky ka-
belu VN muselo dojít na konci září ze strany 
EG.D k uzavření ulice Svatoanenská pro do-
pravu.  Ulice bude znovu průjezdná nejpoz-
ději na konci října. Od 1.9. je zároveň uza-
vřen průjezd na náměstí přes Horní bránu. 
Průjezd bude otevřen rovněž na konci října. 
Celý prostor u Horní brány je předlažďován 
s cílem významně zde zlepšit podmínky pro 
pohyb chodců, zajistit pěší prostupnost ulic 
a celkovou bezpečnost dopravy. Celý prostor/
plocha u Horní brány bude opět vydlážděn 
v jedné výšce (tak jak to známe i nyní), aby 
byla zajištěna možnost vyhnutí automobilů 
jako doposud. 
Finišuje rovněž stavba inženýrských sítí a ko-
munikací v ul. Dačická. Zde se rovněž ukon-
čení předpokládá v listopadu letošního roku.  
V listopadu letošního roku bude ukončena 
i přeložka vodovodního přivaděče v ulici Da-
čická.  
V ul. Na Sádkách a v ul. Slavatovská letos 
EG.D řeší kabelizaci vzdušného vedení NN. 
V této souvislosti město Telč v dotčených uli-
cích bude v průběhu listopadu řešit umístění 

Informace o realizova-
ných a připravovaných 
stavbách

nových sloupů a svítidel veřejného osvětle-
ní (nyní jsou na betonových/dřevěných slou-
pech EG.D).
V září bylo předáno staveniště akce řešící 
rekonstrukci ulice Na Sádkách. Jde o úsek 
od ul. Slavatovská k MěÚ Telč a dále k ro-
dinným domům. Dle uzavřené smlouvy s do-
davatelem stavby je termín květen 2023, 
nicméně je projednávána varianta, že k re-
konstrukci komunikace dojde ještě v roce le-
tošním. 
V září rovněž byly zahájeny práce na úpravě 
dvora bývalého domova pro seniory. Úpravy 
navazující na dříve provedenou rekonstruk-
ci objektu. Dokončení veškerých stavebních 
činností v areálu bývalého domova pro seni-
ory, vč. úpravy dvora, předpokládáme v listo-
padu letošního roku.
Průběžně je řešena komplexní rekonstrukce 
dvou bytů v bytovém domě v ul. Slavatov-
ská. V letošním roce nás ještě čeká zahájení 
stavebních prací na akcích: 
• Vybudování výtahu v budově MěÚ 

Na Sádkách (dokončení červenec 2023).
• Rekonstrukce tělocvičny a zázemí ZŠ 

Hradecká (dokončení červenec 2023).
• Vybudování sociálního zařízení u rybní-

ka Roštejn (dokončení červen 2023).
Pro příští rok je rovněž dotačně podpořena I. 
etapa revitalizace sídliště U Štěpnického ryb-
níka. 
Ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol 
Telč připravujeme pro příští rok komplex-
ní rekonstrukci sportovního areálu v ul. Tyr-
šova. Předpokládáme zahájení rekonstrukce 
v březnu, dokončení v září 2023. Rekonstruk-
ce bude řešit opravu kamenných ochozů, vy-
budování tartanového atletického oválu, vy-
budování víceúčelového hřiště (místo nyní 
asfaltového), rekonstrukci atletického sekto-
ru (hod koulí, skok do dálky), nové oplocení 
hřiště, vybudování retenční nádrže a zavlažo-
vání fotbalového hřiště.

Vladimír Švec

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj in-
formací vyhlásila A.T.I.C. ČR na období 
od 24. do 30. října TÝDEN turistických 
informačních center ČR.
Do akce se zapojí informační centra z celé 
ČR. V tuto chvíli je již přihlášeno 154 in-
focenter.
Infocentrum MěÚ Telč se do akce zapo-
jí 26. října. Přijďte nás navštívit do nově 
zrekonstruovaných prostor a zahrát si třeba 
ZDARMA hru o poklad v Telčském pod-
zemí. Dále můžete dostat spoustu dárků ja-
ko třeba balónky a omalovánky.

Týden turistických 
informačních center ČR 
24.–30. 10. 2022

S radostí oznamujeme, že nová soukromá 
základní škola komunitního typu otevře-
la 1. 9. v Telči své brány. Naše škola  ma-
lotřídního typu od 1. do 9. třídy je zapsaná 
v rejstříku MŠMT. Vytváříme prostor pro 
smysluplné vzdělávání založené na vnitř-
ní motivaci, hravosti, radosti z objevová-
ní a úctě k sobě i k druhým. Prioritou jsou 
pro nás zdravé vztahy, respektující komu-
nikace a inovativní přístupy ve vzdělává-
ní. Tvoříme prostor pro jedinečnost a vy-
jádření každého. Jsme školou, kde rosteme 
všichni společně, děti, průvodci i rodiče. 
Chcete se o nás dozvědět víc? Podívejte se 
na www.zsvazka.cz nebo nás přijďte rov-
nou navštívit. Těšíme se na vás!

Text + foto: Jana Kindlová

Vážka roztáhla svoje 
křídla a konečně 
vzlétla!
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Pozvánka na cestovatel-
skou besedu

Městská knihovna Telč srdečně zve 
na cestovatelskou přednášku MICHA-
LA ŠTĚPÁNKA IRÁN – DVĚ TVÁ-
ŘE PERSIE. Přednáška se uskuteční 
v pondělí 24. října v obřadní síni rad-
nice v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 
10 od 17.30 hod. Vstupné dobrovolné.

Týden knihoven 

Zveme vás na týden knihoven v Městské 
knihovně Telč
3. – 9. října 2022: 
REGISTRACE ZDARMA – pro no-
vě přihlášené čtenáře, kteří se zaregistrují 
v průběhu týdne.
AMNESTIE NA UPOMÍNKY – během 
celého týdne odpouštíme dluhy za pozdě 
vrácené výpůjčky.
PODZIMNÍ TVOŘENÍ – pondělí 3. říj-
na od 17.30. 
TVOŘENÍ PRO DĚTI – úterý 4. října 
od 13 hodin v dětském oddělení knihovny.
E-KNIHY – nově půjčujeme elektronic-
ké knihy.
LEKOTÉKA – nová služba – možnost 
zapůjčení didaktických pomůcek, her, hra-
ček.
LOVCI PEREL – vyhlášení vítězů celo-
roční čtenářské hry.

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Goodwin: Rok v ráji; Gibney: Ani slova; 
Lark: Zvěrolékařka. Velké sny; Jacobs: Pan-
ský dům. Bouře; Christie: Vražda na faře; 
Mornštajnová: Jestli vůbec někdy; Čecho-
vá: Co když žádné zítra nebude?; Berg: Noc 
zázraků; Štifter: Paví hody; Revell: Holky 
z loděnice; Patterson: Na špatné straně
Naučná
Tursun: Místo, odkud není návratu; Po-
sádová: Telčsko, místo, kde jste vítáni 
Dětská
Oseman: Srdcerváči 4; Schmidbauer: 
Rychlý jako vítr: Ora; Peroutková: Va-
lentýnka a detektivní kancelář; Šlik: Mar-
ta si vzpomíná; Lohr: Vlaky: velká knížka 
pro malé vypravěče; Shinkai: To bylo tvé 
jméno. 01; Messenger: Strážce ztracených 
měst. Polaris; Segel: Noční můry. Ztracená 
ukolébavka; Chainani: Netvoři a krásky: 
nebezpečné příběhy; West: Dokonalé léto; 
Reviláková: Vlajka Viktora Vaňka; Čech: 
Tajemství ostrova za prkennou ohradou

Pro TL připravuje Andrea Fajtová 
a Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Marie Benedict: Lady Clementine; Eva 
Kmentová, Olbram Zoubek: Lidská dů-
stojnost; Spolek Nepromlčíme: Ne/pro-
mlčeno; Pavel Klusák: Gott: českosloven-
ský příběh Sebastian Fitzek: Ryby, které 
lezou na stromy; Anton A. Bucher: Psy-
chologie štěstí; Bob Fliedr: Svatý Jakub: 
pozoruhodný příběh kostela v Poličce a je-
ho lidí; Albert R. Jonsen: Klinická etika; 
Marek Herman: Máma není služka, máma 
je dáma; Maike Rönnau-Böse: Psychická 
odolnost předškoláků; Luděk Čech: Červe-
ná kniha květeny Vysočiny; Zeno Dostál: 
Malý vůz; Renata Fučíková: Čechov & 
Puškin, Gogol
Lukáš Palán: Surový tvar; Zuzana Řího-
vá: Cestou špendlíků nebo jehel; Zdena Sa-
livarová: Honzlová; Anna Strnadová: …
stačilo jen říct Jáchymov; Václav Voko-
lek: Krajiny zjevení; Ema Labudová: La-
da u ledu

Pro TL připravuje Ilona Martinů

DDM Telč informuje
Milí čtenáři,
nový školní rok už začal a na našem DDM 
proběhly zápisy do zájmových útvarů. To 
však nemění nic na tom, že pokud budete 
mít zájem o některý z kroužků, můžete nás 
navštívit přímo v kanceláři, případně se pro 
bližší informace podívat na www.ddmtelc.
cz. Kontaktovat nás můžete také na ddm.
telc@volny.cz nebo 777 470 860. Letos pro 
vás otevíráme dva zcela nové kroužky, a to 
Cukrářský kroužek a Pohybovky. Věříme, 
že nabídka kroužků je pestrá a vyberete si 
ten správný pro vaše dítě. Kroužky začína-
jí od října, ale náš divadelní spolek nezahá-
lel a v září si připravil pro veřejnost loutkové 
představení Pohádky z lesa, které se konalo 
v našem divadelním sále. O dalších akcích 
na DDM vás budeme průběžně informovat 
na webových stránkách, facebooku a v časo-
pisu DDMáček. 

Těšíme se vás, kolektiv DDM Telč

Od 3. října 2022 funguje v areálu dačic-
ké nemocnice pobočka Sdílení. Získáváme 
tak „druhý domov“ nejen v jiném městě, ale 
i v jiném kraji. Na Dačicku a Slavonicku po-
skytujeme naše služby mobilního hospice, 
domácí ošetřovatelské péče nebo půjčovny 
pomůcek již delší dobu, ale od nynějška bu-
deme klientům ještě blíže.

Milena Kopečná – fundraising 
a péče o dárce Sdílení

Sdílení našlo svůj druhý 
domov v Dačicích 

Lekotéka 
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Pro práci v sociálním oboru jsem se rozho-
dovala po absolvování střední školy s eko-
nomickým zaměřením. Čím více se blížil 

okamžik maturit, 
tím více jsem si 
uvědomovala, že 
tohle asi nebude 
zaměstnání, které 
by mě naplňova-
lo. Hledala jsem 
vysokou školu, 
která by mě bavi-
la a viděla bych 
v ní smysl pro 
své budoucí za-
městnání. Tehdy 

jsem narazila na obor Sociální a charitativ-
ní práce v Českých Budějovicích, kde si 
teď dodělávám i magisterské studium.
K rozhodnutí studovat sociální práci 
mě dovedla myšlenka mé babičky, kte-
rá vždycky říkala buďme vděční za lidi, 
které máme kolem sebe, někteří takové 
štěstí nemají. Vedla mě k empatii, vděč-
nosti a pokoře k ostatním. Uvědomila jsem 
si, že být tady pro druhé a pomáhat jim 
je něco, co dělám každý den, a skutečně 
mě to naplňuje. Je to práce, která je pro 
mě spíše koníčkem a životním stylem, než 
něco, co dělám z nutnosti a pro pouhou vi-
dinu peněz.
Během svého studia jsem si vyzkoušela 
mnoho praxí a také brigád v různých ty-
pech sociálních zařízení. Kde se mi však 
líbilo nejvíce, bylo nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež. Možná tomu bylo 
proto, že ani já jsem neměla snadné dět-
ství, a tak možnost být tady pro mladé li-
di a pomáhat jim bylo to, co mě naplňo-
valo nejvíce.
V březnu tohoto roku jsem viděla nabídku 
práce v Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež ZASTÁVka Telč, a protože jsem 
s nízkoprahem měla zkušenosti a byla to 
práce, která mě bavila, rozhodla jsem se 
zaslat životopis a motivační dopis. Po vý-
běrovém řízení jsem byla přijata na doho-
du o provedení práce. Jsem tu pořád tako-
vým nováčkem, ale o to více oceňuji práci 
a přístup všech pracovníků k dětem. Je tu 
krásně vidět, jak pouhá přítomnost a vy-
slyšení dokáže klientům pomoci a že být 
tady jeden pro druhého má smysl.

