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Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává měsíčně Město Telč

Nové zastupitelstvo města
Podle počtu obdržených hlasů a s údajem o navrhující straně
příjmení, jméno, tituly
Brtník Vladimír, Mgr.
Vystrčil Miloš, RNDr.
Čeřovská Michaela, Bc.
Kopečná Milena, Mgr.
Marek Jan, Ing.
Komín Pavel
Kříž Radek, Ing.
Pykal Jiří, Ing.
Liška Jiří, Mgr.
Fabeš Roman, Mgr.
Švarcová Ludmila, Mgr.
Hajnová Hana, Mgr.
Dvořák Pavel
Kaupa Jindřich
Norek Bohumil
Remešová Zdeňka, Mgr.
Fabeš Roman
Navrátil Martin, Bc.
Němeček Aleš
Vyvadil Stanislav
Burian Bedřich

strana
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
ODS
Zelení
KDU-ČSL
SNK ED
KDU-ČSL
Piráti
Zelení
NK
NK
NK
STAN
NK
NK
KSČM
KSČM

Miloš Vystrčil obhájil senátorský mandát

příslušnost
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
ODS
Zelení
BEZPP
BEZPP
BEZPP
Piráti
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
KSČM

abs.
801
637
585
578
481
475
468
403
375
362
357
343
335
333
324
322
320
317
259
185
170

v%
7,91
6,29
5,78
5,71
4,75
8,76
4,62
6,95
6,92
9,59
6,58
5,92
5,78
8,82
9,29
6,04
6
5,95
7,43
6,05
5,56

Rozhovor na str. 8

Natálie Králová je mistryně světa v kickbox freestylu! Více na str. 16

Desetiboj seniorů

Více na str. 16

Z jednání rady města Volby v Telči v číslech
99. schůze – 14. září

--Rada města (dále RM) schválila přípravu a předložení žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního
programu, Specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány – Kybernetická bezpečnost. RM schválila rozpočtové
opatření z rezervy města ve výši 58.000 Kč
pro § 6171, pol. 5169 na zajištění financování
přípravy a předložení žádosti o dotaci.
--RM schválila rozpočtové opatření ve výši 400.000 Kč z rezervy města na posílení § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (§
6409, pol. 5901/§ 5311, pol. 5xxx).
--RM schválila provedení rozpočtového opatření RM 8/2022.
--RM schválila ukončení nájemní smlouvy
na část pozemku p. č. 85/3 v obci a k. ú. Telč
(lokalita Na Sádkách).
--RM schválila platové výměry platné od 1. října 2022 ředitelkám/ředitelům příspěvkových
organizací.
--RM schválila Základní škole Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizaci, použití finančních prostředků z rezervního fondu
ve výši 110.000 Kč na nákup 25 ks upgrade
počítačů v počítačové učebně, které slouží
k dalšímu rozvoji činnosti.
--RM schválila Mateřské škole Telč, příspěvkové organizaci, použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 93.000 Kč
na nákup vybavení, které slouží k dalšímu
rozvoji činnosti.
--RM schválila Základní škole Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizaci, přijetí finančního daru ve výši 80.000 Kč, který je určen
na zajištění vzdělávacích a volnočasových
aktivit v souvislosti se situací na Ukrajině.
--RM schválila Základní škole Telč, Hradecká
234, příspěvkové organizaci, přijetí finančního daru ve výši 80.000 Kč, který je určen
na zajištění vzdělávacích a volnočasových
aktivit v souvislosti se situací na Ukrajině.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3613/5171 ve výši 250 tis. Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění nákladů na opravy a údržby nebytového
hospodářství, které jsou plánované do konce
roku 2022.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3612/5171 ve výši 250.000 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění nákladů na opravy a údržby bytového
hospodářství, které jsou plánované do konce
roku 2022.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3631/5171 ve výši 500.000 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění nákladů pro obnovu a výměnu svítidel
veřejného osvětlení v Telči.
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číslo
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7
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Kandidátní listina
název
ČAS ZMĚNY
SPOLUOBČANÉ S POD. STAROSTŮ
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Občanská demokratická strana
KDU-ČSL
Společně pro Telč – Piráti a Zelení
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení nezávislých a SNK ED

--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3111/5171 ve výši 350.000 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění oprav a modernizace datové sítě MŠ
Komenského.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
3639/5171 ve výši 114.000 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na zajištění demolice objektu v ul. Těšíkova.
--RM schválila rozpočtové opatření pro §
2212/5171 ve výši 335.000 Kč z § 6409 –
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na úpravu a vydláždění plochy v ul. Těšíkova.
--RM na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem akce „Administrativní budova MěÚ
Telč – zřízení výtahu“, bude společnost Výtahy Line, s. r. o., Blahoslavova 14/16, 370 05
České Budějovice, IČ: 25174762. RM schválila uzavření smluv o dílo. RM schválila rozpočtové opatření pro § 6171/6121 ve výši 88.199 Kč z § 6409 – ostatní činnosti, pol.
5901 – Rezerva, na zajištění financování akce
„Výstavba výtahu MěÚ Na Sádkách“.
--RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a. s., zatěžujícího pozemky
ve vlastnictví města parc. č. 609/1, 7396 v katastrálním území Telč, obec Telč v souvislosti
se stavbou „Telč, Hradecká, kab. smyč. NN,
parc. č. 609/1“.

100. schůze – 26. září

--RM schvaluje finanční příspěvek pro Krasobruslařský klub Telč, z. s., ve výši 16.000 Kč
na nájem ledové plochy na zimním stadionu
v Telči.
--RM schválila Základní škole Telč, Hradecká
234, příspěvkové organizaci, záměr podání
žádosti o zařazení do projektu Obědy pro děti
prostřednictvím obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., a souhlasila s přijetím účelově určeného finančního
daru, který bude poskytnut ve dvou etapách
v celkové výši 195.595 Kč a je určen pro 32
žáků.
--RM schválila uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ, a. s., zatěžujícího pozemky
města parc. č. 7622/1 a parc. č. 714/2 v k. ú.

Hlasy
Počet
Počet
abs.
v % kandidátů mandátů
3 484 9,38
21
2
5 326 14,35
21
3
158 0,43
1
0
10 118 27,25
21
6
5 418 14,59
21
3
5 792 15,6
21
3
3 057 8,23
21
2
3 773 10,16
21
2

Telč v souvislosti se stavbou dobíjecí stanice
pro elektromobily, která bude umístěna u čerpací stanice v ul. Hradecká.

Celý text v listárně TL

I pečující potřebuje
odpočinek nebo čas
pro sebe
Dlouhodobá péče je velmi náročná. Díky odlehčovací službě Sdílení získají pečující volný čas, který mohou využít dle
svých potřeb a s vědomím, že je o jejich
blízkého dobře postaráno. Součástí služby
je provádění hygieny, pomoc při podávání jídla, doprovod na procházky, povídání,
hraní společenských her atd. Odlehčovací
službu poskytujeme v Telči a v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Telče (pouze
v Kraji Vysočina). Je dostupná ve všední
dny od 7 do 18 hodin.
V současné době se nám uvolnily kapacity
pro přijímání nových klientů do péče. Pokud byste měli o službu zájem nebo potřebovali více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Bc. Jana Zatloukalová, vedoucí terénní
odlehčovací služby, tel. 775 574 973.
www.sdileni-telc.cz
Spoluobčané s podporou starostů děkují za důvěru ve volbách do zastupitelstva města.
Roman Fabeš
TL 11/2022

Starostovo okénko
Vstoupili jsme do nového volebního období
V pondělí 24. října proběhlo ustavující zastupitelstvo, které zvolilo nového starostu, dva místostarosty a ostatní členy rady města. Pojďme
si ale probrat a vysvětlit veškeré volební a povolební události pěkně popořadě. Jak jsme již
krátce uvedli v minulém čísle Telčských listů
a podrobněji popisujeme v tomto čísle, v komunálních volbách v Telči slavilo úspěch celkem 7
stran a uskupení. Gratuluji všem zastupitelům
a zastupitelkám k jejich zvolení.

gratuluji. Jako důležitou informaci si dovoluji
uvést, že oba místostarostové jsou tzv. neuvolnění. To znamená, že nejsou pro výkon funkce místostarosty uvolněni ze svého zaměstnání,
a tedy neočekává se, že budou vykonávat funkci
místostarosty na plný úvazek. Byť jsme v Telči
po mnoho let měli post uvolněného místostarosty (tedy místostarosty na plný úvazek), pro tuto změnu jsme se nakonec většinově rozhodli.
Model dvou neuvolněných místostarostů úspěšně funguje v mnoha městech a já věřím, že se
osvědčí i v Telči. Podotýkám, že zvolený model vychází finančně stejně jako model s jedním
uvolněným místostarostou. Městu tedy touto
změnou nevzniknou žádné vícenáklady na odměny. To, že se širokou koalici podařilo v Telči sestavit, vidíme i na obsazení městské rady.
Kromě kolegů zastupitelů z KSČM (KSČM
získala post předsedy Finančního výboru a člena Kontrolního výboru) mají v radě zastoupení
všechny strany/hnutí, které jsou v zastupitelstvu
města. ODS má v radě dva zástupce, ostatní
strany a hnutí mají po jednom zástupci. Blahopřeji kolegům radním Romanu Fabešovi st.,
Janu Markovi, Bohumilu Norkovi a Romanu
Fabešovi ml. k jejich zvolení a těším se na naši spolupráci. Pevně věřím, že jsem tímto popisem povolebních událostí přesvědčil vás, občany a občanky města, že jsme se poctivě snažili
vytvořit takové týmy (starosta, místostarostové,
rada města), které by co nejvěrněji odrážely vůli vás – voličů.

Na fotografii zleva: místostarosta Jiří Pykal, starosta Vladimír Brtník a místostarosta Pavel Komín
V komunálních volbách v Telči zvítězila
s velkým náskokem ODS (27,25 %) a získala ve 21členném zastupitelstvu 6 mandátů. Jako lídr této vítězné strany jsem vedl povolební vyjednávání. Od počátku bylo mým cílem
v Telči vytvořit co nejširší koalici, kdy by nikdo nebyl „odstrčen“, kdy by se pokud možno
všechny strany/uskupení mohly na chodu města podílet takovým způsobem, jakým si přejí.
Stejně jako jsem v minulém čísle Telčských listů děkoval všem stranám a hnutím za korektně
vedenou předvolební kampaň, na tomto místě
děkuji za slušný a konstruktivní průběh všech
povolebních jednání. Voliči nám všem rozdali
karty a my jsme měli necelý měsíc na to, abychom s těmito kartami hráli a pokud možno tuto
„hru“ dohráli takovým způsobem, aby vyhrála
Telč. Dovolím si tvrdit, že se nám to povedlo. S velikou pokorou a vděčností jsem jako lídr vítězné strany přijal kandidaturu na starostu
města a v tajné volbě jsem byl starostou zvolen.
Srdečně za toto děkuji vám voličům i všem
vámi zvoleným zastupitelům a zastupitelkám města. Vzhledem k tomu, že druhá a třetí
strana v pořadí (obě se třemi mandáty v městském zastupitelstvu) projevily zájem o post místostarosty, dospěli jsme
k rozhodnutí, že po mnoha letech budeme mít
v Telči dva místostarosty. Na ustavujícím zastupitelstvu byli na tyto posty zvoleni pan Pavel Komín a pan Jiří Pykal. Oběma srdečně
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Rada města
Milí občané, milé občanky, začínáme další volební období. Děkuji za vaši důvěru a potvrzuji,
že jsem připraven se o naši krásnou Telč se svými kolegy místostarosty, kolegy radními a kolegy/kolegyněmi zastupiteli/zastupitelkami poctivě starat. Já osobně se nikdy nepřestanu snažit
lidi spojovat. Těch, kteří se snaží nás rozdělovat,
je mezi námi až až. Jsem zde samozřejmě pro
vás všechny a nadále platí, že mě můžete (téměř) kdykoli kontaktovat na tel. č. 731 955 738
nebo e-mailem vladimir.brtnik@telc.eu.
Váš starosta
Vladimír Brtník