Adéla Šebestová,
Pracovnice NZDM ZASTÁVka Telč 

Být tady pro druhé 
a pomáhat jim 
každý den

Naše služba je tu pro ty, co už potřebují po-
moc druhé osoby při péči o sebe nebo svo-
ji domácnost. Naše péče tedy probíhá u vás 
doma. Za klienty, především seniory či zdra-
votně postiženými staršími 19 let, dojíž-
dí pečovatelka, která po předchozí domluvě 
poskytuje klientem zvolenou péči.  Pečova-
telskou službu poskytujeme v Telči a okol-
ních vesnicích do 15 km. 
Bližší informace o Pečovatelské službě v Tel-
či najdete na stránkách zřizovací organizace 
Oblastní charity Jihlava www.jihlava.chari-
ta.cz nebo je získáte v naší kanceláři v Tel-
či, Špitální 611 (pozn.: Dům s pečovatelskou 
službou). Zastavte se za námi a my vám rádi 
osobně poradíme a vše vysvětlíme. 
Protože se blíží poslední kvartál roku, jako 
každý rok žádáme obce, do kterých zajíž-
díme, o dotaci na náš provoz a v souvislosti 
s tím rekapitulujeme, kam a v jakém rozsahu 
letos naše péče směřovala. Pár údajů o letošní 
službě tady pro vaši představu uvedu.
Do konce srpna jsme vykonávali službu pro 
90 klientů nejenom v Telči, ale také v Mys-
leticích, Mysliboři, Zvolenovicích, Častkovi-
cích, Krahulčí, Mrákotíně, v Řásné, Borovné 
a Dyjičce.
Poskytli jsme jim 680 hodin přímé péče v do-
mácnosti – pomoc s hygienou, s úklidem, 
s podáním stravy, s nákupy, s pochůzkami, …
Vyprali jsme pro ně 130 kg prádla.
Rozvezli jsme 8 230 obědů.
Najeli jsme letos už 15 842 km. Vypadá to 
na rekordní rok! 
Děkujeme za vaši důvěru a zájem o naši pé-
či. Pomáháme lidem se srdcem a rozumem. 
Připomeňme, že Oblastní charita Jihlava le-
tos slaví 30 let své existence a pomoci lidem 
v nouzi. 

Bc. Eva Pařízková
Vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč

Charitní pečovatelská služba Oblastní charity 
Jihlava, středisko Telč hlásí rekordní rok

28. 10. 2022
DAVID POMAHAČ 

– urban-folk 
Bezobav Dyjice, Kulturní domek

Začátek 20:00
Vstupné 150,- a děti zdarma

Sociální okénko
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Chov čmeláků se v naší zemi stává čím dál ob-
líbenějším koníčkem mnoha zahrádkářů. My 
jsme si o něm popovídali s dlouholetým a zku-
šeným chovatelem Mgr. Pavlem Macků, kte-
rého můžete znát jako učitele na GOB a SOŠ 
Telč, kde působí už 26 let, nebo jako bývalé-
ho hráče na piano v Dixieland Jazz Bandu 
Telč. Pan Macků nám v tomto čísle TL prozra-
dí obecné informace o čmelácích, v dalším vy-
dání listů se zaměříme na samotný chov a rady 
do jeho začátků.
Představte nám na úvod svůj chov – kolik 
čmeláků vlastníte, kde „bydlí“?
V současné době vlastním asi 10 úlků, ve kte-
rých čmeláci „bydlí“. Je to dosti podobné vče-
lám, ale biologický cyklus čmeláků je odlišný.
Jak dlouho se chovu čmeláků věnujete?
Svůj první úlek jsem si vyrobil asi před 20 lety 
podle návodu v časopise Včelařství.
Podrobnostmi chovu se budeme zabývat 
v dalším čísle TL, můžete nám ale jen krátce 
představit, co vše takový chov obnáší?
Především velkou trpělivost a v jistém období 
také časovou náročnost. Nejdůležitějším obdo-
bím je březen a duben. V těchto měsících má 
chovatel nejvíce práce. V pozdějším čase se 
stává spíše pozorovatelem.
Jak je na tom náročnost chovu čmeláků 
v porovnání se včelami?
V tomto srovnání to vychází celkem příznivě 
pro čmeláky, nevyžadují tolik pozornosti jako 
včely.
A jaké v nich spatřujete výhody a nevýhody 
oproti včelám?
Nerozlišoval bych výhody a nevýhody, obojí 
je práce s přírodou, která vás vždy může pře-
kvapit.
Čmeláci produkují med, pro chovatele ho 
prý ale zbyde jen minimum. Daří se vám 
„ukořistit“ alespoň troška na ochutnání?
Tak tahle možnost mě nikdy nenapadla, veške-
ré zásoby nechávám čmelákům. V některých 
případech jim dokonce dodávám zásoby. To 
především na jaře v době nepříznivého počasí.
Čmeláci jsou někdy opomíjenými, ale velmi 
důležitými opylovači. Pro jaké rostliny mají 
největší význam?
Většinou se jedná o rostliny s trubkovitými 
květy (jetel, bodláky, hluchavky apod.). Čme-

Pavel Macků: Čmeláci 
mě i po 20 letech dokáží 
překvapit svým chováním

láci mají delší sosák a také létají při nižších tep-
lotách než včely. Velice známé je také použí-
vání čmeláků ve sklenících s rajčaty. Jsou totiž 
specialisté na rajčata. To mohu potvrdit z vlast-
ních zkušeností.
Jaké je složení jednoho chovu čmeláků?
V úlku v teplodržném materiálu si samička 
na jaře postupně vybuduje hnízdo, které obývá 
podle podmínek až 150 jedinců.
Jak je dlouhý a jak vypadá život jednoho 
čmeláka?
Životní cyklus čmeláků je podobný například 
vosám, zimu přežívá jen čmeláčí matka v tzv. 
hibernakulu. Dělnice, podobně jako u včel, žijí 
několik týdnů.
Jak jsou na tom v současné době počty čme-
láků v ČR? Je pravda, že rychle ubývají?
Přesná čísla neznám, ale s postupnou přemě-
nou krajiny a vlivem chemizace ubývá neje-
nom čmeláků, ale hmyzu obecně. Odborně se 
tomu říká ztráta diverzifikace krajiny.
Jak to je s čmeláky a žihadlem? Mohou bod-
nout, nebo spíše kousnou kusadly?
Čmeláci mají žihadlo, ovšem používají ho 
velmi málo, především při obraně hnízda. 
Kusadla jsou také velmi důležitá, hlavně při 
stavbě hnízda.
Co máte na čmelácích nejraději?
Určitě to, že i po 20 letech, během kterých se 
o chov čmeláků zajímám, a po přečtení mno-
ha knih a článků, mě vždy překvapí svým cho-
váním.

Ivana Holcová

Dvakrát zlato, jednou stříbro, dvakrát bronz 
a dvě šesté příčky. Taková je bilance telčských 
mažoretek z mistrovství světa v polském Opo-
le, kam vyrazily koncem prázdnin. Závodům 
předcházela řada postupových kol a především 
soustředění za nelehkých podmínek. Poctivá 
příprava se děvčatům vyplatila a dokázala se 
prosadit i v konkurenci jednasedmdesáti týmů 
z deseti zemí.
„Medaile jsme si moc přály, ale startovní lis-
tina byla hodně našlapaná. Jeden nepove-
dený cvik by nás okamžitě posunul na konec 
hodnotící tabulky. O to víc nás všechny úspě-
chy těší a máme z nich radost,“ shrnula poci-
ty po mistrovství vedoucí telčských mažoretek 
Renata Křížková. Největším překvapením by-
lo první místo v kategorii juniorské miniforma-
ce. „Děvčata ve složení Bednářová, Janáková, 
Hustáková, Veverková, Zadražilová a Kubíno-
vá překvapila bezchybným výkonem a zlatá me-
daile byla překvapením jak pro nás, tak i pro ně 
samotné,“ vyzdvihla jedno z ocenění trenérka.
V kategorii velká formace senior dívky bojova-
ly za první příčku, nakonec se umístily druhé. 
„Člověk nesmí být nenasytný, jiné týmy by moh-
ly říct, co by za tu stříbrnou daly. Přestože jsme 
si zlato moc přály, jsme i tak s výsledkem veli-

Mažoretky odvezly 
z mistrovství cenné kovy

ce spokojené,“ doplnila Křížková s tím, že mír-
né zklamání provázelo spíše šesté místo v mini-
formaci senior. Mažoretkám se ve všech kolech 
soutěžní skladby dařilo, ale nakonec je o medai-
li připravilo právě několik nepovedených cvi-
ků. „Obrovskou radost mám z prvního místa 
našeho dua senior, kde závodila Adéla Lupačo-
vá a Karolína Hradilová. Obě jsou mažoretky 
s velkým M a tahouny celé velké formace. V pří-
pravě jsou opravdu pilné, takže si umístění prá-
vem zasloužily,“ vyzdvihla trenérka.
Po soutěžní pauze způsobené pandemií byly 
všechny týmy motivované a soutěžily s nadše-
ním. Uspět se snažila především domácí polská 
družstva. „Prima bylo, že se navzájem podpo-
rovaly české týmy. Bohužel některé polské for-
mace neunesly hodnocení a zkazily závěrečný 
soutěžní den svými protesty. S hodnocením po-
roty nemá smysl polemizovat. Jde o sport, kde 
se neměří čas a záleží na oku jednotlivých po-
rotců. I já sama mám ale z hodnocení smíše-
né pocity,“ přiblížila Křížková atmosféru mis-
trovství.
Účast na něm zajišťovala postupová kola. Sou-
těžilo se v několika disciplínách a věkových ka-
tegoriích. Mažoretky z Telče závodí pouze s ná-
činím baton, tedy s hůlkou. Kromě celoročního 
tréninku právě na postupová kola či na domácí 
soutěž, začala nejintenzivnější příprava týden 
před mistrovstvím na soustředění v Zálesí. Dív-
ky cvičily téměř deset hodin denně. „Takzvané 
defilé, kdy celá skupina jde sestavu a hodnotí 
se řady, cviky i čas, lze natrénovat pouze venku 
nebo v hale s oválem. Proto jezdíme na soustře-
dění a trénujeme venku,“ objasnila Křížková. 
Třídenní déšť tréninkové podmínky značně ztí-
žil. „Děvčata chodila v pláštěnkách, promoče-
ná na kost. Dráhu jsme si vytyčily klacky, pro-
tože pásky by se hned rozmočily. Pro mě byly 
holky vítězkami už tam,“ ocenila.
Jako vedoucí sportovního útvaru pociťuje 
po dvou pandemických letech určitou lenivost 
dětí. „Na druhou stranu, opravdu zapálené 
mažoretky, které cvičily i doma, vydržely. I díky 
nim a stabilní seniorské základně jsme tam, kde 
jsme. U malých děvčat, která do tělocvičny ne-
dojdou, jde spíše o podporu rodičů. Za ty roky, 
co se mažoretkám věnuji, mohu říct, že pokud 
se nadchnou rodiče, vydrží i dítě,“ podělila se 
o trenérské zkušenosti Křížková.
Ideální start je ve věku čtyř až pěti let. S přihláš-
kou začíná veškerá práce a pravidelný trénink, 
který k týmovému sportu patří. „Pokud nacvi-
číme choreografii s nějakým počtem dívek, je 
nutné, aby pak docházely poctivě. Není to jen 
o hezkých šatech a vystoupeních, ale také o trá-
pení, potu a boulích v tělocvičně,“ dodala ve-
doucí.
„Ráda bych všem děvčatům z telčských ma-
žoretek poděkovala za krásné chvíle, které 
jsem s nimi prožila a prožívám. Děkuji jim ta-
ké za krásná umístění a za to, že to nevzdávají. 
Poděkování patří i rodičům, kteří je podporu-
jí. Těch patnáct let s mažoretkami bylo štěstí,“ 
vzkázala závěrem Renata Křížková. 