Srdíčko zazpívá v orlovně
Dětský pěvecký sbor Srdíčko zve na Podzimní
koncert, který se uskuteční v neděli 13. listopadu ve čtyři hodiny odpoledne v telčské orlovně na Jihlavské 77. „Myšlenka, že uspořádáme koncert, vznikla spontánně. O prázdninách

jsme byli na soustředění, kde jsme nacvičili
velké množství písní, vystoupit s nimi před publikem se tak vyloženě nabízelo,“ řekla jedna
z vedoucích sboru Martina Janková. Příchozí
se mohou těšit na mnoho více i méně známých
českých či anglických písní. „Velkou část našeho repertoáru tvoří lidové skladby,“ doplnila. Srdíčko má v současnosti 28 členů od pěti
do šestnácti let a je rozděleno na dvě skupiny
podle věku. Výtěžek z podzimního koncertu
poputuje, na rozdíl od benefiční vánoční akce
Srdíčko pro Afriku, na pokrytí provozních nákladů sboru. „Na všechny se moc těšíme,“ pozvala na vystoupení sboru Martina.
Marie Majdičová

Informace o realizovaných a připravovaných
stavbách
V měsíci říjnu došlo k dokončení I. etapy výstavby inženýrských sítí a komunikací pro 30
nových parcel v ulici Dačická. I přes komplikace spojené s koordinací stavby se společností EG.D (vedení nn a vn sítí + nová trafostanice) byla stavba dokončena dle harmonogramu.
V listopadu bude dokončena rekonstrukce ulice Svatoanenská. Prostor u Horní brány byl dle
plánu znovu otevřen pro průjezd v závěru října.
V průběhu listopadu dojde k dokončení chodníku ve směru k ul. Na Hrázi.
Rovněž v listopadu letošního roku bude ukončena přeložka vodovodního přivaděče v ulici
Dačická, dojde k umístění nového veřejného
osvětlení v ul. Na Sádkách a v části ul. Slavatovská, budou dokončeny práce na úpravě dvora bývalého domova pro seniory, které navazují na dříve provedenou rekonstrukci
objektu.
V říjnu došlo k zahájení výstavby výtahu v budově MěÚ Na Sádkách s termínem dokončení
– červenec 2023.
Průběžně je řešena komplexní rekonstrukce
dvou bytů v bytovém domě v ul. Slavatovská
s termínem dokončení – únor 2023.
V prosinci dojde k zahájení rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká. Konkrétně dojde k rekonstrukci sociálního zařízení tělocvičny, šaten, zhotoví se nové obložení a akustické
opatření tělocvičny, oprava palubovky. Rekonstrukce bude dokončena v červenci 2023.
Rekonstrukce ulice Na Sádkách (část kolem
benzínky k úřadu a rodinným domům) bude
realizována na jaře 2023.
V jarních měsících 2023 bude rovněž zahájena I. etapa revitalizace sídliště U Štěpnického
rybníka, rekonstrukce sportovního areálu v ul.
Tyršova (investor TJ Sokol Telč), výstavba sociálního zařízení u rybníka Roštejn či výstavba
cyklostezky Volevčice–Studnice. Na všechny
výše uvedené akce město Telč, resp. TJ Sokol
Telč, získalo dotační prostředky z grantových
programů.
Vladimír Švec
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Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Jak to vidíme my
V zářijových komunálních volbách jsme obdrželi 15,6 % hlasů, což byl opět druhý nejlepší výsledek v Telči, a získali jsme tři zastupitelské mandáty. Vážíme si vaší důvěry,
děkujeme za hlasy pro naše uskupení a těšíme
se na další 4 roky práce pro vás – pro všechny občany, pro Telč. Budete-li mít cokoliv
na srdci, neváhejte nás kontaktovat. Gratulujeme k výsledku i dalším stranám a těšíme se
na spolupráci.
Jiří Pykal, Hana Hajnová a Pavel Dvořák
– vaši zastupitelé v tomto volebním období

Auta nejsou voda
Na blogu Respektu jsem narazila na článek
„Lepší parkování“, jehož název mě tak zaujal,
že jsem se pustila do čtení. Jeho autor textem
míří zřejmě hlavně na Prahu, kde bylo před
volbami parkování velké téma, ale většina jeho poznatků se dá zobecnit a použít prakticky
kdekoli, a doporučila bych jej proto k přečtení
každému.
Autor, konkrétně architekt a urbanista Peter
Bednár, se zamýšlí, zda je v moci kohokoli navýšit počet parkovacích míst tak, aby jich byl
dostatek, a přichází s možná očekávatelnou odpovědí, že nikoli. Používá zajímavý příměr, že
auta nejsou voda, a tak nelze určit jejich ideální „průtok“. Přirovnává je spíše k plynu, který
vždy zaplní veškerý prostor, který mu vymezíte. Můžeme tedy autům ukrajovat další a další
části veřejného prostoru, ale přesto nikdy nenastane ten moment, kdy bychom si mohli říct:
„Konečně už mají místa dost“. Vždy se totiž
najde někdo, kdo nezaparkuje zrovna na tom
místě, kde by rád, ať protože na místě už stojí někdo jiný, nebo protože zrovna na daném
místě se parkovat nedá nebo se tam nedá parkovat zdarma. Ideální místo pro parkování je
totiž přesně tam, kam jedu, a ještě musí být
zdarma.
Dále autor upozorňuje na to, že místa, kde
se dá dobře zaparkovat, například parkoviště
u obchodních center, jsou ta, která chceme co
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nejrychleji opustit, a „naopak místa, kde pobývat chceme, se vyznačují tím, že se tam parkuje extrémně špatně nebo vůbec.“ A tak se
nabízí otázka, jestli bychom se na místa, která bychom ve městě rádi oživili, protože nám
během roku připadají „mrtvá“, neměli zkusit
podívat i z této optiky. Pokud by byla bez aut
nebo by jich tam bylo minimum, dalo by se
tam lépe žít? Dalo by se pak místa, která jsou
teď vyhrazená autům, využít jinak? Přilákala
by pak více lidí? Chodili bychom pak do takového veřejného prostoru raději?
Bohužel nemám prostor rozebrat všechny
myšlenky a zajímavé pohledy autora textu.
Vřele ale doporučuji celý článek, který najdete
na odkazu: https://pbednargmail-com.blog.respekt.cz/lepsi-parkovani/
A pokud budete mít chuť, můžeme si o tom
popovídat na některém našem zastupitelském
klubu.
Helena Tomíšková
Využijte Milostivé léto 2022 a vyřešte své
dluhy
Zbavit se výhodně svých dluhů je opět možné díky akci Milostivé léto 2022, která probíhá
od 1. září do 30. listopadu 2022. Dlužníci mají možnost splatit pouze jistinu (tedy původní dluh) a jednorázový poplatek exekutorovi
(1815 Kč) a veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně
převyšují výši původního dluhu, jim budou
odpuštěny.
Důležitou podmínkou je, že se musí jednat
o dluh, který začal být vymáhán soudním exekutorem před 28. říjnem 2021. Může se jednat o dluhy u státu, krajů či obcí. Typicky jde
o dluhy na obecním nájmu, za jízdu načerno,
nezaplacené koncesionářské poplatky, zdravotní pojištění apod. Tato zpočátku „banální“
pochybení za několik stokorun umí v českém
systému exekucí vyrůst až k astronomickým
částkám. Podle zkušeností například pracovníků Člověka v tísni není výjimkou, že jistina
samotného dluhu v mnoha případech představuje jen nějakých 10 % z částky, která je exekučně vymáhána. Zbytek tvoří poplatky, úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím
uplatněním. Nyní mají lidé v dluhové pasti
šanci se z ní dostat.
A jak na to? Do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto 2022. V dopise
požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení
čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Až budete vědět, kolik jistina činí, tak ji stačí do 30.
listopadu zaplatit; nezapomeňte k ní připočíst
poplatek exekutorovi (1815 Kč). Poté bude
exekuce zastavena a ukončena.
Pokud byste si nevěděli rady, můžete se obrátit
například na Člověka v tísni, který provozuje
tzv. dluhovou linku na čísle 770 600 800 každý
všední den od 9 do 17 hodin. Nebo můžete využít služeb občanské poradny v Telči, kde vám
s žádostí mohou pomoci.
Hana Hajnová

Bylo, je a bude
Místostarosta informuje

Strategie pro sociální
služby v Telči a okolí
V únoru se začal připravovat Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období
2023–2025. Na vytvoření strategie se společně
v průběhu roku podílelo 10 členů pracovní skupiny z řad zástupců města, místní akční skupiny a sociálních služeb a také sedmičlenná řídící
skupina pod metodickým vedením vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO. Územní působnost plánu je pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Telč.
V analytické části dokument shrnuje základní
socioekonomické charakteristiky správního obvodu i samotného města. V analýze se tak můžeme dozvědět o vývoji počtu obyvatel, jejich
věkové struktuře, a to včetně předpokládaného
vývoje do roku 2040. Dále analýza obsahuje informace o vývoji nezaměstnanosti a zadluženosti. Dokument následně představuje sociální
služby na území správního obvodu města, jejich
kapacity a analýzy jejich financování. Analytická část je zakončena analýzou silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb spojených s rozvojem sociálních služeb.
Strategická část následně stanovuje vizi města
v oblasti rozvoje sociálních služeb, na které navazují tři hlavní cíle strategie: 1. Realizace Strategického plánu rozvoje sociálních služeb a strategický přístup k rozvoji sociálních služeb ve SO
ORP Telč; 2. Zachování a rozvoj spolupráce
všech členů komunitního plánování a zapojení
veřejnosti do komunitního plánování; 3. Zajištění všech potřebných sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany ve vysoké kvalitě.
Pro potřeby plánování byly definovány dvě cílové skupiny: 1. Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením; 2. Senioři a osoby se
zdravotním znevýhodněním. Pro obě tyto skupiny byly definovány specifické cíle, které byly
následně rozpracovány do konkrétních opatření.
Vedle těchto dvou skupin byly rovněž definovány průřezové cíle a opatření, které jsou společné
pro více oblastí. Strategie tedy obsahuje 5 specifických cílů, které budou naplňovány prostřednictvím 17 konkrétních opatření.
Mezi zásadní projekty, které město plánuje, patří např. podpora dostupnosti navazujících a komerčních služeb pro rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením, podpora navýšení kapacity
terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené či podpora udržení kapacity pobytových sociálních služeb pro potřebné osoby včetně osob
se zdravotním postižením nedosahujících seniorského věku. Nebylo opomenuto ani zajištění podpory dostupnosti služby seniortaxi. Město plánuje i nadále podporovat rozvoj sociálních
služeb ve svém správním obvodě, zvyšovat informovanost občanů o sociální práci a přispívat
k prevenci negativních patologických jevů.
Pavel Komín
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Policie ČR Telč
informuje
Střet vozidel
Ve středu 21. září došlo po šesté hodině ráno v katastru obce Markvartice k dopravní
nehodě. Řidič automobilu Škoda jel ve směru na Jihlavu a narazil do před ním jedoucího vozidla Škoda Octavia, které snižovalo rychlost. Po nárazu octavie vyjela mimo
komunikaci na pole. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění a byl zdravotnickou
záchrannou službou převezen na ošetření
do jihlavské nemocnice. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. U řidičů
provedenými dechovými zkouškami požití alkoholu vyloučili. Na vozidlech vznikla
předběžně vyčíslená škoda za 350 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří.
Řidič havaroval
V neděli 25. září kolem třetí hodiny ráno jel
řidič vozidla BMW ve směru od Staré Říše
na Telč. Po projetí zatáčky vyjel mimo komunikaci, kde projel křovím na pole, vjel
na travnatý sráz a automobil se převrátil
na střechu. Při havárii se řidič zranil a byl
zdravotnickou záchrannou službou převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. U muže provedli dechovou zkoušku,
při které mu naměřili hodnotu 1,94 promile
alkoholu. Při dopravní nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda za osmdesát tisíc korun. Případ policisté prověřují pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Fyzické napadení
Ze spáchání dvou trestných činů je podezřelý muž, který napadl a zranil ženu. K případu došlo na začátku srpna v obci na Telčsku.
V dopoledních hodinách ženu, se kterou se
znal, nejprve v prostoru před domem vulgárně slovně urážel a křičel na ni. Násled-
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ně vzal do rukou lať a snažil se ženu udeřit,
čemuž se bránila. Napadené pomohl svědek
a muž svého jednání zanechal. Žena utrpěla
zranění a musela vyhledat lékařské ošetření.
Po přijetí oznámení začali policisté případ
prověřovat. Shromáždili důkazy a následně
sdělil policejní inspektor muži podezření ze
spáchání přečinu pokusu ublížení na zdraví
a přečinu výtržnictví. Případ policisté řešili
ve zkráceném přípravném řízení.
Krádež nafty
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči odcizil naftu ze zaparkovaného vozidla a způsobil krádeží škodu za více než čtyři tisíce korun. Ke spáchání činu došlo v době od úterý
4. října do středečního rána 5. října na ulici
Třebíčská. Pachatel vnikl do prostoru staveniště a ze zaparkovaného nákladního vozidla Tatra odčerpal motorovou naftu. Policisté
provedli ohledání a zadokumentování. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku
proti majetku. Po pachateli policisté pátrají.
npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Hasičské zprávy
Od 15. září 2022 do 11. října 2022 zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina ze stanice Telč u čtrnácti událostí. Z toho bylo deset technických zásahů,
při kterých hasiči prováděli odchyt bodavého
hmyzu, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení, měření koncentrace plynů, odstranění padlých stromů z komunikací
nebo čerpání vody při havárii rozvodu vody.
Ve výše uvedeném období došlo také ke dvěma dopravním nehodám. Za Markvarticemi,
směr Hladov, se střetly dva osobní automobily s lehkým zraněním
jednoho z řidičů. Naše jednotka zde zasahovala společně s jednotkou dobrovolných

hasičů z Želetavy. U Ořechova došlo k nehodě osobního automobilu se zraněním řidiče. Telčští hasiči byli také vysláni na požár hlášený elektronickým čidlem do Ústavu
teoretické a aplikované mechaniky v Telči.
Na místě se ovšem požár nepotvrdil. Na Staroměstském rybníku bylo provedeno prověřovací cvičení jednotky na záchranu tonoucí osoby.
V sobotu 17. září 2022 v 9:00 hodin se na stanici HZS KV v Telči uskutečnil XXI. ročník
silové soutěže Hasičský pětiboj – Firefighter Combat Challenge. I přes nepřízeň počasí startovalo celkem 45 závodníků z České
republiky a Německa. Akci pořádal Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina společně s Hasičským sportovním klubem okresu Jihlava, z. s., ve spolupráci s Hasičskou
sportovní federací, sportovním svazem hasičů, z. s., a řady lokálních sponzorů. Závod
byl rozdělen do tří kategorií – do 40 let věku (28 závodníků), nad 40 let (9 závodníků)
a kategorie ženy (2 závodnice). Závodilo se
i ve štafetách, při kterých se na start postavilo 9 družstev. Prvenství v kategorii do 40 let
získal domácí borec Jaroslav Poukar ze stanice Telč s časem 92,54 s. Druhé místo obsadil Pavel Kouřík z Domažlic s časem 106,53
s a třetí byl Vojtěch Dvořák z Mostu s časem
106,63 s. V kategorii nad 40 let zvítězil Milan
Pařil z Telče s časem 110,83 s, druhý byl Antonín Rendl z České Kubice s časem 122,96
s a třetí Viliam Klein z Jihlavy s časem
129,39 s. V ženách obsadila první místo Marie-C. Schumann z Německa s časem 213,54
s, druhá byla Denisa Vápeníková z Dolního
Města s časem 298,43 s. Další tři nahlášené závodnice se omluvily těsně před soutěží.
Ve štafetách zvítězila domácí štafeta FCC Team Telč s časem 83,73 s, druhý byl team HZS
Mix ÚLK+PLK s časem 88,83 s a třetí štafeta
Hradečáci dosáhla času 100,89 s.
Ve středu 21. září 2022 proběhly v Telči oslavy 50. výročí založení telčských profesionálních hasičů. Slavnostní shromáždění
proběhlo od 14:00 hodin v nově zrekonstruované obřadní síni městského úřadu, kde byl
ředitelem krajských hasičů plk. Mgr. Jiřím
Němcem jednotce předán prapor a pamětní
stuha. Pamětní stuhu předal i starosta města
Telč Mgr. Vladimír Brtník. Krajský ředitel
také udělil medaile HZS KV za významnou
spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Kraje Vysočina. Oslavy poté pokračovaly požehnáním nové zásahové techniky telčských
hasičů, kterou je cisternová automobilová
stříkačka Tatra Terra se čtyřmi kubíky vody.
Zájemci mohli také navštívit galerii Hasičský
dům, která do roku 2002 sloužila jako zázemí
jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům v Telči.
Velitel stanice Telč
npor. Mgr. Jiří Fišara
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Nové knihy
městské knihovny
Beletrie

Boučková: Deník zoufalé třicítky; Trpková:
Rozsudek smrti; Bolton: Slib; Vanderah:
Kde se les dotýká hvězd; Lundberg: Jiné životy; Coben: Drž se blízko; Hilderbrand:
Zlaté děvče; Vondruška: Anděl smrti; Sacká: Pošli svíci po řece; Javůrek: Nebe nad
Perninkem; Niedl: Dotek zla; Goffa: Vánoční zpověď; Sepetys: Musím tě zradit; Regan:
Pohřbené kosti; Březina: Nalezení

Naučná

Forrester: Tara: teriérka, která obeplula svět

Dětská

Lebeda: S Medovníčkem do pohádky; Lemire: Potápěč; Walden: Piruety; Nordqvist:
Jak Fiškus zahnal Pettsonovy chmury;
Blankman: Černobylské dívky; Oh: XOXO; Edgar: 14–14: přátelství napříč staletími; Paolini: Spát v moři hvězd; Šardická:
Zmizení Sáry Lindertové; Ness: A oceán byl
naší oblohou; Walliams: Operace Banány
Pro TL připravuje Andrea Fajtová
Městská knihovna Telč pořádá pro děti
a dospělé
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
V pondělí 28. listopadu od 17.30
– pro dospělé
V úterý 29. listopadu od 13 do 16 hodin
– pro děti s maminkami
Prosíme všechny zájemce o tvoření, aby se
do 21. listopadu nahlásili v knihovně.
Rezervace je nutná
– počet účastníků je omezen.
Těšíme se na vás!

Novinky Knihovny UC
Hana Lundiaková: Hyena; Kateřina Rudčenková: Amáliina nehybnost; Bianca Bellová: Tyhle fragmenty; Lidmila Kábrtová:
Čekání na spoušť; Petra Klabouchová: Prameny Vltavy; Tim Postovit: Motýlí pavilon;
Petr Šesták: Kontinuita parku; Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta; Martin
Ivan Jirous: Ptala se Františky Marta; Vladimíra Strnadelová: Radost z bezlepkové
stravy; Liddel Hart: Dějiny druhé světové
války; David Nadrchal: Různost je bezva!:
16 typů osobností; David Attenborough:
Výpravy do divočiny; Bärbel Wardetzki:
Krize je výzva; Honza Vojtko: Vztahy a mýty; Michal Plzák: Pro smrt uděláno; Arthur
Schopenhauer: Aforismy k životní moudrosti; Michal a Michaela Bartošovi: Smysluplné vztahy; Michal Konečný: Na věčnou
paměť, pro slávu a vážnost
Pro TL připravuje Ilona Martinů
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Týden zasvěcený
knihovně přinesl kromě
výsledků soutěže či
amnestie i nové služby
Takzvaná lekotéka a e-knihy. Tyto dvě hlavní novinky potěšily čtenáře při šestadvacátém
Týdnu knihoven, který se tradičně uskutečnil
v prvním úplném říjnovém týdnu. Mimo rozšíření poskytovaných služeb příchozí ocenili
také možnost registrace zdarma a čtenářskou
amnestii. Součástí bylo i oblíbené tvoření pro
děti i dospělé a vyhlášení celoroční hry s názvem Lovci perel, kdy každá drahocenná kulička představovala jednu přečtenou knihu.
Zařazením e-knih se nabídka telčské knihovny rozšířila o jedenáct tisíc nových titulů. Milovníci literatury si nově mohou vybírat mezi
klasikou i čerstvými novinkami. Kvůli půjčení není třeba opouštět domov, registrovaní
čtenáři výpůjčku vyřídí prostřednictvím online katalogu knihovny třeba z postele nebo
gauče. Čtenáře nezastaví ani otevírací doba
knihovny, ta bude v online formě přístupná
neustále. „Výpůjční lhůta je jednatřicet dnů,
po jejím uplynutí se stažená kniha sama vrátí.
V jednom kalendářním měsíci je možné přečíst na čtečce či displeji chytrého mobilního
telefonu tři publikace. Věříme, že jde o alternativu ke klasickým knihám, která obohatí nabídku o tituly, jež nevlastníme, a zároveň
pomůže vyřešit vysoké počty rezervací u novinek,“ uvedly k nové službě knihovnice Lenka
Zamazalová a Andrea Fajtová.
Další novinkou je takzvaná lekotéka, jejíž
podstata by se dala shrnout známým, trochu
upraveným, heslem – „kdo si hraje, nezlobí
a zároveň se také nevědomky učí,“. V knihovně tedy kromě knih nabízejí k půjčení hračky,
hry a didaktické pomůcky původně určené
především pro handicapované děti. „Slouží
k rozvoji jemné motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového
vnímání, rozlišování barev i tvarů, pomáhají
zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti zejména u uživatelů se speciálními
vzdělávacími potřebami,“ přiblížily novou
nabídku knihovnice. Koncept půjčování hraček pochází ze Skandinávie, českým průkopníkem byla v roce 2013 brněnská Knihovna
Jiřího Mahena. „V telčské lekotéce je aktuálně třiadvacet hraček, her a didaktických pomůcek. Úplný seznam zájemci naleznou v online katalogu či přímo u nás v knihovně. Už
teď můžeme konstatovat, že nadšení malých
i velkých čtenářů je veliké,“ pochvalují si zájem o novou službu.
Týden zasvěcený knihovnám nabídl také řadu výhod, a to především zapomnětlivým či
čtenářům pozvolnějšího tempa, ti totiž mohli díky amnestii vrátit výpůjčky bez poplatku

za prodlení. „Osvobození od pokuty využila
téměř polovina, byli to ale většinou tací, kteří
trochu pozapomněli přes prázdniny. Největších hříšníků se dostavilo jen pár, ale i to považujeme za úspěch,“ dodaly s úsměvem knihovnice. Nejdelší výpůjčka podle nich trvala
čtyři roky.
Naopak ti nejnáruživější milovníci literatury získali ocenění. A to ve čtvrtém ročníku
dětské čtenářské hry Lovci perel. K ulovení
jedné perličky museli přečíst knihu a vyplnit hrací list. „Více než osmdesát zúčastněných přečetlo celkem 560 knih. Nejlepšími letošními lovkyněmi se staly Anetka Benešová
s jednatřiceti perličkami a Marťa Hadravová
s celkem devětačtyřiceti. Podle čísel z knihovnických statistik děti průměrně přečtou osm
knih ročně, můžeme tedy říci, že máme zapálené knihomoly,“ oceňují knihovnice.
Nové návštěvníky pomohla přilákat registrace zdarma. Přestože většina nejmladších čtenářů si cestu na roh náměstí našla už na začátku školního roku, přihlásilo se v prvním
říjnovém týdnu šest dětí a sedm dospělých.
Celkem knihovnice evidují 1130 čtenářů,
z toho 474 v dětském oddělení. „Od začátku roku k nám zavítalo více než jedenáct tisíc
návštěvníků. V porovnání s počtem obyvatel
ve městě to není vůbec špatné číslo. Nejsilnější skupinou jsou žáci základních škol, senioři,
studenti a maminky s malými dětmi. Pokles
pak zaznamenáváme u pracujících ve středním věku,“ doplnily statistiku.
Jaké tituly si příchozí nejčastěji odnášeli s sebou? „Tradičně patří k nejoblíbenějším české a slovenské autorky. Žebříčku kraluje Karin Lednická s historickou rodinnou ságou ze
slezsko-polského pomezí Šikmý kostel. Čtenáři už netrpělivě očekávají třetí díl, který má
vyjít před Vánocemi. Stálicí jsou knihy Aleny
Mornštajnové Tiché roky a Listopád, ty obsadily pomyslné druhé místo. Třetí nejčastější
volbou byl Prokletý kraj od Michaely Klevisové a nový román Kateřiny Tučkové Bílá Voda,“ vyjmenovaly Lenka Zamazalová a Andrea Fajtová, po čem telčští čtenáři zatím
letos sahali nejraději.
Knihovna je hojně vyhledávaná mezi školáky, kteří tam tráví čas mezi vyučováním
a kroužky. „V odpoledních hodinách bývá
dětské oddělení plné. Děti si čtou, píší úkoly nebo hrají deskové hry. Z toho máme velkou radost,“ vyzdvihly knihovnice a pozvaly všechny, kteří zatím nejsou zaregistrovaní.
„Pokud někdo ještě není čtenář a váhá, zda
to pro něj bude to pravé, ať si přijde vyzkoušet, co vše knihovna nabízí.“
Marie Majdičová