Marie Majdičová

Chovný úlek se čmeláky       Foto: Pavel Macků
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Dům číslo 27 v Palackého ulici, každoroč-
ně na jaře schovaný pod fialovými květy 
vistárie, v současnosti slouží jako penzion. 
Původně hostinec manželů Horálkových pro-
vozovaný až do padesátých let minulého sto-
letí koupila v roce 1972 akademická malíř-
ka Míla Doleželová spolu s manželem Jiřím 
Marešem. Domu, kde vznikla řada význam-
ných děl, přezdívali Hrad. Umělkyně tam ži-
la až do své smrti v roce 1993. K příležitos-
ti výročí jejího narození připravují majitelé 
na podzim den otevřených dveří.
Návštěvníci si budou moct prohlédnout bý-
valý domov manželů přesně v den, kdy by 
Doleželová oslavila sté narozeniny, tedy 
v sobotu 12. listopadu 2022. „Plánujeme tři 
možné časy prohlídky, a to v deset, ve dvě 
a v šest hodin, příchozím přiblížíme historii 
domu a provedeme je prostory, kde malířka 

Míle Doleželové se splní 
jedno z posledních přání

žila a tvořila. Počítáme spíše s komorní ak-
cí, bude třeba se předem přihlásit,“ přiblíži-
la program dne otevřených dveří Tereza Se-
verýnová. Zájemce prosí, aby ji kontaktovali 
předem na e-mail pension@kamenne-slunce.
cz či na telefon +420 737 906 272.
V domě jsou k vidění také některá díla obou 
manželů, která začali majitelé shromažďo-
vat přibližně před dvěma lety. „Naše sbírka 
je velmi malá, těší nás ale její pestrost. Po-
dařilo se nám získat malířčiny rané práce, 
kresby a studie k větším plátnům, charakte-
ristické portréty i úchvatné knižní ilustrace. 
Největším dílem je rozměrné plátno s názvem 
Svatba z roku 1967, které malířka proda-
la do USA, odkud se před dvěma lety vráti-
lo zpět ke kořenům,“ prozradila majitelka do-
mu, co lidé při prohlídce uvidí. Z prací Jiřího 
Mareše se jim do domu podařilo přivézt ně-
kolik grafik s motivy koní a biblickými ná-
měty. „Osobně mě těší i malé poklady, útlé 
sešitky pro děti z edice Divadélko z padesá-
tých let, jeden napsaný a ilustrovaný Mílou, 
druhý Jiřím,“ dodala s tím, že v současnos-
ti začíná být kvůli mediální pozornosti a ná-
vratu obrazů do Telče obtížnější se k dílům 
dostat, malířku vyhledávají i milovníci umění 
a sběratelé.
Do domu č. 27 se podařilo vrátit i práce, kte-
ré tam vznikly. „Několik takových děl má-
me. Zmínila bych velmi emotivní portrét ženy, 
který Míla namalovala v samém závěru svého 
života,“ vyzdvihla. Tímto způsobem se sna-
ží naplnit jedno z jejích přání, podle kterého 
měla být v domě zřízena galerie. „Chceme se 
jí symbolicky na jeden den stát, přestože dům 
slouží k jiným účelům. Máme možnost napl-
nit Mílinu poslední vůli, respektive její první 
vlastnoručně napsanou verzi z června roku 
1992. V té vyslovila přání vytvořit galerii děl 
svých a svého muže. Můžeme se jen domýšlet, 
jaké okolnosti ji před smrtí vedly k podpisu 
nové závěti, ve které své monumentální dílo 
odkázala dominikánům,“ přemítá Severýno-

Portrét smutné ženy vznikl v domě číslo 27       
Foto: Tereza Severýnová

vá. Z České dominikánské provincie se nyní 
obrazy vrací do Telče. „S nadšením sleduje-
me množství oficiálních akcí, výstav a přede-
vším blížící se otevření stálé expozice v pro-
storách Univerzitního centra,“ ocenila.
Při prohlídkách lidé navštíví prostory, kde 
manželé bydleli a tvořili. Jak ve druhé polo-
vině minulého století dům vypadal? „V pří-
zemí a dnešní prodejně sportovního obleče-
ní byl jeden z ateliérů a depozitář obrazů. 
Na dvoře vedle hradby stál velký ateliér, kde 
v roce 1976 vzniklo i její nejrozměrnější dílo 
Pouť na vsi. S rodinou obývala první patro, 
kde byl také její třetí ateliér,“ nastínila sou-
časná majitelka.
Dům stojící naproti věži sv. Ducha pochází 
z první poloviny sedmnáctého století. Přímo 
navazuje na městskou hradbu a na přilehlé za-
hradě se podařilo zachovat poslední román-
skou baštu ve městě. Svou nynější podobu 
získal koncem devatenáctého století. V letech 
1916 až 1951 v něm manželé Horálkovi pro-
vozovali hostinec. Doleželová s Marešem jej 
koupili v sedmdesátých letech za peníze zís-
kané prodejem obrazů do Mexika a USA. 
„Po malířčině smrti dům koupil můj otec 
od pana Jiřího Schramla, který o Mílu v závě-
ru života pečoval a kterému připadl v dědic-
kém řízení. Od roku 2004 tu provozujeme pen-
zion,“ uvedla k historii stavby Severýnová.
Podle ní zatím penzion není vyhledávaný 
kvůli jeho předchozím obyvatelům. „Bu-
deme rádi, když se to změní. V domě je její 
energie stále přítomná a mnoho hostů na ni 
reaguje. Ptají se nás na historii a původní 
využití,“ doplnila. S příběhy o malířce se se-
tkávala už od dětství. „Postupně jsem se za-
čala zajímat o její dílo a osudy z dostupných 
pramenů. Věřím, že na této akci budu mít i já 
sama další příležitost dozvědět se o Míle víc 
právě při osobním setkání s pamětníky, kte-
ré bych tímto ráda pozvala,“ dodala závěrem 
Tereza Severýnová. 

Marie Majdičová

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 8. 2022 do 18. 9. 2022

Přehled počasí v Telči
Srpen v číslech
Průměrná teplota:  19,5 °C
Průměrný tlak:  1015,6 hPa
Srážky:   110,2 mm
Max. teplota:  34,1°C, 5. 8. v 18:29
Min. teplota:  10,2 °C, 7. 8. v 5:11
Max. rychlost větru: 30,4 km/h, 21. 8.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.
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Návštěva z amerického města Wilber Více na str. 3

Studnické perníčky opět zvítězily
První víkend v říjnu pro-
běhl 4. ročník Cukrářské-
ho šampionátu v Olomou-
ci s tématy Vodní mlýn 
a Jaro, kterého se již po-
třetí zúčastnily Studnické 
perníčky. Od 3. do 19. 10. 
budou soutěžní exponáty 
opět k vidění v obchodě 
U Spázalů.
Opět vítězství – blahopřejeme. Více v listopadovém čísle TL.
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Nevcehelští hasiči vybojovali titul druhého 
vicemistra extraligy              Foto: SDH Nevcehle

Další úspěch pro Sbor dobrovolných hasičů 
Nevcehle. Tým mužů na začátku září získal 
titul druhého vicemistra Extraligy České re-
publiky v požárním útoku. Po loňské nepo-
dařené sezóně se tak nevcehelští opět zařadi-
li mezi nejlepší a navázali na své předchozí 
úspěchy. I přes počáteční nesnáze a několik 
nepovedených soutěží se jim podařilo výsled-
ky v tabulce zvrátit. 
Od posledního rozhovoru v listopadu 2020 
uplynuly téměř dva roky, za tu dobu došlo 
v týmu k důležitým změnám. „Razantně jsme 
snížili počet soutěží, kterých se účastníme. Le-
tos jsme se zaměřili především na extraligu. 
Jinou ligu jsme pravidelně neobjížděli, za-
vítali jsme pouze na několik menších závo-
dů v rámci tréninku,“ nastínil nový přístup 
Vlastimil Novák, který zastává pozici béčka-
ře. Z minulých let byli zvyklí na velmi nabi-
tý program, požárnímu útoku věnovali s při-
bližně pětačtyřiceti závody za sezónu mnoho 
času. Letos jejich počet snížili na pětadvacet. 
„Další novinka se týká sestavy. Po dvouletém 
působení Bojislava Senohrábka, který za ná-
mi dojížděl až z dalekého Klokočí u Turnova, 
ho na postu proudaře nahradil Jakub Ondris-
ka,“ doplnil Novák.
Právě změna proudaře zapříčinila počáteč-
ní problémy se sehraností mužstva, která je 
v tomto sportu zásadní. „To se v prvních šesti 
závodech projevilo zbytečnými chybami. Ku-
ba přišel z týmu, kde běhali odlišným stylem, 
a chvíli trvalo, než si zvykl na ten náš,“ vy-
světlil Novák. Uprostřed sezóny se proto roz-
hodli riskovat. „Před soutěží v Zahnašovicích 
a Třeštině se proudaři vyměnili, pravý běžel 
na levé straně a naopak. Tato výměna se uká-
zala jako klíčová, protože ve zbytku závodů se 
naše výsledky výrazně zlepšily a dotáhli jsme 
to až na třetí místo v extralize,“ popsal cestu 
na vítěznou bednu.
Právě soutěžní dvoukolo Zahnašovice – Třeš-
tina považují za nejúspěšnější extraligové ko-
lo vůbec. „Podařilo se nám vyhrát oba zá-
vody za jediný víkend. Do tabulky jsme si 
tak připsali maximálních čtyřicet bodů. Zís-

Hasiči z Nevcehle 
se vrátili mezi 
extraligovou špičku

kat plný počet za víkend se nám nikdy před-
tím nepodařilo,“ vyzdvihl Novák. Celkem 
letos zvítězili čtyřikrát. Stejný počet extrali-
gových soutěží se jim naposledy podařilo vy-
hrát v roce 2019, kdy získali zlato. Z tohoto 
roku pochází také rekordní čas 15:63, pokoře-
ný v Pšánkách, který se zatím žádnému týmu 
nepodařilo překonat.
O letošní třetí příčku bojovali s družstvem 
z Čechtína. „I přes zkušenosti s obdobnými 
situacemi se projevila menší nervozita. Mě-
li jsme náskok o pouhé tři body. Čechtín nám 
ale svým nepovedeným pokusem souboj vel-
mi usnadnil. Před útokem jsme měli třetí mís-
to v podstatě jisté,“ přiblížil atmosféru rozho-
dující soutěže Novák.
Nevcehelští jsou se svými výkony a výsled-
kem spokojeni. „Ve srovnání s loňským ro-
kem, kdy jsme, především kvůli mnoha zra-
něním, skončili až na jedenáctém místě, byla 
tato sezóna mnohem úspěšnější. Cílem bylo 
umístit se v první pětce, což se navzdory slab-
šímu úvodu podařilo. Třetí místo je skvělé,“ 
zhodnotil.
Rok 2022 byl významný i pro zbytek sboru 
dobrovolných hasičů, který letos oslavil 130 
let od založení. Výročí si připomněli 16. čer-
vence v tamním sportovním areálu U Komá-
ra. Nechyběly ukázky požárních útoků, hasič-
ské techniky a další kulturní program.
Plány soutěžního družstva na příští rok se 
opět týkají především extraligy, znovu se po-
kusí zaútočit na přední příčky. „Jedinou změ-
nou v sestavě bude pozice košaře Martina Po-
ukara, který se rozhodl ukončit kariéru. Rádi 
bychom mu poděkovali za dlouholeté působe-
ní v týmu a popřáli, ať se mu daří,“ vzkázal 
za SDH Nevcehle Vlastimil Novák.

Marie Majdičová

Lehkost – radost – srdce. Tak zněl podtitul 
dvanáctého ročníku Charitativní cyklojízdy 
Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimov-
čákem, který se v Telči konal v rámci Dnů ev-
ropského kulturního dědictví. V sobotu 10. 
září se dopoledne na náměstí sešli nejen mi-
lovníci jízdy na kole, ale také ti, kteří chtěli 
pomáhat. Patronem celé akce byl už tradičně 

Cyklisté se sedmdesáti 
kilometrů nezalekli

světový rekordman v jízdě na vysokém kole 
Josef Zimovčák.
Přestože předpověď slibovala déšť, cyklisté 
v čele se Spolkem telčských velocipedistů od-
startovali se sluncem nad hlavou. Černobílou 
vlajkou mávli společně předseda senátu Miloš 
Vystrčil, radní Roman Fabeš a starosta Vladi-
mír Brtník. Přibližně 170 jezdců kvůli pra-
cím u Horní brány obkroužilo náměstí a vyje-
lo na hráz Štěpnického rybníka. „Počasí nás 
letos opravdu překvapilo. Všichni očekávali 
déšť, někde za Jihlavou spadlo deset kapek, 
a to bylo vše. I přes počáteční deštivé vyhlídky 
se ale lidé nenechali od účasti odradit. Takový 
má akce náboj,“ pochvalovala si organizátor-
ka Martina Střížová.
Celkem se podařilo vybrat 28 310 korun 
za dobrovolné startovné. „Něco jsme přidali 
z jiných akcí či darů a nakonec jsme primá-
ři dětského oddělení jihlavské nemocnice pře-
dali šek na 160 tisíc korun. Výtěžek poputuje 
na rekondiční dětské pobyty, většinou bývá vy-
užit na financování táborů dětí s diabetem,“ 
sdělila Střížová.
Po krátké zastávce v Třešti peloton pokračo-
val směrem na Jihlavu. Pořadatelé avizovali, 
že není třeba absolvovat celých 77 kilomet-
rů, trasu si účastníci mohli libovolně přizpů-
sobit. Mnoho jich ale tuto možnost nevyuži-
lo. „Většina zvládla celý úsek. Vyrazily i celé 
rodiny s dětmi, ty si třeba cestu zkrátily nebo 
se někdo připojil jinde. Největší část cyklistů 
ale zvládla celý okruh. Akce má tradici, lidé 
jezdí opakovaně, těší se na sebe a ví, do če-
ho jdou. Atmosféra je vždy nakažlivě pozitivní 
a není tak jednoduché se vzdát. Někteří mož-
ná trpí druhý den, ale s tím se počítá,“ popsa-
la s úsměvem průběh vyjížďky organizátorka.
Za jednu z nejzajímavějších etap lze beze-
sporu označit přejezd vodní nádrže Hubenov 
kousek za Jihlavou, která je běžně nepřístup-
ná. „Kdysi se nám od Povodí Moravy podaři-
lo domluvit povolení a díky tradici a příjemné 
spolupráci jsme letos mohli projet znovu. Pan 
hrázný otevřel závoru, pustil peloton a opět 
ji zavřel. Průjezd je zážitek především díky 
krásnému okolí,“ vyzdvihla jeden z úseků tra-
sy Střížová.
Pro následující ročník pořadatelé změny ne-
plánují. „Proč měnit to, co zaručeně fungu-
je. Do Telče se vždy těšíme nejen my, ale ta-
ké všichni partneři, sponzoři a přátelé. Zveme 
je vždy za odměnu. Kombinace krásných míst, 
zvolené trasy, začínajícího podzimu a nadše-
ných lidí se jen tak neomrzí,“ podotkla orga-
nizátorka a připojila poděkování. „Ráda bych 
ocenila představitele všech zapojených měst, 
kteří s námi spolupracují, a také policii, kte-
rá po celou dobu zajišťovala bezpečnost pe-
lotonu. Bez nich bychom akci nebyli schopni 
uspořádat,“ vzkázala závěrem Martina Stří-
žová.

Marie Majdičová
Fotografie ke článku na str. 24

Tři, dva, jedna a start! Dvanáctý ročník za-
hájen                       Foto: Na kole dětem Vysočinou
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Zprávy z UCT – říjen 2022

Univerzita třetího věku v Telči zahájí 
svůj 16. ročník!  
Říjen přivede do Telče hned několik za-
jímavých a prestižních univerzitních ak-
cí. Kromě Recetoxu, který se bude zabý-
vat novinkami ve světě environmentálních 
a zdravotních rizik spojených s chemický-
mi látkami kolem nás, a tradiční meziobo-
rové mezinárodní školy postgraduálního 
studia sociálních věd EUSOC, nás čeká ta-
ké návštěva rektorů univerzit zapojených 
do projektu European Digital UniverCity 
(EDUC). 
Aliance EDUC (European Digital Univer-
City), jejíž členy tvoří kromě MU také uni-
verzity v Postupimi, Rennes, Paříži-Nan-
terre, Pécsi a Cagliari, otevírá studentům 
MU nové možnosti mezinárodního vzdě-
lávání v nejrůznějších formátech, od širší 
nabídky zahraničních výjezdů či krátko-
dobých letních škol až po virtuální mobi-
lity na partnerských univerzitách. EDUC 
je také součástí prestižní sítě evropských 
univerzit a jeho cílem je propojit šest uni-
verzit, které mají v součtu přes 150 tisíc 
studentů a 20 tisíc zaměstnanců, v jednu 
společnou evropskou univerzitu. Více in-
formací o projektu EDUC najdete na webu 
www.educalliance.eu. Pro naše Univerzit-
ní centrum je to skvělá příležitost být u to-
hoto formativního procesu, a navíc pre-
zentovat naše aktivity a představit Telč 
jako místo vhodné pro podobná setkávání. 
Město, kde se líbí a dobře daří akademic-
kému prostředí a jeho aktivitám.   
Naplno se rozjel i běžný provoz spojený 
s akademickým rokem 2022/23. Je úžasné, 
že začínáme v pořadí již 16. rok Univerzity 
třetího věku. Naše posluchače, kterých je 
opět necelá stovka, čeká po letech předná-
šek odborníků z NPÚ všeobecně zaměřený 
kurz. Zajišťujeme ho ve spolupráci s jed-
notlivými fakultami Masarykovy univerzi-
ty a je určen všem zájemcům, kteří si chtě-
jí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve 
získané znalosti z nejrůznějších vědních 
oborů. Zahájení kurzu a první přednáška 
jsou plánované na pátek 14. října. Všech-
ny informace i seznam přednášek nalezne-
te na stránkách U3V www.uct.muni.cz/uni-
verzita-tretiho-veku.
Radost máme i z prohlubující se spoluprá-
ce s GOB a SOŠ Telč. Kromě již realizo-
vané Noci vědců, pořádané také společně 
s Centrem Telč UTAM AV ČR, nás čeká 
básnický festival Plující ostrovy. Své po-
kračování mají i další tradiční přednáško-
vé cykly s telčskými pobočkami partner-
ských institucí, jako je NPÚ či Muzeum 
Vysočina Jihlava.  Je skvělé, že do prostor 
Univerzitního centra se tak, i s výukou Zá-

kladní školy Vážka, vrací studenti vlastně 
všech věkových kategorií. Přejme jim, aby 
následující školní rok běžel bez komplika-
cí. Doufejme, že se nám tentokrát vyhnou 
všechna omezení, po posledních letech by 
to bylo opravdu potřeba.

Vzdělávací a univerzitní akce 
3.–5. říjen, Výjezdní akce RECETO-
Xu (zabývá se výzkumem a vzdělává-
ním v oblasti řízení environmentálních 
a zdravotních rizik spojených s chemic-
kými látkami kolem nás), pořádá Příro-
dovědecká fakulta MU.
11.–12. října, Setkání střediska Teiresiás 
MU (řeší problémy studentů se specific-
kými nároky).
13.–16. října, EUSOC 2022 (EUSOC je 
mezioborová mezinárodní škola post-
graduálního studia sociálních věd), po-
řádá Fakulta sociálních studií MU.
14. října – zahájení výuky Univerzity 
třetího věku v Telči. 
16.–18. října, Setkání rektorů a vedení 
EDUC univerzit v Telči, pořádá Cent-
rum zahraniční spolupráce MU.
20.–21. října, Výjezd odboru veřejných 
zakázek, pořádá RMU.
26.–27. října, Výtvarný kurz, pořádá 
SVČ Rosice.

Výstavy a akce pro veřejnost (pro upřes-
nění informací o výstavách prosíme kon-
taktujte Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143) 
Přednáška v rámci cyklu Rodinné stří-
bro – památky kolem nás pořádaná odbor-
níky z NPÚ, pracoviště Telč. Termín středa 
12. 10. v 18:00, přednáška bude věnována 
šlechtickým slavnostem. Vstup volný. 

Básnický festival Plující ostrovy, autor-
ské čtení básníků Aleše Kauera, Terezy 
Šustkové a Miloše Doležala s hudebním 

doprovodem Kláry Zažímalové a student-
ské divadelní představení Čas, na který vás 
zvou GOB a SOŠ Telč a Univerzitní cent-
rum. Termín: 13. 10. 2022, 16–19 hodin 
v Historickém (sklepním) sále UC Telč. 
Vstupné dobrovolné.  
Přednáška Muzea Vysočiny Jihlava 
a Muzejního spolku Telč věnovaná Omá-
nu. Termín: pondělí 17. 10. 2022 od 17 
hodin. Vstup volný.
SLAM POETRY EXHIBICE, SLAM 
POETRY je žánr poezie, který vznikl 
v druhé polovině osmdesátých let minulého 
století v Chicagu, je o performativním před-
nesu autorských textů spojujícím prvky di-
vadla, hudby a literatury. Komedie? Dojetí? 
Smích? Dekadence? A body publika! Jed-
ná se o volné pole působnosti básníka, kte-
rý ovšem musí plnit tři pravidla – text musí 
být autorský a nesmí k němu využít jakých-
koliv rekvizit a kostýmů. V tomto souboji 
básní pak diváci zvolí svého vítěze! Přijď-
te v pátek 21. 10. 2022 v 19 hodin do His-
torického (sklepního) sálu UC Telč. Více 
informací v knihovně UCT.

Jaroslav Makovec 

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I.–II. 3. 10. IV. 5. 10.
III. 4. 10. V.–VI. 6. 10.

Biologický odpad
I.–II. 17. 10. IV. 19. 10.
III. 18. 10. V.–VI. 20. 10.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špi-
tální, II – ulice 28. října u lávky přes Svatoján-
ský potok, III – Podolí, křižovatka ulic Maškova 
a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I., křižovat-
ka ulic Na Posvátné a Květinová, V – Štěpnice II., 
u garáží, VI – Družstevní

Výzkum hradů 
a hrádků na Vysočině

sobota 22. října 2022 ve 14:00 hodin
Lannerův dům v Telči, Hradecká 6

Přednáška v rámci Mezinárodního dne 
archeologie představí problematiku kas-
teologie – disciplíny zkoumající feudální 
sídla –  a její vývoj na území Čech a Mo-
ravy. Následně bude podán přehled vý-
zkumů hradů a hrádků na území Kraje 
Vysočina a představena role telčského 
pracoviště Národního památkového 
ústavu při jejich zkoumání, dokumentaci 
a konzervaci. Přednáší: Mgr. et Mgr. Sta-
nislav Vohryzek, Ph. D.
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i starožit-
ného. Zhotovení krycích plachet z PVC, 
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čiště-
ní koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 
721 123 595.

Malý oznamovatel

Nápad na můj dvouměsíční pobyt v galerii 
Gamoneum v Telči se zrodil při setkání s Ja-
nem Vičarem v rámci dílen města Remeš 
(FR) s názvem la Fileuse.
Ve spolupráci s městem Telč a Krajem Vyso-
čina mají francouzští umělci již 3 roky mož-
nost tvořit během léta v Telči.
V letošním roce bylo navázáno nové partner-
ství s galerií Gamoneum – vedenou Jakubem 
Myslínem. Synagoga v Telči tak byla jak mís-
tem mého pobytu, tak i mým výstavním mís-
tem.
Po příjezdu do Telče jsem v patře synagogy 
uspořádala výstavu, pro kterou jsem si vybra-
la své dva nedávné projekty – dvě témata, kte-
rými jsem se chtěla i v Telči zabývat.
První téma se týkalo zemědělství. Už 3 roky 
osívám malé parcely 60 x 60 cm, abych se sta-
la (ironicky) nejmenším farmářem na světě. 
Vyrostla jsem v regionu Champagne Arden-
nes ve Francii, v oblasti intenzivního země-
dělství. Zemědělství je pro mě důležité téma 
a zajímaly mě jeho ekologické a krajinné do-
pady. Stěžejní je také otázka vlastnictví půdy.
V tomto svém projektu zaznamenávám na fo-
tografiích akci setí. Například jsem mohla za-

Delphine Gatinois – Dopis Telči

sadit francouzskou pšenici a ječmen v Mexi-
ku, malijskou bavlnu ve Francii, francouzskou 
řepu v Mali atd.
Tímto směrem jsem chtěla pokračovat 
i v České republice s arašídovými semínky 
z Mali v kapse.
Po zveřejnění inzerátu na nalezení pozemku 
k setí mi bylo nabídnuto místo v Doupě. Velké 
poděkování patří Klaudii Osičkové, Vladimí-
ru Dolejskému a jeho manželce Renatě, kteří 
mi umožnili můj projekt prakticky uskutečnit.
Z České republiky jsem odjela s mákem a kmí-
nem, abych je brzy zasadila na jihu Brazílie.
Historie druhů, jejich přesuny, ale i to, co je 
dnes semeno, je aktuální téma, které musíme 
prozkoumat.
Při studiu tradic a textilních technik jsem se 
dozvěděla o technice modrotisku. Navštívila 
jsem dílnu Danzinger v Olešnici a spolupra-
covala s nimi na výrobě jednoho textilního 
kousku, který by mohl vyprávět příběh mého 
druhého projektu.
Zároveň jsem chtěla mít i jezdecký zážitek. 
Ranč Telč mi to laskavě umožnil. Mohla jsem 
tak objevit okolní les, kapli sv. Karla Boro-
mejského a její Kalvárii.