MÍLA DOLEŽELOVÁ

Výstava v Městské galerii Hasičský dům
do 31. 12. 2022
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Vzpomínáme
na 20. století

Konec dvacátého století se v Telči nesl v duchu
velkolepých oslav jejího založení. Podnět k nim
pochází od nevšední osobnosti nejen telčské historie Jana Pavla Bílka /1753–1826/, který zaznamenal pověst o vzniku Telče roku 1099. Podle ní
tehdy moravský kníže Ota II. vedl v katastru nynější telčské části Staré Město bitvu, v níž zvítězil nad českým knížetem Břetislavem II. Boje se
odehrály nedaleko lesa Vlč 25. 8. 1099. Z vděčnosti za tento úspěch nechal postavit kapli Panny Marie Nanebevzaté a roku 1121 ji přikázal
rozšířit na kostel. Protože v okolí již byl nemalý
počet domů, povýšil obydlenou část na městečko, povolil vystavět pivovar, přidělil pravovárečné právo a další městské výsady. V latině „Otto
II, dux, marchio Moravie, ecclesiae hunus fundator“. V překladu „Ota II, kníže, markrabě moravský, tohoto kostela zakladatel“.
Bílkova práce se stala roku 1799 podnětem
k pořádání oslav 700 let kostela a města. Nejinak tomu bylo i v roce 1899, kdy proběhly oslavy 800 let od počátku Telče.
Žel v té době začala být pravdivost legendy zpochybňována, neboť listinné doklady o Telči jsou
pozdní, nejstarší spolehlivá zpráva pochází z let
1333-35, i když archeologicky lze dokladovat
počátky města dříve.
Kritiku pověsti o založení Telče je však třeba
odmítnout. J. P. Bílek dle historických pramenů psal své práce buď na základě vyprávění pamětníků, nebo podle dochovaných písemností.
Zanechal mnoho zpráv bez udání původu informací. Nabízí se domněnka, že je pro mnohé pramenem informací ztracená městská kniha
z roku 1359 zapisovaná do roku 1512. I na její
existenci se názory různí. Někteří badatelé dospěli k závěru, že nikdy nebyla psána a že mohlo jít o jakýsi kopiář městských privilegií. Toto
vyvrací známý historik, autor řady vlastivěd, Jan
Tiray /1858–1925/. Ve svých rukopisných poznámkách uvádí, že některé Bílkovy výpisy musí pocházet odsud. Jinde se nenacházejí, jako např. přičlenění dědin Borovná, Vydří, Nevcehle
k telčskému panství. To se dle jeho zjištění týká
i pověsti o založení města Telče roku 1099.
A tak přišel rok 1999 a Město Telč, městská rada, zastupitelé, místní spolky a církev připravily důstojné oslavy, které navázaly na ty dřívější
z let 1799 a 1899 a prolínaly se v podstatě téměř
celým rokem 1999.
Od ledna vycházely v Telčských listech statě
nazvané Telč 900 let z pera telčských historiků.
Jejich zásluhou vyšla i publikace Telč 900 let
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s působivou obrazovou přílohou. 10. srpna byla
slavnostně otevřena rekonstruovaná Zachariášova ulice, 14. srpna byla v domě s pečovatelskou
službou zahájena výstava telčského muzejního
spolku věnovaná dějinám Starého Města. Vlastní oslavy měly svůj počátek 15. srpna, předcházely jim přednášky a výstavy, které uspořádal
ve spolupráci s kulturním odborem Městského
úřadu Telč Muzejní spolek Telč.
Dopoledne byl církevní program. Od kostela
svatého Jakuba vyšlo procesí ke Starému Městu, v jeho čele 90 ministrantů a družiček. Dospělé družičky nesly sochu Panny Marie Staroměstské. Následovali muži s korouhvicemi a další
věřící. Ve staroměstském kostele se konala slavnostní mše svatá. Po jejím ukončení následovaly
projevy představitelů města a církve. Poté byla
na stěně kostela odhalena pamětní deska připomínající tyto oslavy s nápisem „Vše dobré příštím generacím občané Telče 15. Srpna 1999.“
Ve stejné době vyjel z Telče historický vlak
do Slavonic. Slavnostní odpoledne zpestřil historický průvod od kostela Matky Boží na Starém
Městě do středu města v čele s jezdkyní na koni s městským praporem. V průvodu šli starosta a zastupitelé města v historických úborech,
za nimi jely v kočáře historické postavy – Zachariáš z Hradce, Kateřina z Valdštejna, následovala kráčející šlechtická družina. Část průvodu tvořili i havíři a permoníci z Jihlavy, morový
průvod z Brtnice s černou smrtí moru, krojované
skupiny telčských národopisných souborů Podjavoričan, Kvítek, Kvíteček a další krojovaní občané. Průvod uzavírali hasiči v historických oblecích na historických stříkačkách.
Podium na náměstí Zachariáše z Hradce patřilo projevům vyznávajícím hold Telči, bohatému kulturnímu programu. Starostové okresních
měst tehdejšího Jihlavského kraje slavnostně
podepisovali tzv. Telčské memorandum. Oslavy
ukončil velkolepý ohňostroj, v němž nechyběla
světelná číslice 900, před půlnocí v zámeckém
parku.
Oslavy 900 let založení Telče připomíná pro
současníky i další generace vydání pamětní medaile a četné pozoruhodné aktivity pošty, mezi
jinými i příležitostná dopisnice s předtištěnou
poštovní známkou v hodnotě 4 Kč, příležitostným razítkem a v levém dolním rohu s textem
Telč 900 let a zajímavou městskou siluetou.
Text a foto: Jiří Ptáček

Nejzdatnější
prvňáček Telče
Ke konci minulého měsíce se sešli všichni prvňáčci z obou škol na hřišti na Hradecké ulici.
Je to po dvou letech, kdy jsme museli kvůli covidovým opatřením tyto závody rušit. Prvňáčci závodili v pěti disciplínách /běh na 50 m, běh
na 1 kolo, skok z místa, hod a dřepy/. Za pěkného počasí jsme si pěkně zazávodili a výsledky jsme po týdnu vyhlásili na náměstí i za účasti pana starosty Vladimíra Brtníka. Přestože se
hrálo o body, smyslem bylo, aby si 33 děvčat

a 33 chlapců možná poprvé v životě zazávodilo.
Každému účastníkovi byl udělen titul „Nejzdatnější prvňáček“, na kterém měl zapsané výsledky svého závodění. Doufáme, že celé toto klání
bylo příjemné i pro rodiče, kteří měli možnost
přijít se svými dětmi a pokusit se tak svou přítomností některé výkony vylepšit.
Karel Navrátil

Nezaměstnanost v září:
ČR
září 3,5 %, srpen 3,4 %
(červenec 3,3 %, červen 3,1 %, květen 3,2 %)
Kraj Vysočina
září 2,8 %, srpen 2,7 %
(červenec 2,6 %, červen 2,4 %, květen 2,5 %)
Mikroregion Telč
září 3,3 %, srpen 3,5 %
(červenec 3,1 %, červen 2,8 %, květen 2,9 %)
Telč
září 3,6 %, srpen 3,9 %
(červenec 3,3 %, červen 2,7 %, květen 2,6 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s nezaměstnaností nad 5% hranicí
na konci září: Klatovec (7,3), Kostelní Myslová (11,6), Lhotka (7,9), Mysletice (6,3), Panské
Dubenky (5,4), Řídelov (9,1), Sedlatice (8,8),
Strachoňovice (6,3), Vápovice (8,3), Vystrčenovice (6,1)
Zdroj: Statistiky ÚP