Fascinována historií této kaple a tématem 
zvířat v náboženství jsem pracovala s něko-
lika symboly, které budou předmětem nové-
ho videa.
Po setkání se čtyřmi ženami různých genera-
cí, paní Helenou Benešovou Grycovou – ředi-
telkou telčského muzea, Milenou Kopečnou, 
Terezou Neužilovou a Pavlou Doleželovou 
jsem se také začala zajímat o  lidový účes.
Cílem bylo pozorovat reakce lidí na tradiční 
folklórní účes vytvořený na hlavě moderní, 
mladé dívky…
Tento pobyt byl proto výsledkem několi-
ka paralelních výzkumů týkajících se toho, 
co se vyvíjí, přetrvává, mizí nebo se mění 
v rámci kulturního dědictví a města, regio-
nu a celé země.
Do Francie jsem se vrátila se spoustou mate-
riálu a myšlenek.
Můj pobyt v Telči byl velmi obohacující. Růz-
ní lidé – Vladimír Brtník, Jakub Myslín, Da-
niel Novák, Jan Vičar, Barbora Kudrnáčová 
a majitel ranče pan Kovář mně velmi pomohli 
a já jim chci poděkovat.
Doufám, že budu moci v budoucnu ukázat, co 
všechno jsem shromáždila a zpracovala, a bu-
du tak moci pokračovat v jezdeckém a země-
dělském dobrodružství jiným způsobem!

Text + foto: Delphine Gatinois

Pobyt Delphine Gatinois byl pro všechy zú-
častněné milým zpestřením Telčských dnů. 
Její zapálení bylo opravdové a inspirující – 
stále by se mělo něco dít a mělo by to žít.
Rád bych touto formou poděkoval soukro-
mým sponzorům, kteří finančně podpoři-
li pobyt a realizaci výstavy. Hlavní sponzor 
Maxxisample, dále restaurace Amigo a Ho-
tel Telč. Děkujeme! 

Gamoneum
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20. srpna se v Sedlejově na koupališti 
uskutečnil 1. ročník překážkového závodu 
PLOVÁRNA RACE. Zeptali jsme se pro-
to hlavních organizátorů akce, Pavla Váv-
ry a Jiřího Nerada, jak celá akce proběhla 
a co plánují do budoucna.
Můžete čtenářům sdělit, jak vás vůbec 
napadlo takový závod uspořádat?
Autorem myšlenky uspořádat v Sedlejově 
něco jako plovárna race je hlavně P. Váv-
ra. Jeho nápad zrál v hlavě už delší dobu, 
každopádně plány zhatily covidové roky. 
Nicméně reálné obrysy dostal tento projekt 
až letošním rokem na konci června. V té do-
bě jsme se dohodli, že do toho půjdeme spo-
lu jako spolupořadatelé.
Představte nám prosím takový závod. 
Z jakých disciplín a úkolů se skládal a co 
z nich bylo podle vás nejnáročnější?
Jak jsme naznačili výše – náš plovárna ra-
ce se stal unikátním závodem svého dru-
hu nejen na Vysočině, ale pravděpodob-
ně i v celorepublikovém měřítku. Za prvé 
byl oproti ostatním překážkovým závodům 
mnohem kratší, což nebyla naše nevýhoda, 
ale naopak výhoda. Závod byl totiž zvlád-
nutelný téměř pro každého se základní fy-
zickou kondicí a navíc se klikatil výhrad-
ně v areálu bazénu, a byl tak mimořádně 
divácky atraktivní. Diváckou atraktivitu 
a závodní vzrušení jsme navíc ještě zvýši-
li tím, že jsme (na rozdíl od jiných překáž-
kových závodů) startovali jednotlivě po cca 
5minutových intervalech, a každý tak cítil 
podporu fanoušků od startu až do cíle. Dal-
ším specifikem byla kombinace běhu s pře-
kážkami a plavání v našem bazénu. Právě 

Plovárna race 2022

střídavá kombinace běhu a plavání byla pro 
všechny závodníky tak trochu 
cesta do neznáma a i ti nejlepší se shodli 
na tom, že byla velmi náročná na práci s dý-
cháním.
Překážky – přeskoky, skoky snožmo a přes 
švihadlo, posilování, fotbalový biatlon 
(střelba míčem na terč), tvorba bábovky 
na pískovišti (pro legraci). 
Kolik závodníků se zúčastnilo? Jaké by-
ly ceny?
První ročník organizace jakéhokoliv závo-
du je vždy otazníkem, který se vznáší nad 
jeho účastí. I my jsme byli trochu nervózní, 
nicméně nakonec jsme se dostali na krásné 
číslo 39 běžců, se kterým jsme spokojeni 
i vzhledem k počasí, které plánujeme příští 
rok lepší.  Absolutní vítěz plovárny race 
si odvezl putovní pohár a dále jsme oceni-
li medailemi první 3 závodníky/závodnice 
v kategoriích muži, ženy a under 18. 
Plánujete pořádat i další ročník?
Jednoznačně jsme se shodli, že příští ročník 
bude! Neotálíme a již jsme na sociálních sí-
tích inzerovali termín druhého ročníku, a to 
19. 8. 2023. Plánujeme několik novinek, co 
se týče závodu, cateringu i doprovodného 
programu. Největší výzvou a cílem je pro nás 
zpřístupnit závod i dětem a naopak starším 
ročníkům. Plánujeme tedy více formátů trati 
a více věkových kategorií. Ostatní novinky si 
zatím necháme pro sebe, pečlivě promyslíme 
a odtajníme během příštího roku.
Poděkování 
Náš závod by se nikdy neuskutečnil ne-
být mnoha fungujících aspektů naší obce. 
V den závodu dobrovolně investovalo svůj 

čas do jeho hladkého průběhu cca 20 našich 
kamarádů a kamarádek tzv. za limču/pivo. 
Dále to byla velká podpora přímo od obce 
Sedlejov, která nám poskytla samotný are-
ál a komunikace s ní byla bezproblémová. 
Na materiálním a technickém zabezpečení 
se podíleli také dobrovolní hasiči Sedlejov. 
Takže ještě jednou velké DÍKY našemu tý-
mu, naší obci, našemu SDH a v neposlední 
řadě i všem příchozím fanouškům za přátel-
skou a pohodovou atmosféru. 

Za rozhovor poděkoval pm

Protože ve chvíli, kdy píšeme tento příspě-
vek, je doslova pár dní před komunálními 
volbami, nedá nám, než se zamyslet nad tím, 
co všechno rozhodne ve volbách a samozřej-
mě po volbách. Až voliči rozdají karty, jak se 
strany postaví k povolebnímu jednání? Bude 
to jak před čtyřmi roky, nebo převládne jiný 
model? Co je vlastně prioritou, shoda na pro-
gramu, nebo pozice ve vedení obce?
To všechno je v tento okamžik otázkou v kaž-
dé konkrétní obci, kde je více kandidátek. 
Ideálem by bylo, aby volič zvážil, kdo sku-
tečně svoji předchozí činností dosvědčil, že si 
znova zaslouží důvěru a co reálně je za jeho 
osobou vidět. Volby do místních zastupitel-
stev jsou totiž více než o politických stranách 
rozhodnutím o konkrétních lidech, jejich ži-
votních zkušenostech, postojích, přístupu 
a chování. V tomto pohledu existují dva mez-
ní osobnostní archetypy chování osobností.
Prvním je osobnost, která „podle větru nasta-
vuje plášť“ a u těchto lidí vlastně nikdy neví-
te, co můžete čekat. Nikdy se jasně nevyjád-
ří a člověk neví, na čem je. Jejich krédem je 
především „účel světí prostředky“.
Druhým typem je osobnost, která ctí urči-
té hranice a zásady, tito lidé to mají složité 
především v tom, že jim dělá velký problém 
z vlastního vnitřního přesvědčení ustoupit 
a jít do koalice se zcela rozdílnými lidmi. 
V komunální politice jim nejde o vlastní po-
zice na radnici, jde jim především o program, 
za který jsou ochotni nastavit kůži. 
Je zřejmé, že současný volební model poměr-
ného zastoupení nahrává prvnímu typu, do-
mluvit se s každým stylem něco za něco. Tím 
jsou však často zvýhodněni ti, kteří se více 
než samotné práci věnují politikaření a chvá-
lení všeho a všech, jen nepřiznat chybu. To je 
jeden z důvodů, proč lidé nechodí k volbám 
a rezignují na změnu a proč nakonec kvalitní 
kandidáti mohou propadnout. 
Tak uvidíme, jak jsme se strefili a kdo a jak 
podle větru nastaví plášť. 

Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek 
za KDU–ČSL 

Nastavujeme podle 
větru plášť?
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Studentský parlament chystá sérii 
přednášek pro veřejnost
Studentský parlament je spolek aktivních žá-
ků. Společně organizujeme akce pro studenty 
i veřejnost. Tvoříme spojovací most mezi žá-
ky a vedením školy. 
V loňském roce jsme pro žáky vyššího gymná-
zia a SOŠ zorganizovali Přednáškový den. Bě-
hem něj každý žák zhlédl tři přednášky dle vlast-
ního výběru, kdy se přednášela 4 témata zároveň 
ve třech po sobě jdoucích blocích. Celkem tedy 
bylo na výběr z 12 různorodých „lekcí“.

Střípky z GOB 
a SOŠ Telč

V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat 
sérii přednášek pro veřejnost. Celý projekt je 
založený na tom, že hlavním přednášejícím 
je žák naší školy. Každou přednášku odborně 
zastřešuje učitel nebo externí odborník na da-
né téma. Pro přednášejícího je to skvělá praxe 
do budoucna. Doufáme, že nějakou z předná-
šek navštívíte. Budeme se na vás těšit. 
Parlament GOB a SOŠ Telč vás srdečně 
zve na sérii přednášek „Studenti pro veřej-
nost“. Máme pro vás připraveno osm velmi 
zajímavých témat. Budeme se na vás těšit 
vždy 1. čtvrtek v měsíci v prostorách Uni-
verzitního centra Telč či gymnázia a SOŠ 
Telč. Sérii odstartuje 3. 11. 2022 přednáš-
ka na téma Káva, tak ji nezmeškejte. Další 
bude v prosinci, a to na téma z oblasti kine-
matografie.

Simona Kalců

Zprávičky ze školky

Letní prázdniny utekly, jako když proutkem 
mávne, a všech 32 zaměstnanců mateřské ško-
ly v Telči bylo pečlivě připraveno na zaháje-
ní školního roku 2022/23 pod vedením nové 
ředitelky Mgr. Bc. Lenky Jantačové. Na děti, 
kterých je letos 232, čekaly tři kompletně zre-
konstruované třídy včetně nových šaten, umý-
váren a toalet.
Školní zahrada byla čerstvě posečená, aby si 
děti užily pěkného počasí, které začátek zá-
ří nabídl, a mohly se zde proběhnout, jez-
dit na koloběžkách, zahrát si s míčem nebo 
na pískovišti. Také jsme opět zahájili tradiční 
vycházkové okruhy po naší krásné Telči a vy-
dali se na malý výlet k rybníku Roštejn.
V současné době se zaměřujeme především 
na hladký průběh adaptace nejmenších a no-
vých dětí v co největší součinnosti s rodi-
či, s velkou dávkou empatie, trpělivosti a re-
spektujícího přístupu. V rámci adaptace děti 
poznávají vše, co je obklopuje – školku, její 
prostory, školní zahradu, zaměstnance, režim 
dne, svoji značku, ale také samy sebe – co jsou 
schopné zvládnout samostatně bez rodičů. Dě-
ti se učí komunikaci, zvykají si na nové sociál-
ní kontakty v kolektivu ostatních dětí a podí-
lejí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití 
a bezpečného chování. 
Těšíme se na nový školní rok. Co nového při-
nese, co všechno se naučíme, prožijeme a kam 
se podíváme. A tak nám držte palce, aby se 
nám to podařilo, bylo nám spolu dobře a v srd-
cích nám zůstaly hezké vzpomínky.

Olga Zdeňková Pešová

Farmářský 
a řemeslný trh

sobota 29. října od 9 do 15 hodin 
na náměstí Zachariáše z Hradce

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

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč, Muzejní spolek v Telči a Univer-
zitní centrum Telč srdečně zvou na vi-
deoprojekci Marie Gregorové „Katar“, 
která se bude konat v přednáškové učeb-
ně Univerzitního centra Masarykovy uni-
verzity v Telči, v pondělí 17. října 2022 
v 17 hodin. Vstupné dobrovolné

Výlov rybníka ve Strachoňovicích
dne 8. 10. 2022 
Hudba a občerstvení po celý den.
Výlov v Radkově
V sobotu 22. 10. 2022 vás zveme na výlov 
do Radkova. Od 10:00 bude v budově býva-
lé školy prodej živých ryb i rybích specialit. 
Občerstvení i hudba zajištěny.
Výlov v Sedlejově
Zveme vás na tradiční výlov, který se bude 
konat 15. 10. 2022. SDH SEDLEJOV

Pozvánky 
na výlovy v okolí

S historií Telče v druhé polovině dvacátého 
století je spjat i dětský domov, který tu byl zří-
zen nedlouho po skončení druhé světové války 
v roce 1945 v jednom z domů v části Štěpni-
ce. Svoji činnost zahájil zprvu ve skromných 
podmínkách s provizorním vybavením. Po-
stupně se tu prováděly stavební práce a objekt 
potřebnou modernizací získal novou tvář. Je-
ho součástí byla i pečlivě udržovaná zahrada 

Vzpomínáme 
na 20. století

uzpůsobená pro víceúčelové využití. Netrva-
lo dlouho a Dětský domov Telč se zařadil v té 
době k nejlépe hodnoceným zařízením tohoto 
typu u nás. Zde umístěné děti tu našly velmi 
dobré životní podmínky.
Jako perlička historie stojí také za připomenu-
tí, že vedení dětského domova plně podporo-
valo i vlastní aktivitu svých svěřenců, kterou 
pomáhalo zdárně rozvíjet. Za mnohé zaslouží 
uvést nevšední projev výtvarného charakteru 
ze sedmdesátých let přesahující ozvěnou náš 
region.
Představoval výrobu pozoruhodných ozdob-
ných váz vytvářených ze starých nepotřeb-
ných sklenic rozličných velikostí a barev oso-
bitým způsobem. Doznaly takového ocenění, 
že v roce 1970 uspořádal tehdejší Kulturní 
klub Telč ve svých prostorách jejich samostat-
nou výstavu. Pravidelně byly tyto zajímavé 
výtvory vystavovány také ve výkladní skříni 
telčské lékárny, která tehdy sídlila v horní čás-
ti náměstí Zachariáše z Hradce a taktéž v růz-
ných místech okresu Jihlava. Těšily se chvále 
a neutuchajícímu zájmu široké veřejnosti. 

Text a foto: Jiří Ptáček
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Sedm okrsků, 4 238 voličů, 37 126 platných 
hlasů a téměř padesátiprocentní účast. Tak-
to by se ve zkratce daly charakterizovat ko-
munální volby v Telči. Lidé chodili k urnám 
od pátku 23. září až do sobotní druhé hodi-
ny odpoledne. Ihned po uzavření místností se 
komise pustily do počítání hlasů, které mnoh-
dy trvalo i několik hodin. Současně s volbou 
nového složení městského zastupitelstva pří-
chozí vhazovali také druhou obálku se jmé-
nem budoucího senátora obvodu číslo 52. 
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1 ČAS ZMĚNY 9,38 2
2 SPOLUOBČASNÉ 

S POD. STAROSTŮ
14,34 3

3 Svoboda a př. demorak-
cie (SPD)

8,39 0

4 Občasnská demokratic-
ká strana

27,25 6

5 KDU-ČSL 14,59 3
6 Společně pro Telč – Pi-

ráti a Zelení
15,60 3

7 Komunistická strana 
Čech a Moravy

8,23 2

8 Sdružení nezávislých 
a SNK ED

10,16 2

Novými městskými zastupiteli se stali: Bo-
humil Norek, Aleš Něměček (ČAS ZMĚ-
NY), Zdeňka Remešová, Roman Fabeš, 
Martin Navrátil (SPOLUOBČANÉ S POD. 
STAROSTŮ), Vladimír Brtník, Miloš Vy-
strčil, Michaela Čeřovská, Milena Kopečná, 
Jan Marek, Radek Kříž (ODS), Pavel Ko-
mín, Jiří Liška, Ludmila Švarcová (KDU-
-ČSL), Jiří Pykal, Hana Hajnová, Pavel 
Dvořák (Společ. pro Telč – Pir. a Zel.), Sta-
nislav Vyvadil, Bedřich Burian (KSČM), 
Roman Fabeš, Jindřich Kaupa (Sdružení ne-
závislých a SNK ED). 

Volby do zastupitel-
stva ovládla ODS, 
o senátu se rozhodo-
valo ve druhém kole

číslo kandidát strana procento 
hlasů

1 Luděk Rů-
žička

DOMOV 2,47

2 Tomáš 
Nielsen

PRO 2022 11,88

3 Miloš Vy-
strčil

KDU + ODS 
+ TOP 09

45,62

4 Václav 
Lhotský

SPD 5,84

5 Josef Pav-
lík

KSČM 3,60

6 Jana 
Nagyová

ANO 30,56

Přijměte pozvání na již třetí ročník Vzpo-
mínkového pochodu s benefičním kon-
certem, který se uskuteční v pátek 7. října 
2022. Sejdeme se v 18.30 h u poliklini-
ky v Telči, odkud se příjemnou procház-
kou za svitu svíček, lucerniček nebo lam-
pionků přemístíme do telčské orlovny, kde 
bude v 19.30 h zahájen benefiční koncert. 
V první části vystoupí žákyně z pěvecké 
třídy ZUŠ Telč pod vedením Evy Pavlíko-
vé. Po přestávce se zaposloucháme do tónů 
jazzu a blues v podání seskupení Sebranka 
Jazz Orchestra z Dačic. Pokud byste ne-
měli hudby dost ani po skončení koncertu, 

Pozvánka na Vzpomínkový pochod 
s benefičním koncertem

můžete si ještě zazpívat za akordeonového 
a klávesového doprovodu Vladimíra Brtní-
ka a Bohumíra Pokorného. Drobné občer-
stvení bude zajištěno. 
Akce se uskuteční v rámce Týdne pro mo-
bilní hospice a kampaně DOMA, jejímž cí-
lem je šířit myšlenku, že lidé by měli vědět, 
že mají možnost si vybrat, kde chtějí strávit 
závěr svého života. A že existují organizace, 
které pomohu nevyléčitelně nemocným do-
spělým i dětem zemřít důstojně a doma.
Velmi se těšíme na společné setkání.

Milena Kopečná 
– fundraising a péče o dárce Sdílení

V roce 2014 jsem jí poslal pohlednice Telče. 
Její dvorní dáma mi odepsala, že se královně 
město Telč líbí a děkuje za zaslání.
Zároveň mi královna poslala dva své portréty.
Čest její památce.

Jan Stříteský ml

S úctou vzpomínáme 
na její veličenstvo 
královnu Alžbětu II.

Vítězem druhého kola senátních voleb se na-
konec stal Miloš Vystrčil se ziskem 60,03%. 
Porazil tak Janu Nagyovou, která získala 
39,96% hlasů. Volební účast byla v druhém 
kole v našem obvodu 38,74%. V následující 
tabulce můžete vidět výsledky prvního kola 
voleb senátních voleb, kde se účast voličů 
vyšplhala téměř k padesáti procentům.

Po uzávěrce:
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Sport
Běh
2. 10.  na Ranči
Roštejnské stráně
Jednota Orel Telč zve běžce na tradiční 
přespolní běh. 10. ročník crossu je součástí 
Orelské běžecké ligy a je určený pro všech-
ny věkové kategorie. Pro ty, co si netrouf-
nou na víc, bude Lidový běh a oblíbená Šta-
feta rodin. Závody startují v neděli 2. 10. 
od 13:30 hod. na Ranči u Lipek.
www.oreltelc.cz/Rostejnske_strane
28. 10. 12.00 u sokolovny
Charitativní Sokolský běh
TJ Sokol Telč zve všechny, kteří mají chuť si 
zaběhat pro dobrou věc a vzít s sebou i děti.  
Letos jsme se poprvé zapojili do charitativ-
ního Sokolského běhu. Je připraven městský 
okruh pro dospělé (3,3 km), pro děti od 10 let 
800 m, pro nejmenší 400 m. Program pro děti.
www.sokoltelc.cz
Turistika
Turistické pochody KČT
5. 11. Vysočinou k Telči aneb „Za krá-
lovnou Eliškou“ (51. ročník) – trasy 53, 36, 
21, 15 km.
6. 11. Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic 
aneb „Po stopách husitských bojovníků“ (44. 
ročník) – trasy 50, 37, 29, 24, 20, 10 km.
Tradiční dálkové pochody podzimní Vyso-
činou pořádá Klub českých turistů v Telči. 
Pochody se konají za každého počasí. www.
kcttelc.cz
Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobrus-
lení, hokejové zápasy. Informace k pronájmu 
ledové plochy a termínům konání veřejné-
ho bruslení naleznete na webových stránkách 
www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html.
Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města a s expozicí 
peklo. Podzemí je přístupné dle rezervačního 
systému. www.telc.eu/turista_a_volny_cas/
turisticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi

David Kovář

Sezóna burčáku, která letos díky teplému po-
časí začala dřív, je pomalu u konce. Oblíbený 
nápoj si mohli vychutnat také lidé v Telči. Do-
voz nejen burčáku, ale i lahvového a stáčeného 
vína z Moravy zprostředkovává už druhým ro-
kem Libuše Kadlecová. Blízko k vínu se dostala 
skrze studium na Střední vinařské škole ve Val-
ticích, láska k němu ale přetrvala i po návratu 
do rodného města. Možnost ochutnat dobré ví-
no nyní nabízí i místním, kteří si mohou vybrat 
z aktuální nabídky a poté vyzvednout u ní doma.
„Vinařství Prygl je malý rodinný podnik 
ve Starém Podvorově u Hodonína, jde o Slo-
váckou podoblast. Patří rodině mé kamarádky, 
se kterou jsme se poznaly na střední škole,“ při-
blížila Libuše dodavatele. Nápad pravidelně do-
vážet víno podle ní vznikl spontánně. „Po ško-
le jsem se vrátila do Telče a víno objednávala 
s velmi drahým poštovným. S kamarádkou jsme 
se domluvily na návštěvě s tím, že přiveze něja-
ké víno a burčák, protože byla zrovna sezóna. 
Zeptala jsem se pár známých a měli také zájem. 
Lidé se mi pak začali sami ozývat, zda opět něco 
nepřivezu. Z vinařství potom začali zavážet pra-
videlně,“ objasnila Libuše.
Závoz organizuje zpravidla čtyřikrát do roka 
vždy v březnu, červnu, září a prosinci. „Když 
plánujeme další datum, napíšu na facebooko-
vou stránku s názvem Víno pro Telč, že přijí-
mám objednávky společně s aktuální nabídkou 
a ceníkem. Zájemci mi napíšou své požadavky, 
já je předám vinařství společně s penězi a lidé 
si u mě víno už jen vyzvednou. Kromě pár lah-
ví z toho nic nemám,“ popsala Libuše systém 
objednávání. Kromě sociálních sítí Facebooku 
a Instagramu ji lidé oslovují i přímo. „O vínu 
mluvím, kudy chodím, je tedy možné se domluvit 
i mimo sítě. Jednou jsme na akci v orlovně dá-
vali lahve i s vizitkami,“ doplnila.
O víno je zájem, pravidelně se ozývá deset až 
třináct stálých odběratelů, řada dalších bere la-
hev na ochutnání a s Vánoci či zmíněnou bur-
čákovou sezónou se poptávka ještě zvyšuje. Pro 
víno si k ní jezdí i lidé ze Sedlejova či Růžené. 
Podle Libuše je větší zájem o lahve, ale jsou i ta-