Zprávičky ze školky
Do Mateřské školy Telč přišel podzim a s ním
i krásné a zajímavé akce ve všech třídách. Děti
se chystají na Halloween, ale dýňování si užili
i rodiče. Vyrábí se veselí draci, kteří už se těší
na pořádný podzimní vítr.
Po adaptačním září jsou již děti ostřílení školáčci, a tak se účastní i bruslařského výcviku, který
se každoročně těší velké oblibě. Nechybí ani návštěva pestré výstavy zdejších zahrádkářů.
Ve třídě Ježků se vyráží na výpravy do přírody, sbírají se plody, listy, kaštany, nechybí ani
stopování podzimních skřítků. V chladnějších
říjnových dnech se Ježci ukryli do herničky
U zvířátek v Panském dvoře. Opomenuty nejsou ani výtvarné aktivity, kdy děti malují obrázky na nadcházející soutěž, kde již tato třída
zabodovala v letním termínu.
Při nepřízni počasí potěšilo děti divadélko, které přijelo do MŠ již podruhé. S blížícími se Vánocemi nastal čas i na tematické fotografování.
I další měsíc nás čeká spousta zážitků, těšíme
se na ně!
Soňa Burziková, třída Ježci
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Výhra není pouze
důvod k radosti,
ale také odpovědnost
a závazek,
říká Miloš Vystrčil
Podzimní senátní volby přitáhly celorepublikovou pozornost k obvodu číslo 52.
Sledované bylo zejména druhé kolo, kterému předcházela velmi vyhrocená kontaktní kampaň. V duelu zvítězil Miloš Vystrčil
(ODS), který Janu Nagyovou (ANO) předstihl o více než dvacet procent hlasů. O důležitosti voleb a zájmu voličů svědčí také
účast, která se vyšplhala téměř ke čtyřiceti
procentům. Co podle Vystrčila přimělo lidi přijít k urnám podruhé a v tak neobvykle hojném počtu? Jak prožíval nejen volby,
ale především předcházející ostrou kampaň?
Byly letošní senátní volby v něčem jiné?
Volby byly specifické především tím, že
proti mně nestál jediný kandidát, ale skupina lidí v čele s Andrejem Babišem, který se
v kampani velmi výrazně projevoval, zatímco Jana Nagyová zdaleka tolik vidět ani slyšet nebyla. Naprostá většina kandidátů zdůrazňovala, že stojí proti někomu a něčemu.
To mě zaskočilo, jsem totiž přesvědčen, že
by kandidáti měli představovat své cíle, program a dosavadní práci, nikoliv pouze opakovat, proti čemu vystupují. Třetím specifikem těchto voleb byla urážlivost kampaně
ze strany Andreje Babiše a množství nepravdivých výroků pronesených na mou adresu.
Lze se vůbec proti těmto lživým informacím nějak bránit?
Obranou je v první řadě uvést, že jde o nepravdivá fakta, a odkázat na spolehlivé zdroje. Lze například velmi snadno zjistit, že už
nejsem předsedou regionálního sdružení
ODS Kraje Vysočina nebo že už nepracuji na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
Druhou možností, jak se bránit, je ukázat, že
člověk, který toto šíří, není věrohodný a nekandiduje proto, aby někomu pomohl a staral se o region, ale kvůli svým speciálním
zájmům, pro které se uchýlí k čemukoliv.
Jaká pomluva vás mrzela nejvíc?
Velmi mě zasáhlo prohlášení, že jsem odtržený od reality, nevím, co se v regionu děje
a neznám potřeby místních. Ve skutečnosti
ale trávím mnoho času mezi lidmi různých
profesí, při jednání s firmami, neziskovými
organizacemi či samosprávami. Pravidelně
přispívám do lokálních tiskovin. Troufám si
říct, že kontaktů s lidmi v regionu mám tisíce, a když někdo přijede na místo tři týdny
před volbami a začne toto prohlašovat, je to
absurdní.
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V kontrastu s negativní kampaní vám ce- Jaké úkoly máte jako pokračující senátor
lá řada lidí veřejně vyjádřila podporu, ať před sebou?
už šlo o výzvy, či dopisy. Z čeho jste měl Mandát mohou senátoři vykonávat až
největší radost?
po složení slibu na ustavující schůzi. NejObjevily se různé nápady, ale potěšil mě bližší úkoly jsou ale jasně dané a velmi pokaždý projev podpory. Vážím si zejména dobné tomu, co jsem dělal doposud. Rolí
těch, kteří tak činili, aniž by museli. Často senátu je dohled nad legislativním procešlo o lidi, se kterými jsem se setkal pouze sem a kontrola zákonů, které mají lidem žipracovně, nebyla to rodina ani blízcí přáte- vot zjednodušit, nikoliv komplikovat. Aktulé. O to cennější a obzvlášť povzbuzující to ální je zákon o léčivech nebo podpora lidí
od nich bylo.
při zvládání energetické krize. Dalším úkoJaký byl poslední zářijový týden před lem senátu je dohled nad ústavou a komdruhým kolem voleb?
petencemi, které z ní vyplývají. Čeká nás
Velmi hektický. Způsob kampaně protikan- například schvalování ústavních soudců
didátů se dotýkal i mé rodiny a blízkých, a návrh kandidáta na zástupce ombudsmakteří to prožívali více
než já, protože na takový tlak nebyli zvyklí.
Přemýšleli jsme, jak se
k tomu postavit, nakonec jsme zvolili výstižné heslo „Volíme slušnost“ a nazvali jsme
tak i čtvrteční koncert.
Myslím, že to lidé přijali dobře a byl to jeden
z důvodů, proč mi dali
svůj hlas.
Jak jste trávil sobotu
1. října?
Nejdřív jsem byl s manželkou, pak jsme se přesunuli do jihlavského
volebního štábu za dobrovolníky a sledovali výsledky. Když bylo
zřejmé, že to dopadne
dobře, odebrali jsme se
do brněnského centrálního štábu, kde jsme si
popřáli nejen k mému
výsledku, ale i k úspěchům dalších kandidátů, protože druhé kolo dopadlo pro koalici
SPOLU velmi dobře. Je
ale třeba říct, že výhra Miloš Vystrčil obhájil ve volbách senátorský mandát
Foto: archiv M. Vystrčila
není pouze důvodem
k radosti, ale především odpovědnost a zá- na. Součástí naší práce je také snaha o kulvazek, který je třeba regionu vrátit.
tivaci politické scény a boj proti populisticVolební účast na Vysočině dosáhla re- kému chování.
kordních čísel, co přitáhlo voliče k ur- Budete usilovat o předsednické křeslo?
nám?
Záleží na nominacích ze senátorského kluMyslím, že účast ovlivnila přítomnost Andre- bu, pokud bych ji získal, rád bych v předje Babiše, který se choval, jako kdyby sám sednictví pokračoval. Ještě o tom budeme
kandidoval. Podařilo se mu aktivizovat voli- jednat.
če, kteří by třeba volili jinak či k volbám vů- Chtěl byste něco vzkázat čtenářům?
bec nepřišli. Jana Nagyová získala v obou ko- Velmi si vážím voličů a jejich masivní podlech mnoho hlasů. I naši voliči ale zpozorněli pory, za kterou děkuji. Nakonec rozhodla
a snažili jsme se je skrze kampaň přimět k to- odvedená práce a to, jak se člověk skutečmu, aby k urnám přišli. Cílili jsme na sluš- ně projevuje. Jsem rád, že se lidé nenechali
nost, korektnost a základní hodnoty, bez kte- zmást lžemi a pomluvami.
rých by společnost nemohla fungovat.
Marie Majdičová
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V Telči se sešli odborníci na kyberbezpečnost
z EU, zemí Východního
partnerství i Tchaj-wanu

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
konferenci Digital Partnership for Cybersecurity and Resilience in Regions. Mezinárodní konference ke kybernetické bezpečnosti se
konala ve čtvrtek 6. října v Telči a zúčastnilo
se jí 150 odborníků z celé České republiky,
států Evropské unie, zástupci zemí Východního partnerství i hosté z Tchaj-wanu. „Ruskou agresi na Ukrajině provází od roku 2014
i kybernetická forma války, která zasahuje
mnoho zemí včetně České republiky, a to konkrétně i důležité organizace a služby pro občany, které řídíme my na krajské úrovni. Typicky mohu zmínit například zdravotnictví. To vše
potvrzuje důležitost tématu kybernetické bezpečnosti a odolnosti, kterým se jako kraj dlouhodobě zabýváme a uzavíráme v této oblasti významná partnerství – s odbornou sférou,
státní správou a samosprávou i firmami a také s přáteli v zahraniční,“ uvedl na zahájení
konference hejtman Vítězslav Schrek.
Na konferenci dorazili kromě hostů a přednášejících z Česka i odborníci z Tchaj-wanu, Estonska, Francie, Rumunska, Arménie, Gruzie,
Moldavska, Azerbajdžánu i Ukrajiny.
Konference se věnovala zejména dopadům geopolitických situací na kybernetickou bezpečnost a novým hrozbám, které odborníci z unijních zemí aktuálně řeší. Velký zájem o navázání
spolupráce, ale hlavně pak sdílení ověřené praxe při odhalování kybernetických útoků měly
Gruzie, Moldavsko a především Ukrajina, které od začátku ruské invaze čelí masivním kybernetickým útokům zaměřeným i na instituce
veřejné správy. „Útočníci jsou stále o několik
kroků napřed před těmi, kdo organizaci chrání, a tento rozdíl je velmi těžké překlenout. Stále je těžké zajišťovat dostatečné kapacity pro
budování kybernetické bezpečnosti a odolnosti
– to byla stěžejní témata konference. Velmi pozitivní je rostoucí trend ve schopnosti navazování partnerství, ať už na národní, či mezinárodní úrovni, které vede právě ke zvýšení odolnosti
proti kybernetickým útokům. Je dobré vědět, že
na zajištění bezpečnosti nejste sami, že existují
partneři, na které se můžete obrátit, a oni vám
v případě potřeby pomohou,“ říká bezpečnostní
analytik Kraje Vysočina Dominik Marek.
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Hlavním přínosem široce zastoupeného mezinárodního setkání byla výměna zkušeností mezi
evropskými lídry v této oblasti a zástupci zemí
Východního partnerství, sdílení praxe při budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti
a odolnosti na regionální úrovni i posílení mezinárodních partnerství s možností sdílení nových opensource nástrojů pro veřejnou správu.
Diskutovalo se například také o náboru expertů,
jejich adekvátním ohodnocení i o zatraktivnění
oboru pro ženy. Specialisté z Tchaj-wanu přednášeli o budování centrálně řízené bezpečnosti nemocnic a odborníci z Estonska představili
svoji cestu postupného budování vlastní digitální společnosti.
Záštitu nad konferencí Digital Partnership for
Cybersecurity and Resilience in Regions převzal ministr pro evropské záležitosti Mikuláš
Bek, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a Národní
úřad pro kybernetickou bezpečnost. Hlavním
partnerem akce byl OPTOKON.
Dle TZ

Farmářské a řemeslné
trhy v Telči: Nejdůležitější je zájem místních
občanů, turistů i prodejců
Celkem pětkrát ročně se náměstí Zachariáše
z Hradce zaplní stánky s různorodými ručními
výrobky a produkty. Tradice farmářských a řemeslných trhů v Telči trvá už dvanáct let. Ty počáteční pořádal Ing. Vít Obrdlík, posledních deset let má jejich přípravu z velké části na starost
Ing. Jan Ferda.
Trhy začínaly jako farmářské, protože ale občas bývalo těžké obsadit je pouze prodejci farmářských potravin, zhruba od roku 2016 k nim
přibyla řemeslná část. „Ke každým trhům bývá
osloveno 80–90 prodejců, na místo jich přijíždí zhruba 35,“ informuje pan Ferda s tím, že se
mezi prodejci nachází jak místní producenti, tak
ti ze vzdálenějších koutů republiky. Rekordním
počtem bylo asi 50 stánků. V současnosti si můžeme do kalendáře každoročně zapsat 5 termínů trhů, v minulosti se počty lišily – většinou se
konaly čtyřikrát za rok, ale v některých letech
jich bylo i více.
„Trhy jsou zastřešené Místní akční skupinou Mikroregionu Telčsko. Já mám na starosti prodejce, s trhem mi pomáhá Ing. arch. Lukáš Komín,
který naváží stánky. Podílí se i město – hlavně
materiální pomocí, kdy poskytuje prostor na náměstí a zapůjčuje stánky, obojí bezplatně. Dále
zajišťuje tisk a výlep plakátů a umožňuje propagaci v Telčských listech. Velkou zásluhu na pořádání trhů má Mgr. Roman Fabeš, který mi byl
vždy velkou oporou,“ uvádí Jan Ferda.
Při plánování akce je potřeba myslet na ostatní
události nejen v našem městě, jak dále popisuje
pan Ferda: „Třeba 1. sobotu v měsíci jsou trhy
v Havlíčkově Brodě, které jsou známé a velmi

oblíbené, bývají spojovány s kulturním programem a konkurovali bychom si s nimi o prodejce.“ Už tradiční bývají trhy spojené s výlovem
Štěpnického rybníka pořádané vždy poslední
říjnovou sobotu. Jde zároveň o poslední trhy roku. Počty návštěvníků nelze přesněji určit.
V poslední době bývá událost jednou ročně
zpestřena africkými trhy Virunga. Žádné velké
změny v podobě trhů v plánu nejsou, pořadatel
si hlavně přeje, aby se udržely v takovém stavu,
v jakém jsou nyní, a aby o ně měli zájem jak
prodejci, tak návštěvníci. „Bez zájmu místních
občanů, turistů i prodejců by už dávno trhy nebyly. Všem patří velký dík,“ uzavírá Jan Ferda.
Ivana Holcová
Když mi v sobotu ráno zvoní budík, váhám.
Ale nakonec jsem rád, že vstanu a jedu. Táta
už na mě vždycky čeká. Díky trhům zažívám
město v nezvyklou dobu. Pozoruji probouzející se sobotní Telč a náměstí. Mění se každou
minutu. Ze začátku jsme tam sami, o půl 7 se
objeví pekárna zavážející Horpo, první nakupující, pejskaři a potom to jde ráz na ráz. Daly
by se podle toho řídit hodinky. No a když se
jdu na trhy podívat v 10 dopoledne, nemůžu
kolem stánků skoro ani projít. V létě máme
nafukování balónů z první ruky, na podzim
zase vidíme přípravy výlovu Štěpnického rybníka. Dobře se pozoruje, že si za těch pár let trhy našly tak širokou základnu zákazníků. Přeji
Honzovi, ať má sílu dělat to i nadále. Až vás
v sobotu odpoledne budou ve Štěpnici brzdit
dvě auta převážející stánky, to jsme my a jedeme jen kousek. Stánky se bohužel na náměstí
ani z náměstí samy nedostanou. Tak my tedy
zase příště vstaneme.
Lukáš Komín

DDM informuje
Milí čtenáři,
skončil nám říjen a s ním i podzimní stezka
v Lipkách. Doufáme, že úkoly zaujaly nejen děti, ale také rodiče.
Na měsíc listopad jsme si pro děti připravili akci
„Udělej radost babičkám a dědečkům“. Naším
cílem je zpříjemnit předvánoční a vánoční čas
seniorům v SeneCura Telč. A jak na to? Vyzvedněte si v kanceláři DDM prázdné přání, namalujte z jedné strany vánoční obrázek a z druhé
připište vánoční básničku nebo koledu s připojeným přáním. Hotovou pohlednici doneste
zpět do kanceláře. Můžete vytvořit několik přání. Přáníčka budou předána na vánočním koncertě, který proběhne ve vestibulu budovy SeneCura.
A na co se můžete ještě těšit? Po několika letech
se na konci listopadu v našem domečku opět zabydlí čerti. Čertování bude připraveno pro děti
z mateřské školy od 28. 11. až do 1. 12. 2022.
Máte se na co těšit.
Všechny novinky, soutěže, křížovky apod., tak
jako v loňském roce, najdete v DDMáčku, který
si můžete vyzvednout ve vestibulu DDM Telč.
Těšíme se na společná setkání, kolektiv DDM Telč
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Sociální okénko

Charitní pečovatelská
služba Telč
zve veřejnost na vánoční
prodejní výstavu

Doba adventu a pořizování rozmanitých dárků
se blíží. Někdo vyrazí do obchodů, jiný na adventní trhy a jarmarky. Anebo můžete zavítat
na tradiční vánoční prodejní výstavu do sálu
Domu s pečovatelskou službou na ulici Špitální 611 v Telči. Výstava bude probíhat v termínu 1.–23. prosince 2022. Do sálu telčského „pečovateláku“ můžete zajít každý všední
den od 8.00 do 15.00. A co bude k vidění, resp. k mání? Na prodejní výstavě naleznete ručně vyráběné dárečky, např. náušnice, náramky,
ozdobné placky, voňavá mejdlíčka, dekorační
svíce, ručně dělané tašky, batikovaná trika, ručně malované obrázky, vánoční dekorace a další
krásné věci.
„Můžete se přijít jen podívat, ale klidně si něco pěkného zakoupit. Uděláte radost sobě, rodině, přátelům a navíc přispějete na dobrou
věc,“ zve veřejnost na prodejní výstavu Eva Pařízková, vedoucí střediska Pečovatelské služby
v Telči. Koupí věcí na výstavě přispějete na materiál a další tvůrčí činnost klientů Charitní pečovatelské služby Telč, Charitní pečovatelské
služby Kostelec nebo denního stacionáře Pohodáře z Luk nad Jihlavou a odlehčovací služby
Adapta, které rovněž spadají pod Oblastní charitu Jihlava. Právě jejich výrobky budou vystavené a nabídnuté ke koupi.
A dále si vás dovoluje vedoucí pečovatelka pozvat ještě na jednu zajímavou akci, kterou místní pečovatelská služba bude pořádat: „Ve čtvrtek 24. listopadu od 13.00 proběhne v sále
Domu s pečovatelskou službou v Telči tvořivé
odpoledne. Všichni jsou srdečně zváni. Akce je
pro veřejnost i klienty pečovatelské služby. Těšíme se na pěkně strávené tvořivé a inspirativní odpoledne.“ Doplníme, že se budou tvořit a vyrábět adventní věnce, vánoční dekorace
apod. Jistě to bude pěkné, když se senioři setkají
i s mladšími generacemi, popovídají si a společně vytvoří něco pěkného a dají si přitom dobrý čaj nebo punč. „Zastavte se v předvánočním
shonu a přijďte si k nám odpočinout a nasát ten
kouzelný čas, kdy se blíží Vánoce,“ dodává Eva
Pařízková.
Marek Mašát
Koordinátor propagace
Oblastní charity Jihlava
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Jak to vypadá
v ZASTÁVce? (2. část)

V minulém vydání jste se mohli dočíst, a lépe
si tak představit, jak vypadá naše budova a její
první patro. Pojďme si tedy přiblížit, jak vypadá i patro druhé.
Do druhého patra vedou pochopitelně schody,
na jejichž konci stojí fotbálek, který je atraktivním stanovištěm pro všechny děti a mladistvé nejrůznějšího věku naší cílové skupiny. Právě fotbálek je často místem, kde se klienti cítí
být uvolnění, zapálení do hry a rozmluví se tak
o své tíživé situaci.
Na pravé straně od fotbálku se nachází místnost,
ve které najde utěšení každá umělecká duše.
Jedná se o zkušebnu, která je vybavená hudebními nástroji, jako je například klavír, kytary,
bicí a mnoho dalšího. Nejžádanějším vybavením této místnosti je nahrávací studio. Zkušebna však není jen pro zkušené muzikanty. Možná
jste sami někdy pocítili, že vám hudba pomohla
vyjádřit emoce, které zrovna prožíváte. Tak je
to i s našimi klienty, kterým hudba slouží především pro vyjádření toho, co cítí, co je tíží a co
nejsou schopni popsat a hovořit o tom. K vyjádření svých emocí používají klienti mimo jiné
také své texty písní, které si, v již zmiňovaném
nahrávacím studiu, mohou nazpívat. I nahrávací studio má svá pravidla, která je nutné dodržovat. Nejdůležitějšími pravidly jsou především
zákaz vulgárních pojmů, nabádání k užívání alkoholu, drogám či násilí.
Hned naproti zkušebně se nachází sál, ve kterém můžeme najít uplatnění pro promítání filmů
či preventivních dokumentů a prostor pro sportovní aktivity, jako je například florbal. Sál je
největším volným prostorem v celé budově, tudíž se často využívá pro skupinové rozhovory či
jiné skupinové aktivity. Ze sálu se můžeme dostat na lodžii, která je často používaná v teplejších dnech, kdy klienti vyžadují čerstvý vzduch,
ale nechtějí opustit prostory budovy. Využívaná
je nejčastěji k rozhovorům nebo i k zahrání si
karetních her. Klienti však dobře vědí, že na toto místo nemohou bez doprovodu pracovníka,
jelikož dbáme na bezpečí všech, kteří v ZASTÁVce objevili své místo.
Nahlédnout na prostory a informovat se o fungování služby se můžete během jednotlivých
akcí pro veřejnost (informujeme o nich) či každý všední den v dopoledních hodinách. Těšíme
se na vás.
Bc. Barbora Petrů
Pracovnice NZDM ZASTÁVka Telč

Každý rodič dítěte se
zdravotními problémy
má právo na včasnou
odbornou pomoc

V nevlídných podzimních dnech se mnoho dětí
potýká s nepříjemnými virózami. Každý z rodičů
to někdy zažil a vybaví si, jak nemoc dítěte naruší
režim celé rodiny a jaký je to pro rodiče zápřah.
Mnohem větší zátěží si však procházejí rodiče,
kteří si od lékařů vyslechnou závažnou diagnózu, často během prvních měsíců po narození miminka. V takové situaci jim mohou velmi pomoci poradkyně rané péče, na jejichž návštěvy mají
nárok všechny rodiny s dětmi do 7 let.
Jsou to pracovnice terénní sociální služby, které dojíždí za rodinou domů a pomáhají jí vše
zvládnout. Umí citlivě vyslechnout obavy rodičů
a povzbudit je, zároveň přivážejí různé speciální pomůcky a učí rodiče, jak mohou s dětmi doma pracovat a rozvíjet je. Pomohou zorientovat
se v systému sociálních služeb a zdravotnictví,
u větších dětí pak poradí třeba s výběrem školky.
„Nejvíce si cením toho, že jsem díky kontaktu
s naší poradkyní byla až v osobním vztahu s někým, kdo ví a kdo mi rozumí. Chápejte – my jako rodiče na začátku nevěděli o diagnóze Honzíka nic. Ona mi vše k jeho diagnóze vysvětlila,
uklidnila mě, řekla, co můžeme pro něj dělat a jak
to máme dělat. Tím, že jsem rozuměla jeho vadě,
jsem se opravdu mohla zklidnit a zaměřit se na to,
co prakticky cvičit. Na oční ambulanci, kam jsme
chodili na kontroly, na nás čas neměli. Vy jste ho
měli vždy. A naše poradkyně se svým osobním přístupem pro nás byla nedocenitelná, protože jsme
jako rodiče byli opravdu velmi vystrašení. Ona
nás uměla vyslechnout a podpořit.“
V termínu od 7. do 13.listopadu probíhá celostátní osvětová kampaň Týden rané péče, na www.
tyden.ranapece.cz najdete přehled zapojených
organizací a aktivit. Cílem je znovu upozornit
na to, že každý rodič pečující o dítě s postižením
nebo třeba i jen s rizikem zdravotních komplikací má na bezplatnou odbornou pomoc ze zákona
nárok – a má právo dozvědět se o ní co nejdříve. Organizátorem Týdne je Společnost pro ranou péči, která v Česku působí více než 30 let
a pomohla k lepšímu startu do života už tisícům
dětí. Pokud máte pochybnosti o zdravém vývoji svého dítěte, navštivte www.ranapece.cz nebo
se zastavte na stánku Společnosti pro ranou péči
na Dni nevidomých v obchodní galerii Vaňkovka
v Brně ve čtvrtek 10. 11. od 13 do 18 hod. Na své
starosti nemusí žádný rodič zůstávat sám!
Dle TZ
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PRO VAŠI OBEC
ZAJIŠŤUJEME
KOMINICKÉ SLUŽBY
dle vyhlášky č. 34/2016 sb.

POSLEDNÍ MOŽNOST OBJEDNAT
KOMINÍKA NA LETOŠNÍ ROK!
CUP Kominictví s.r.o. | IČ: 08232211 | www.kominici.cz

REZERVUJTE SI VČAS LETOŠNÍ ČIŠTĚNÍ:
+420 776 385 831 (PO-PÁ 7:00-16:30)
www.kominici.cz/rezervace
Věří nám více než 50 000 domácností.

Termín plánujeme podle vašich potřeb.

Všechny povinnosti hlídáme za vás.

Používáme profesionální techniku.

Orlovna má novou podlahu
Pomocí příspěvku 200.000 Kč od města Telč jsme mohli dokončit
podlahu v sále. Krásné místo pro rodinné oslavy, společenská setkání
a plesy. Těšíme se na vás při koncertech, divadelních představeních
a přednáškách.
Jednota Orel Telč
str. 12

Poprvé na Vánočním trhu
v pátek 2. 12. na náměstí v Telči
Přijďte ochutnat pečené jitrničky a jelítka.
K zakoupení budou i domácí výrobky
a konzervy od firmy Bez-E, s.r.o.
z Nové Říše
TL 11/2022

Ceny a Uznání města Telče za rok 2022
Více v článku na str. 23

Podzimní výstava
v ZUŠ
Protože jsme si v září příliš neužili babího léta, pokusili jsme se zútulnit a prozářit školu
zlatem odkvétajícího vratiče v aranžovaném
zátiší nebo makrodetailu… Nejmenší děti
ukládaly zvířátka k zimnímu spánku do pestrobarevných pelíšků.
Na výstavu do zušky zvou děti
ze třídy Pavly Doležalové

Foto: Jiří Zamazal

Kája Novotná, 6 let

Anička Plunderová, 11 let

Nina Pálová, 13 let
TL 11/2022
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Vzpomínkový životaběh
pro Sdílení

Folklorní soubory

Podjavořičan – foto z festivalu v Montecatini
terme v Itálii
Foto: Podjavořičan
V srpnu uplynul rok, co zemřela paní Jana Návratová, zakladatelka a patronka všech telčských folklorních souborů. S jejím nečekaným
rychlým odchodem se řešila otázka dalšího
fungování souboru. V covidové pauze se už
i ona (třebaže věčná optimistka) obávala toho,
že děti znovu za folklorem nepřijdou a taneční soubory postupně zaniknou. Jaká by byla její radost, kdyby viděla, jak se podařilo činnost
ve všech souborech znovu „nastartovat“. Velké poděkování patří Janě Paulusové, současné
vedoucí Podjavořičanu, a dalším členkám souboru, které se zhostily nelehkého úkolu – převzít Kvíteček a Kvítek na DDM. Ačkoliv samy
mají své zaměstnání nebo malé děti, dokázaly
v letošním školním roce do dětských souborů „natáhnout“ rekordních 75 dětí. Andrejko
Smejkalová, Klárko Vodičková, Jani Uhlířová,
Barčo Havlíková a Ilčo Kazdová, nevím, jak
víc vám všem poděkovat za všechen čas a energii, které kvítkovým dětem věnujete! Kvítek
i Kvíteček jsou v dobrých rukách a o jejich budoucnost není třeba se bát.
S díky a se vzpomínkou na maminku
Janu Návratovou Pavla Doležalová

Rádi zpíváte, tančíte, hrajete na housle, klarinet nebo basu? Pak můžete rozšířit naše řady i vy!
Rozjíždíme zase přípravku Podjavořičanu
– každý pátek v 19:00 v tělocvičně ZŠ Masarykova. 
Nebojte se a přijďte! Zájemci v každém případě volejte 777 864 003.