Ze Slovácka na Vyso-
činu. Do Telče pravi-
delně zavážejí víno

cí, kteří berou pouze stáčené víno. Co se týče 
burčáku, letos ve vinařství připravili bílý z Muš-
kátu moravského a červený z Modrého Portu-
galu. „Obecně mají lidé raději sladší vína, takže 
boduje například polosladký Hibernal, Solaris 
a růžová Frankovka,“ vyjmenovala nejvyhle-
dávanější druhy.
Dá se podle ní vybrat dobré víno i v samoobslu-
ze nebo supermarketu? „U českých vín bych sle-
dovala etikety a vybírala vína typu pozdní sběr 
či výběr z hroznů nebo bobulí. U světových by 
to problém být neměl, sama si občas koupím 
červenou Tarapacu nebo portské. Nejlepší vína 
ale mají malá vinařství, která se zaměřují více 
na kvalitu než kvantitu,“ poradila Libuše. Frá-
ze „čím dražší, tím lepší“ ale podle vinařky ne-
ní pravdivá. „Většinou se v takových případech 
platí spíše za značku než za obsah, u malých vý-
robců lze výborné víno koupit za méně než 180 
korun. U těch větších se platí za to, že jsou zná-
má,“ doplnila.
Při studiu oboru zaměřeného na víno se setká-
vala s různými názory, převažovaly mýty. „Li-
dem to připadalo jako škola snů, ptali se mě, 
jestli se tam učíme pít víno,“ usmívá se Libu-
še s tím, že je učitelé připravovali více na práci 
spojenou s vinařstvím. Na studium ve Valticích 
ráda vzpomíná. „Našla jsem si tam spoustu ka-
marádů, vyzkoušela jsem si obsluhování na vi-
nařských akcích, absolvovala základní someli-
érské zkoušky a mnoho dalšího,“ dodala Libuše 
Kadlecová. 

Marie Majdičová

Lahve z Vinařství Prygl  Foto:  Libuše Kadlecová

22. a 23. července se uskutečnilo na kroke-
tových kurtech v Telči 2. Mistrovství republi-
ky v golf kroketu U17 za účasti hráčů a hráček 
z Prahy, Ostravy a pořádajícího klubu CC Dy-
namo Telč.
Po dvou dnech bojů Nicole svým výkonem ne-
nechala nikoho na pochybách o tom, kdo mo-
mentálně kraluje ženskému a mládežnickému 
golf kroketu v České republice. Úspěch telčské-
ho klubu podtrhl třetím místem bratr Nicole – 
Viktor Kloiber.
Finále:
Nicole Kloiberová (Telč) 
vs. Jan Hruška (Praha) 7–5, 7–2
O 3. místo
Viktor Kloiber (Telč) 
vs. Filip Vávra (Praha) 7–4
Ve stejném pořadí se umístili sourozenci 
Kloiberovi i na posledním turnaji sezóny, který 
se konal 10. září v Telči, a potvrdili tak skvělou 
letošní formu. 

David Hajn

Šampionkou v golf 
kroketu do 17 let je 
Nicole Kloiberová 
z Telče

Letos jsme se poprvé zapojili do charitativního 
Sokolského běhu. Zveme všechny, kteří mají 
chuť si zaběhat pro dobrou věc a vzít s sebou 
i děti. V pátek 28. října od 12.00 hod. je při-
praven městský okruh pro dospělé (3,3 km), 
pro děti od 10 let 800 m, pro nejmenší 400 m. 
Děti zažijí nejen běh a celkovou atmosféru, ale 
je pro ně připraven i program.Bližší informace 
na plakátech a na www.sokoltelc.cz.

Svátek republiky 
28. října slavíme během
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Sport
Florbal ve SH Hradecká – říjen 2022
V září jsme zahájili novou florbalovou sezó-
nu ve Sportovní hale ZŠ Hradecká.
Rozvrh tréninků na rok 2022/2023
• mladší přípravka – nar. 2016 a 2017: 

středa 15.30 –16.30 hod.,
• přípravka – nar. 2014 a 2015: úterý, čtvr-

tek 15.15 – 16.30 hod.,
• elévové – nar. 2012 a 2013: pondělí 16.15 

– 17.45 hod. a pátek 15.15 – 16.30 hod.,
• mladší žáci – nar. 2010 a 2011: úterý, pá-

tek 16.45 – 18.00 hod.,
• starší žáci – nar. 2008 a 2009: úterý 18.15 

– 19.30 hod. a čtvrtek 16.45 – 18.00 hod.,
• dorost – nar. 2006 a 2007: pondělí 18.00 

– 19.30 hod a čtvrtek 18.15 – 19.30 hod.,
• junioři – nar. 2004 a 2005: čtvrtek 19.45 

– 21.15 hod. 
Florbalové turnaje – říjen 2022
2. října
Liga Vysočiny elévů – SH ZŠ Okříšky,
8. října
II. liga Vysočiny dorostu – SH Žirovnice, 
pořadatel Florbal Telč
9.00 hod. – Florbal Telč – SK Přibyslav 
13.30 hod. – Florbal Telč – Orel Nové Měs-
to n. M.,
8. října
Liga Vysočiny mladších žáků  – SH ZŠ Mo-
ravské Budějovice,
9. října
Liga Vysočiny přípravek – MSH Dačice,
Liga Vysočiny mužů – SH Dolní Cerekev,
16. října
Liga Vysočiny elévů – SH ZŠ Horka – Dom-
ky Třebíč,
22. října
II. liga Vysočiny dorostu – SH Nové Měs-
to n. M.,
30. října
Liga Vysočiny přípravek – SH ZŠ Hradec-
ká Telč,
9.00 hod. – Florbal Telč – Centropen Dačice,
dále se zúčastní mužstva – Kněžice, Žďár n. S.

Jaroslav Novák

Mistrovství světa se zúčastnilo celkem 72 tý-
mů z 10 států světa. Výsledky našich telč-
ských mažoretek:
1. místo a titul Mistr světa – Miniformace ju-
nior s náčiním bat (Bednářová, Veverková, 
Hustáková, Kubínová, Zadražilová, Janáková)
1. místo a titul Mistr světa – DUO v kategorii 
senior s náčiním baton (Hradilová, Lupačová)
2. místo a titul 1.vícemistr světa – Velká forma-
ce senior s náčiním baton – klasická mažoretky
3. místo a titul 2.vícemistr světa – sólo senior 
s náčiním bat (Karolína Hradilová)
3. místo a titul 2. vícemistr světa – velká for-
mace senior s náčiním baton
6. místo miniformace senior s bat
6. místo sólo senior bat (Sabina Rychtecká)
I ta 6 místa nejsou žádnou ostudou, zvlášť 
v kategorii sólo senior bylo 18 finalis-
tek. A i bezchybný výkon naší mažoretky 
S. Rychtecké stačil na 6 místo. O to větším 
úspěchem je 3. místo Karolíny Hradilové, 
která předvedla výkon mistryně světa.
Jsem na děvčata náležitě pyšná a hrdá.
Zvlášť když naše tréninkové možnosti byly 
holínky (protože počasí v ČR tréninkovým 
přípravám před MS nepřálo) a vytyčená po-
chodová trasa klacky v přírodě, protože Telč 
takovou halu s velkým oválem nemá.

Renata Křížková, mažoretky Telč

Výsledky na Mistrovství 
světa 2022 v Opole na-
šich mažoretek z Telče

Karate: každé pondělí od 18.00, trenér V. 
Marek, herna stol. tenisu
Rehabilitace – SM Systém: každou stře-
du, trenérka Z. Herzová – 605 245 086,
tělocvična ZŠ Masarykova
Pohybovky: základy sport. gymnastiky, 
atletiky, míčových her, každý čtvrtek tre-
nérka P. Houdková, tělocvična ZŠ Masa-
rykova
Cvičení Rodiče a děti: každý pátek 
od 9.30, sportovní hala Masarykova
Judo: trenéři Petr Havel, Ida Kopáčová, 
Jan Popelář
Pondělí 18.30 – 20.00 Randori
Úterý 16.00  školka, 
 17.00  začátečníci,
 18.30  závodníci
Středa 16.30 – 18.00 Hobíci
Pátek 16.00  začátečníci, 
 17.00  Hobíci, 
 18.30  závodníci
Sobota  10.00 – 11.30 všichni
Moderní gymnastika: sportovní hala, 
Masarykova
Pondělí:
od 14.30 a od 16.00 1–4. třída, trenérka Z. 
Kušíková
16.00 – pokročilé, trenérka Š Tůmová
Středa:
15.30 – 1–2. třída, trenérka M. Hromádko-
vá (Vojtajová)
16.00 – starší, trenérka V. Němečková

TJ Sokol Telč informuje

Ve dnech 20. 8. až 28. 8. 2022 se uskutečni-
lo v Rakousku (Vídeň, Graz) mistrovsví světa 
v racketlonu. Tohoto mistrovství světa se zú-
častnilo na 500 hráčů ze 33 zemí světa. Cel-
kem se soutěžilo v 6 kategoriích. Obrovského 
úspěchu zde, v tomto čím dál více populárním 
sportu, který dokonce pošilhává po olympij-
ských hrách, dosáhl Jakub Švec, který se stal 
mistrem světa v kategorii mužů (pokročilý). 
Racketlon, toto nové sportovní odvětví, vznik-

Jakub Švec se stal mis-
trem světa v racketlonu

Čtvrtek:
16.00 – předškolní, trenérka Š Tůmová
TeamGym: sportovní gymnastika, každý 
čtvrtek od 16.00 hod, trenérka
M. Havlíková, sportovní hala Masarykova
Některé oddíly jsou již obsazené. Informace 
hospodářka Alena Bláhová, 733 101 437 

lo v osmdesátých letech v severských zemích 
a rychle se rozšířilo po celém světě. Je to vlast-
ně kombinace čtyř raketových sportů (stolní 
tenis, badminton, squash a tenis), kde se v kaž-
dém sportu hraje do 21 bodů. Vítězem je ten, 
který získá více bodů ze všech čtyř disciplín. 
V Rakousku celkem v Jakubově kategorii sou-
těžilo 64 hráčů. Při své cestě k titulu mistra svě-
ta vyhrál 6 zápasů, když porazil 4 hráče z Ev-
ropy (Francie, Holandsko, Švýcarsko, Polsko), 
ale také 2 hráče mimo Evropu (ve 2. kole Aus-
tralana) a v nervy drásajícím finále pak Inda 
Sidharta Nandala. Jakub byl zároveň oporou 
našeho týmu, který obsadil v těžké konkurenci 
6. místo, a zajistil si tak suverénně účast v elit-
ní skupině i pro příští rok. Racketlonu se často 
zúčastňují i hráči, kteří patřili ve svých spor-
tech ke světové špičce. V Rakousku Jakub hrál 
např. s Henrikem Mustonenem, vítězem něko-
lik světových turnajů ve squashi, před 2 lety 
pak na MČR porazil badmintonistu Petra Kou-
kala. Jakub Švec nezanevřel také na svůj hlav-
ní sport, stolní tenis, před sezónou se vrací zpět 
do Telče (několik let hrál ligové soutěže v Ně-
mecku) a s jeho podporou se pokusí mužstvo 
SK Telč určitě postoupit z krajského přeboru 
do vyšší soutěže. 