Šijete, vyšíváte? Pak právě
vás možná potřebujeme!
Po 30 letech obnovujeme krojové vybavení. Hledáme šikovné švadleny a vyšívačky,
které by byly ochotné nám s tímto úkolem
pomoci. Ozvěte se prosím na janava7@seznam.cz nebo 605 193 146. Budeme vděčni
za každou drobnou pomoc, a to i materiální –
např. bílé plátno, vyšívací bavlny apod.
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Za svitu měsíce, svíček a lucerniček se v pátek 7. října vydal průvod od telčské polikliniky k místní orlovně. Cílem pochodu bylo
uctění památky těch, kteří již zemřeli, ale stále je máme ve svých vzpomínkách. A právě
touto myšlenkou přivítala ředitelka organizace Sdílení, o. p. s., více jak sto dvacet účastníků, kteří se sešli před poliklinikou. „Vzpomínkový pochod s benefičním koncertem
organizujeme již potřetí a máme radost, že
se událost těší stále většímu zájmu,“ říká ředitelka Michaela Čeřovská. V orlovně vládla
uvolněná atmosféra podpořená dobrým občerstvením a ochotnými dobrovolníky. „Bez
dobrovolníků bychom takovou akci nemohli
vůbec pořádat. Celé odpoledne a večer byl
organizačně v jejich režii a jsme jim za to
moc vděčni,“ děkuje Eva Švecová, fundraiserka Sdílení.
O půl osmé se už v hlavním sálu setmělo
a na řadu přišel benefiční koncert. V první
polovině se představily žákyně z pěvecké třídy Evy Pavlíkové ze ZUŠ Telč v pásmu písní
Ženy životaběh. Hostem byla Kamila Brotánková, texty Miloslava Tomana četla Emilie
Drdácká a na klarinet hrála Milena Svobodová. Procítěné průvodní slovo, nádherné pěvecké výkony a celé aranžmá si vysloužily
nadšený potlesk diváků ve stoje a velké ovace. Po krátké pauze orlovnu zaplavily tóny
jazzu a blues v podání kapely Sebranka Jazz
Orchestra. Hudba zvedla ze židle nejednoho
posluchače a z melancholické nálady se sál
převlékl do tanečních rytmů a radosti.
K organizaci Sdílení samozřejmě patří i vzájemné sdílení nejen již zmiňovaných vzpomínek, ale i zážitků a zkušeností. Prostor pro
společné povídání se všem naskytl zejména
v závěru večera. V předsálí se vytvořily skupinky přátel a u dobrého vína, piva či dobrot napečených od podporovatelů Sdílení si
všichni mohli užít zbytek večera. Kdo neměl
hudby dost, mohl si ještě zazpívat za akordeonového a klávesového doprovodu Vladimíra Brtníka a Bohumíra Pokorného.
„Děkujeme našim rodinám, ve kterých jsme
pečovali o jejich blízké, že s námi zůstávají
i tehdy, když péče u nich doma skončí. Naši
lékaři, sestřičky a pečovatelky se s nimi vždy
rádi uvidí a popovídají si. Přeci jen jsme
společně ušli důležitou cestu života a mnohé
nás spojilo. Jsme také rádi, že se k pochodu
a koncertu připojuje četná veřejnost. Velké

poděkování patří účinkujícím, kteří hrají bez
nároku na odměnu. Stejně tak jsme vděčni
organizaci Jednota Orel Telč za bezúplatné
poskytnutí sálu. Nesmím zapomenout na Jirku Zamazala, který bravurně zachytil atmosféru celého večera na fotografiích. Výtěžek
z celé akce je úžasných 22.425 korun, za které nakoupíme léky pro pacienty domácího
hospice. Byl to nádherně prožitý společný
čas a my se těšíme, že tradice tohoto setkání
bude pokračovat v dalších letech,“ uzavírá
Eva Švecová.
Ivana Holcová

Hledáme do kolektivu domácí ošetřovatelské
péče novou kolegyni či kolegu na pozici:

Zdravotní sestra
– výpomoc na dohodu

Vaší náplní práce bude:
- poskytování domácí zdravotní péče
Co požadujeme:
- způsobilost k výkonu práce zdravotní sestry
bez odborného dohledu
- zodpovědnost, samostatnost, schopnost týmové práce, flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- čistý trestní rejstřík
- dobrý zdravotní stav
- výpomoc především o víkendech
Co nabízíme:
- ohodnocení 200 Kč/hod.
- zajímavou práci ve zkušeném a přátelském
kolektivu, vstřícné vedení
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na e-mail prace@sdileni-telc.cz. Více informací
na telefonním čísle 604 216 157.

Malý oznamovatel
• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy
veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC,
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, matrací. Tel.
721 123 595.

Za jazykovou a obsahovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Za zdmi školy
Milí čtenáři, za zdmi naší školy se to po prázdninové pauze opět začalo hemžit mnoha lidmi.
Důležitá životní etapa začala 1. září zejména novým prvňáčkům. Všichni jim přejeme
mnoho školních úspěchů, navázaní nových
přátelství a spoustu společných prožitků
pro poznávání nových dovedností.
Máme za sebou první školní akce – šestý
ročník absolvoval adaptační kurz ve Zvolenovicích, pro druháky byla uspořádána
besedu se spisovatelkou Ester Starou. Děti z 8. a 9. tříd obou telčských základních
škol se zúčastnily projektu Geoparku Vysočina – v rakouském Liebenau navštívily
oblast rašelinišť, následující týden pak děti z Rakouska zavítaly do Telče. Dále naše
škola spolupracuje s SŠTO Dačice v programu rozvoje technického vzdělávání.
V projektu je zapojeno 5 žáků.
Jednou z posledních akcí byla sportovní
záležitost – cyklotrial s Lukášem Müllerem.

Bývalý žák – současný mistr
Ve druhé polovině září prožila naše škola
první letošní „kulturní“ akci. Nejednalo se
však o výchovný koncert, divadlo či něco
obdobného. Zavítal mezi nás bývalý žák
Lukáš Müller.
Lukáš se od šestnácti let věnuje cyklotrialu. Získal mnoho ocenění, reprezentoval
naši zemi dokonce i v daleké Číně (Mistrovství světa Čína – Chengdu, 2019), Itálii
(Světový pohár Itálie – Val di Sole, 2019,
Světový pohár Itálie, Il Ciocco – Toscany, 2019). Na Mistrovství ČR v Olomouci
v roce 2019 získal titul mistra ČR.
Jeho největším úspěchem je vytvoření českého rekordu ve skoku do výšky na cyklotrialovém kole – 131 cm.
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Dovolila jsem si Lukáše oslovit a požádat
ho zpětně o rozhovor, který vám teď nabízíme k přečtení.
Lukáši, jste bývalým žákem naší školy. Od 6. ročníku jste patřil do mé třídy.
Jak vzpomínáte na léta strávená u nás
ve škole?
Paní učitelko, moc jsem se těšil, až vás
i vaše kolegy po těch téměř 15 letech uvidím. Je to již dlouhá doba a možná právě
proto, jak zmiňujete ve 2. otázce, že jsem
byl tichý a nenápadný, i vzpomínky jsou
na tom podobně. Moc dobře si ale pamatuji třídní výlety, na které jste s námi jezdila,
jste profík na cestování vlakem! 
Jak se stalo, že z tichého a nenápadného studenta je takhle otevřený a komunikativní člověk? Souvisí to s vaším koníčkem – cyklotrialem?
Od 15 let se v mém životě spoustu věcí
změnilo. Přestěhovali jsme se do jiného
bydliště, začal jsem studovat střední školu, kde jsem se poznal se současně největšími kamarády, a z fotbalu jsem postupně
začal dělat cyklotrial. Částečně myslím,
že to spolu souvisí, protože jsem si v tom
sportu jistý. Vím, že v mém okolí asi moc
lidí nedokáže to, co já. Na druhou stranu
jsem ale trochu i introvert. Když přijedete
na mistrovství světa, najednou je všechno
jinak. No a kdybych měl například chodit
na kurzy tance? Nejspíše bych byl opět tichý a nenápadný. 
Jak jste se k cyklotrialu dostal?
Už od 11 let jsem tento sport obdivoval, ale
bohužel jsem byl z rodiny fotbalistů, a tak
nebylo reálné přesvědčit rodiče o zakoupení trialového kola. Na to jsem si vydělal až na první brigádě v 16 letech. S trialem jsem začal díky bratránkovi a strýcovi,
který ho k tomu vedl. Potřebovali někoho
k sobě. Na začátku nás bylo asi pět, ale
po 2 letech jsem u sportu zůstal sám.
Který z úspěchů je pro vás nejvzácnější?
Nejvzácnější úspěch je pro mě asi to, že
jsem se v životě našel v určitých věcech,
které mě baví. Jedna z hlavních je samozřejmě cyklotrial, ale zdaleka to není jediná záliba. Zajímám se hodně o stavebnictví. Vystudoval jsem na Mendelově
univerzitě v Brně program Stavby na bázi dřeva, postavil jsem si svépomocí pasivní dům, a hlavně jsem konečně našel
přítelkyni, u které věřím, že je konečně ta
pravá.
A pokud se bavíme o úspěších na kole?
Sny, resp. cíle, jsem si postupně zvedal.
Prvně to bylo jet na nějaké závody, pak se
dostat do elitní kategorie v ČR, vyhrát titul
mistra ČR, získat třeba i nějaký český rekord a zapsat se do České knihy rekordů.
Všechno se to nakonec povedlo, ale reprezentovat Českou republiku v Číně bylo ně-

co úžasného. A to považuji za jeden z největších úspěchů na kole.
Jaké je tedy vaše zaměstnání?
Abych se přiznal, při studiu jsem se vždy
živil jako OSVČ. Především právě tím, co
jste viděli na vystoupení. K tomu jsem ale
často měl něco dalšího, většinou v oboru
stavebnictví. V době covidové jsem se sám
vydal na téměř 2 roky do Švýcarska, kde
jsem pracoval a žil. Nyní budu studovat
další zaměření na VŠE v Praze a začínám
pracovat jako obchodní zástupce v energetickém odvětví.

Lukáši, kdyby mi někdo řekl, že budu
při školní akci ležet na podlaze a že mě
s dalšími lidmi bude přeskakovat někdo
na kole, nevěřila bych. Pro mě osobně to
byl zážitek, protože jsem nikdy z blízka
nic takového neviděla, nezažila. A hlavní bonus? Velmi milé setkání. Děkuji
za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů jak v profesním, tak osobním životě.
Klára Mikešová

Sport
Turistické pochody KČT

5. 11. Vysočinou k Telči aneb „Za královnou 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 Vysočinou pořádá Klub českých turistů v Telči. Pochody se konají za každého počasí.
www.kcttelc.cz

Zimní stadion

Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy. Informace k pronájmu
ledové plochy a termínům konání veřejného bruslení naleznete na webových stránkách
www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html.

Telčské podzemí

Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města a s expozicí
peklo. Podzemí je přístupné dle rezervačního
systému. www.telc.eu/turista_a_volny_cas/
turisticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi
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Povídání u kafíčka s…
Dnes přijala pozvání na kafíčko patnáctiletá slečna Natálie Králová. Přišla štíhlá,
dlouhovlasá blondýnka s tmavýma očima.
Kdo si myslí, že si dnes budu povídat s modelkou o tom, jestli si přeje světový mír,
je vedle jak ta jedle. Natálka totiž nedávno
získala ve Slovinsku pošesté titul mistryně
světa v kickbox freestylu, nyní poprvé jako juniorka.