Text + foto dle TZ

Takto bychom neměli přidělávat práci našim 
zaměstnancům OHR



str. 22 TL 10/2022

Akce
5. 10. 8.00 – 16.0 poliklinika
Den otevřených dveří ve Sdílení
Papučový den – obujte si do práce papuče
www.sdileni-telc.cz

7. 10. 15.00 a 16.00 radnice
Vítání občánků

7. 10.
Vzpomínkový pochod Sdílení s benefič-
ním koncertem v rámci Týdne pro mo-
bilní hospice
www.sdileni-telc.cz
18.30 Setkání u polikliniky, s sebou si 
vezměte lucerničky, svíčky nebo lampion-
ky, odtud procházkou do orlovny.
19.30 Benefiční koncert v orlovně. 
Vstupné dobrovolné bude použito na pro-
voz hospice.
Program: žákyně z pěvecké třídy ZUŠ Telč 
pod vedením Evy Pavlíkové, Sebranka 
Jazz Orchestra z Dačic. Po skončení kon-
certu posezení s písničkou, na harmoniku 
a klávesy zahrají Vladimír Brtník a Bo-
humír Pokorný. 

8. 10. 9.00 – 12.00 Panský dvůr
Podzimní bazárek dětského oblečení, 
hraček a potřeb pro děti. Zároveň bude od-
děleně probíhat i výměna věcí = swap.

8. 10. 9.00 – 12.00 Panský dvůr
Swap – přines, vyměň, odnes
Výměna věcí

19. 10. 17.00 radnice
Slavnostní předávání Cen a Uznání 
města Telče za rok 2022

29. 10. 8.00 Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka
Prodej ryb, občerstvení. Zve Rybářství Ne-
chvátal, www.rybarstvi-nechvatal.cz.

29. 10. 9.00 – 15.00 náměstí
Farmářský a řemeslný trh
Kontakt: tel. 722 499 299
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Koncert KPH
13. 10. 19.00 sál NPÚ (Lannerův dům)
Duo Beautiful Strings
Monika Urbanová – housle, Hedvika Mou-
sa Bacha – harfa
Houslistka M. Urbanová a harfistka H. M. 
Bacha založily Duo Beautiful Strings již bě-
hem svých studií na Hudební fakultě Akade-
mie múzických umění v Praze v roce 2010. 

Kulturní kalendář

Římskokatolické
Sobotní mše sv. v říjnu
v 18.00 v kostele Matky Boží
Nedělní mše sv. v říjnu
7.30 sv. Jakub
9.00 sv. Jakub
10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Za sebou měly vítězství v různých meziná-
rodních soutěžích i sólové zkušenosti. Od té 
doby společně vystupují na koncertních pódi-
ích jak v ČR, tak i v zahraničí.

Koncert
24. 10. 18.00 sál ZUŠ
Společný koncert žáků ZUŠ Dačice 
a ZUŠ Telč

25. 10. 18.30     Knihovna Univer. centra
Komorní koncert Kamily Brotánkové – 
zpěv
Skladby Hany Hegerové i dalších interpre-
tů s klavírním doprovodem Evy Pavlíko-
vé. Autorské písně s kapelou Pod Jabloní 
(folk). Pořádá ZUŠ Telč.

Přednášky
12. 10. 18.00 Univerzitní centrum
Šlechtické slavnosti a zábavy
ÚOP Národního památkového ústavu v Tel-
či pořádá v rámci přednáškového cyklu Ro-
dinné stříbro – Památky kolem nás přednášku 
na téma Šlechtické slavnosti a zábavy. Před-
náší Duňa Panenková. Vstup zdarma.

22. 10. 14.00 Lannerův dům
Výzkum hradů a hrádků na Vysočině
Přednáška v rámci Mezinárodního dne arche-
ologie představí problematiku kasteologie – 
disciplíny zkoumající feudální sídla – a je-
jí vývoj na území Čech a Moravy. Následně 
bude podán přehled výzkumů hradů a hrádků 
na území Kraje Vysočina a představena role 
telčského pracoviště Národního památkové-
ho ústavu při jejich zkoumání, dokumentaci 
a konzervaci. Přednáší: Mgr. et Mgr. Stani-
slav Vohryzek, Ph. D.

Pohádka
4. 10. 15.30 DDM
Loutkáři z DDM zvou děti na 
Pohádky z lesa

Výstavy
do 31. 12. Galerie Hasičský dům
Míla Doleželová, obrazy

3. 10. – 23. 10. vstupní síň radnice
Místa UNESCO objektivem Věry Zadi-
nové
Výstava fotografií k 30. výročí zapsá-
ní Telče na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO
Vernisáž v pondělí 3. 10. v 16.00 hod.

21. – 23. 10. Dům zahrádkářů
Podzimní výstava zahrádkářů
Výstava je otevřena v pátek 14.00 – 17.00 
hod., v sobotu a v neděli 8.00 – 17.00 hod. 
Výstava je prodejní. Prodává se zboží te-

maticky související s výstavou (rostliny, 
dekorace,…).

24. 10. – 20. 11. vstupní síň radnice
Výstava poštovních známek a poštovní 
historie
K 85. výročí založení Klubu filatelistů 
v Telči bude představen vývoj klubu a poš-
tovní dokumenty ze sbírek členů, dokláda-
jící rozvoj poštovních služeb v Telči a oko-
lí. Vernisáž v pondělí 24. 10. ve 14.30 hod.
Česká pošta připomene toto výročí použí-
váním příležitostní nálepky Apost na Poš-
tovním úřadu v Telči od 1. do 30. 11.

Chovatelé
9. 10. 7.00 – 9.00          areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej 
krmiv a krmných doplňků.

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

16. 10. 10.00 Hobby horsing cup
Panský dvůr zve všechny jezdce a přízniv-
ce na 1. ročník Hobby horsing cup v neděli 
16. října. Prezence 9.00 – 9.45 hod.
Pohárové soutěže: parkur 40 cm pro děti 
do 9 let, parkur 70 – 90 cm.
Nepohárové soutěže: skok mohutnosti 
do výšky, závod obratnosti.

18. 10. 18.30 podkrovní sál
Cestovatelská přednáška Moniky Benešové
4300 km pěšky přes Ameriku, sama, v di-
vočině. Z Mexika do Kanady.

Ranč Telč, https://ranctelc.cz/

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

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 17. října

Telčské listy 10/2022 – 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

V listopadu oslaví Klub filatelistů Telč 85. 
výročí svého založení. Holič pan Matěj Šin-
dler a inspektor ČSD ve výslužbě Josef Pilař 
svolali 5. 11. 1937 schůzku zájemců o filate-
lii do kavárny u Vonků, kde založili Filate-
listický spolek. 
Výročí si v listopadu připomeneme propa-
gační výstavkou uspořádanou ve spolupráci 
s Městský úřadem Telč v prostorách radnice, 
kde bude představen vývoj klubu a poštovní 
dokumenty ze sbírek členů, dokládající roz-
voj poštovních služeb v Telči a okolí.
Česká pošta připomene toto výročí používá-
ním příležitostní nálepky Apost na Poštov-
ním úřadu v Telči od 1. do 30. listopadu. 
Na vernisáž, která se bude konat v pondělí 
24. 10. v 14.30 hodin, srdečně zveme všech-
ny zájemce. Výstavka potrvá do 20. listopadu.

Bohuslav Makovička a Bohumil Nosek

Klub filatelistů slaví 85 let

MÍLA DOLEŽELOVÁ 
Výstava v Městské galerii Hasičský dům 

do 31. 12. 2022

Klub Prostor, Jihlavská 77
https://www.facebook.com/klubProstor
1. 10. Znojemský Rock´n´Roll
22. 10. Jazz & Swing – Bee Band

Klub důchodců
23. 10. v budově polikliniky
Posvícení
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací krou-
žek, čtvrtek v 9.00 cvičení, ve 14.00 drama-
tický kroužek. Více informací v klubu.

Nezaměstnanost v srpnu:
ČR
srpen 3,4 %, červenec 3,3 %
(červen 3,1 %, květen 3,2 %, duben 3,3 %)
Kraj Vysočina
srpen 2,7 %, červenec 2,6 %
(červen 2,4 %, květen 2,5 %, duben 2,7 %)
Mikroregion Telč
srpen 3,5 %, červenec 3,1 %
(červen 2,8 %, květen 2,9 %, duben 3,2 %)
Telč
srpen 3,9 %, červenec 3,3 %
(červen 2,7 %, květen 2,6 %, duben 3,0 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí
na konci srpna: Bohuslavice (5,4), Kos-
telní Myslová (7,0), Lhotka (6,3), Nevcehle 
(6,6), Panské Dubenky (6,8), Řídelov (9,1), 
Sedlatice (8,8), Vápovice (8,3), Vystrčenovi-
ce (6,1)

Zdroj: Statistiky ÚP

Děkujeme všem příznivcům prázdninové-
ho grilování pstruhů v Sedlejově a záro-
veň si vás dovolujeme pozvat na tradiční 
výlov, který se bude konat 15.10.

SDH SEDLEJOV 

Vítáme nové občánky
Petr Rux, Štěpnice
Teodor Vondrák, Staré Město
Tomáš Šalanda, Podolí
Dominik Vaca, Staré Město
Martin Šimek, Staré Město
Josef Šmikmátor, Štěpnice
Adéla Zadražilová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Štěpán Holub, Praha
      a Anna Čásová, Jihlava
Marek Chalupa, Jakubov
      a Nikola Kourková, Opatov
Ondřej Matoušek, Praha
      a Marcela Pavlíková, Praha
Jan Soukup, Stará Říše
      a Gabriela Linhová, Třešť
David Krchňavý, Třešť
      a Jana Paulová, Kostelec
Jakub Palas, Telč
      a Markéta Kolečková, Telč
Jan Šlégr, Telč
      a Dominika Váňová, Telč
Adam Bauer, Brtnice
      a Vladěna Nováková, Brtnice
Jan Pavlas, Panenská Rozsíčka
      a Lucie Vojtová, Panenská Rozsíčka
Roman Štěpánek, Stránecká Zhoř
      a Natálie Šťávová, Kamenice
Jan Šicner, Studená
      a Margita Vávrů, Sedlejov
Šimon Volf, Jihlava
      a Nikola Povolná, Jihlava
Miroslav Čapek, Humpolec
      a Martina Zajícová, Panenská Rozsíčka
Marek Paznocht, Kněžice
      a Andrea Svobodová, Kněžice
David Stránský, Telč
      a Lucie Hažmuková, Jihlava
Ondřej Suchánek, Jindřichův Hradec
      a Lucie Hochmanová, Strmilov
Ondřej Linhart, Jindřichův Hradec
      a Denisa Matyasová, J. Hradec
Radek Houška, Zdešov
      a Kristýna Hánová, Nová Včelnice
Vojtěch Šrubař, Brno
      a Zuzana Haasová, Brno

Opustili nás
Ing. Karel Stříbrný, Štěpnice 82 let
Jindřich Netolička, Mrákotín 74 let
Milada Komárková  86 let
Jaroslava Lupačová, Staré Město 80 let
Jaromír Mazal, Podolí  73 let
Věra Kameníková, Podolí 80 let
Ján Šafranko, Staré Město 82 let
Anselma Hamerníková, Štěpnice 95 let
Anežka Buchtelová, Štěpnice 93 let
Jan Lošek, Nová Říše  64 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).

Od 14. října je na webových stránkách měs-
ta Telče www.telc.eu/obcan/dotace zveřej-
něn dotační program s možností žádat o fi-
nanční příspěvek v oblasti kultury a sportu 
v Telči na rok 2023.
Program se zveřejňuje nejméně po dobu 
90 dnů ode dne zveřejnění. Žádost je mož-
né podat nejdříve po 30 dnech od zveřejně-
ní. Žádosti o finanční příspěvky se přijímají 
od 14. 11. 2022 do 14. 1. 2023 na podatel-
ně Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 10, 588 56 Telč.

Věra Peichlová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Dotace na kulturu 
a sport v Telči 
na rok 2023

Sbírka se uskuteční v sobotu 15. 10. od 9 
do 12 hodin v prostorách Panského dvora 
Telč (bývalého školního statku).
Přístup do objektu je pouze dolním vjez-
dem od parkoviště Na Sádkách. Místo 
sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silono-
vé, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, 
plyšové hračky, pouze nové boty. Prosí-
me, věci noste v pevných obalech (krabice, 
pytle).
Další možnost odevzdání šatstva je ve Sběr-
ném dvoře.
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradec-
ká 221, Telč, tel. 732 157 552

Humanitární sbírka 
Charity
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Ohlédnutí za Svatováclavskými slavnostmi

Den otevřených dveří památek

Na kole dětem Vysočinou 