Natálko, prosím tě, jak ses dostala k takovému bojovému sportu? Já bych tě
tipovala na krasobruslení, balet nebo
gymnastiku.
Je pravda, že jsem gymnastiku dělala jako malá, a to se mi teď hodí. Na kondiční hodiny k trenéru panu Bílkovi chodila
moje maminka a jednou mne vzala s sebou
a tam se to stalo. Začalo mne to bavit. A tak
od šesti let dělám kickbox.
Ale to asi nebyl tvůj sen, když jsi byla
malá holčička, že sis nepřála nic jiného,
než být mistryně světa v kickboxu?
Ne, to nebyl, já si přála být doktorkou nebo zubařkou, a to chci vlastně stále. Letos
jsem začala studovat v Telči na gymnáziu.
Musím nyní skloubit studium se sportem.
Jak často trénuješ a kde?
Před mistrovstvím světa i každý den.
Na tréninky dojíždím do Jihlavy do Kickbox Klubu Reborn, kde je právě hlavní trenér pan Josef Bílek, který je úplně nejlepší.
Dokázal se mnou přečkat období, kdy už
se mi moc nechtělo. A právě proto, že mne
nenutil, ale nechal mne, abych si uvědomila, co vlastně chci, začala jsem po čase trénovat ještě více a jsem moc vděčna za tuto
zkušenost. Dokáže mne uklidnit a povzbudit před zápasem, motivovat, podpořit.
Tak nyní tě určitě hodně nakopl ten nový
titul mistryně světa, že?
Ano, ty zlaté medaile jsem ve Slovinsku
str. 16

získala dvě, a ještě tři zlaté nyní na mezinárodním mládežnickém turnaji v kickboxu –
KOSA CUP 2022 v Praze. Touha po vítězství je zase veliká.
Natálko, co móda a takové ty holčičí starosti?
No samozřejmě to řeším a nejvíc jsem naštvaná, když trenér pustí do novin fotku
po zápase, kde vypadám hrozně. 
A teď tě překvapím, ptala jsem se tvého
trenéra, pana Bílka, co na tebe prozradí a co tě nejvíce naštve. A víš, co říkal?
„Natka je hrozně fajn, milá a neskutečně
poctivá a houževnatá holka, cílevědomá
sportovkyně, kterou si přeje každý trenér,
jsem na ni velmi pyšný. A na druhou otázku
bych řekl, že ji nejvíc naštve, když se jí nepodaří trénink nebo zápas podle představ.
Ale stoprocentně je naštvaná, když ji nutím
do fotky, kterou nechce, a ještě to okomentuji, že se mi schovává ze záběru.“
Za chvíli budou Vánoce, jaké přání má
Natálka Králová?
Já si moc přeji nové vybavení na kickbox.
Ale ještě víc si přeji, abychom si udělaly
s maminkou výlet a někam se spolu podívaly. To je vždy takový dárek pro nás obě.
Tak Natálko, hodně štěstí, zdraví, ať se ti
splní všechna přání a ať posbíráš mnoho
dalších vítězných pásů, pohárů a medailí. Abys dělala radost všem, kteří ti fandí.
A určitě fanoušků bude stále více a více,
když už všichni ví, že ta zlatá kickboxerka je
z Telče. A možná se objeví i sponzoři, které
zatím nemáte. Přestože váš Kickbox Klub
Reborn vozí poháry a medaile v mnoha disciplínách a kategoriích a vzorně reprezentuje Kraj Vysočinu.
Miluše Nechvátalová

Většina je nejvíc?
Volby do obecních zastupitelstev 2022 jsou
za námi a na radnicích probíhají intenzivní
povolební vyjednávání. Leckde jsme svědky nově uzavřených koalic, jejichž členové
byli ještě před pár dny nesmiřitelní rivalové. Můžeme doufat, že tato jednání jsou vedena hlavně snahou nalézt společné prvky
v předvolebních slibech jednotlivých stran
a ne pouze utvořením koalice, která bude
mít většinu za každou cenu.
Zejména na menších městech by mohl fungovat model široké koalice demokratických stran, které získaly od voličů mandáty. Činnost takto vzniklé rady města může
být na jednu stranu náročnější v nalezení
koncensu, ale její přínos ve formě větší diskuze bude jistě větší. Pouze diskuzí a více
názory lze nalézt optimálnější řešení a neupadnout do stereotypu v rozhodování o záležitostech ve vedení města.

Dosavadní zastupitelé a členové městské
rady v našem městě během svého mandátu
pracovali určitým směrem, zavedli některé
novinky, například on-line přenosy z jednání zastupitelstva, zřízení městské policie,
úpravu územního plánu pro občanskou výstavbu a další. Životu občanů a rozvoji Telče by určitě prospěla kontinuita a další rozvoj i výše uvedených aktivit. Hodně okolo
sebe slyšíme „nemám čas nebo nestíhám“
a pro občany, kteří se chtějí účastnit jednání
zastupitelstva a nemají ten čas, je řešením
on-line přenos z jednání zastupitelstva, který funguje na výbornou.
Přáli bychom si, aby v konstruktivním duchu, který nastolilo minulé zastupitelstvo,
pokračovalo i to nové. Aby navázalo na to
dobré, co se v minulosti povedlo nebo co
bylo zahájeno a odstartováno. Politické
hádky, nezdravá rivalita a vzájemné osočování nic dobrého pro rozvoj města a pro
spokojenost občanů nepřinese. Rovněž je
velmi důležité, aby zastupitelé pozorně naslouchali a vnímali názory a připomínky
občanů, aby s nimi byli v neustálém kontaktu. Třeba prostřednictvím komisí, které
si rada města ustanoví.
Nezbývá než popřát novým zastupitelům,
aby se často dívali do svých volebních letáků s volebním programem z podzimu 2022,
aby za čtyři roky mohli říci, co konkrétně
se jim podařilo prosadit.
Za KDU–ČSL
Tomáš Jirásek a Bohumil Tripal

Desetiboj seniorů
Dne 5. října se u nás v zařízení konal desetiboj. Navázali jsme na tradici již z domova
pro seniora, který se později přestěhoval právě do SeneCury. Na desetiboj byly pozvány okolní organizace, jako například Klub
důchodců, Domov s pečovatelskou službou
v Třešti a Telči, Domov Kamélie, ale i SeneCura SeniorCentrum Chotěboř. V plánu byla
také spolupráce s rakouskými SeniorCentry,
která ale bohužel nebyla realizována z důvodu jiných aktivit. Naše SeniorCentrum zastupovaly dvě družstva, a to muži a ženy. Klienti
i doprovody těchto družstev si mohli vyzkoušet deset disciplín, jako třeba kuželky, poznávání vůní, poslechové kostky, puzzle nebo
hod polštářem.
Na vyhlášení vítězů nás navštívila i Bílá paní
společně se starostou města Telče, který předal medaile a zejména dorty pečené v naší
kuchyni pod vedením šéfkuchařky. Putovní
pohár starosty města Telče si vítězné družstvo
Domova Kamélie odvezlo do Třeště a my jim
tímto moc gratulujeme.
Bc. Nikola Křížová, sociální pracovnice
SeneCura SeniorCentrum Telč
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Volba prezidenta ČR – voličské průkazy
Dne 27. 6. 2022 vyhlásil předseda Senátu PČR termín volby prezidenta republiky,
a to ve dnech 13. a 14. ledna 2023, (příp.
II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).
Volič, zapsaný v seznamu voličů pro volbu prezidenta republiky vedeném MěÚ
Telč, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, pro který je tento seznam veden,
může požádat o vydání voličského průkazu MěÚ Telč – ohlašovnu evidence obyvatel - Na Sádkách čp. 453, a to písemně
nejpozději do 6. ledna 2023 (pro případné
II. kolo volby nejpozději do pátku 20. ledna 2023) nebo osobně do středy 11. ledna
2023 do 16.00 hod. (pro II. kolo volby nejpozději do středy 25. ledna 2023 do 16.00
hod.). Vzor žádosti o vydání voličského
průkazu pro volbu prezidenta republiky je
k dispozici na výše uvedeném pracovišti
MěÚ Telč, příp. ke stažení na webových
stránkách města.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
volby prezidenta republiky k hlasování v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem.
Více důležitých informací a pokynů pro
voliče naleznete na webových stránkách
města Telče v sekci „Volba prezidenta republiky“.

Volba prezidenta ČR

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad
Telč (telefon 567 112 462 a 567 112 463)
a ve dnech voleb (dne 13. ledna 2023
od 14.00 hod., v případě konání II. kola
volby prezidenta republiky dne 27. ledna 2023 od 14.00 hod.) okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to v územním obvodu, pro který byla zřízena. V dohodnutém
termínu vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volební okrsek č. 1 v Domě dětí a mládeže Telč – Vnitřní Město, nám. Zachariáše z Hradce čp. 66 (divadelní sál) –
tel. 724 192 190
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslovská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku,
Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Horní brány, U Masných
krámů, Úzká, Židovská, 9. května
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Volební okrsek č. 2 v Základní škole Telč
– Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní
jídelna) – tel. 777 471 450
nám. Hrdinů, ul. Furchova, Masarykova (s výjimkou nemovitostí čp. 163 a čp.
388), Maškova, Mládkova, Mlýnská (s výjimkou nemovitosti čp. 11), Na Korábě,
Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova,
Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní
Volební okrsek č. 3 v Gymnáziu Otokara
Březiny, Telč – Staré Město, Hradecká
ul. č. 235 (nová aula) – tel. 777 471 449
ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská,
Hradecká, Komenského, Svatojánská, 28.
října
Volební okrsek č. 4 v Domě s pečovatelskou službou Telč – Staré Město, Špitální ul. č. 611 – tel. 777 471 448
ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkovská, Špitální, U Háje, U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna,
Hladov, Kopřivův mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole
Telč – Štěpnice, Nerudova ul. č. 352 –
tel. 777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana Husi,
Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova,
Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku,
Lipky, Roštýn, Salaš
Volební okrsek č. 6 v Základní škole Telč
– Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna)
– tel. 777 471 446
Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Masarykova čp. 163 a čp. 388, Myslibořská, Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská,
Za Stínadly
Volební okrsek č. 7 v objektu osadního
výboru ve Studnicích – tel. 777 471 447
Studnice
Vydávání občanských průkazů v době
volby prezidenta republiky
Podle aktuálního znění zákona o občanských průkazech už není možné vydávat
v době voleb OP typu „Blesk“ (doklad byl
vystavován na počkání po předložení dvou
fotografií).
I přes tuto změnu bude pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ
Telč, Na Sádkách čp. 453 v době voleb otevřeno. Voliči, kterým přijde avízo o tom,
že jejich osobní doklad již byl vyhotoven,
si ho budou moci vyzvednout v pátek 13.
ledna 2023 do 22 hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hod., (v případě konání II. kola volby prezidenta republiky dále
potom v pátek 27. ledna 2023 do 22 hod.
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hod.).
Více důležitých informací a pokynů pro

voliče naleznete na webových stránkách
města Telče v sekci „Volba prezidenta republiky“.
Sdružení nezávislých a SNK Evropští
demokraté děkuje svým voličům
za podporu v komunálních volbách.
Mgr. Roman Fabeš

Blahopřání
3. listopadu 2022 oslaví diamantovou svatbu
manželé Vladislava a Jan Jechovi.
Mami a tati, přejeme Vám vše nejlepší k Vaší
diamantové svatbě.
Vaše dcery Eva, Vlaďka a Jana s rodinami

Děkovná bohoslužba
za Mílu Doleželovou

V sobotu 12. listopadu 2022 by se 100 let dožila výjimečná, osobitá a originální umělkyně
Míla Doleželová. V předvečer tohoto výročí, a to v pátek 11. listopadu 2022, proběhne
od 17 hodin v kostele Jména Ježíš děkovná
bohoslužba za její život a dílo.
Mši bude celebrovat syndik České dominikánské provincie fr. Ing. Martin Dvořák, OP.
Právě díky dohodě České dominikánské provincie s Univerzitním centrem Masarykovy
univerzity v Telči se splní malířčino přání,
aby se její obrazy vrátily do Telče. V areálu
UC MU, na bývalé jezuitské koleji, se připravuje rozsáhlá stálá expozice jejího díla, která
by návštěvníky měla přivítat v dubnu příštího roku.
Město Telč si její výročí připomíná výstavou
v Hasičském domě, která potrvá do 31. prosince t. r.
Ivana Chmel Denčevová
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Zprávy z UCT
– listopad 2022
V listopadu bude podepsáno memorandum
o spolupráci mezi Univerzitním centrem
a Krajem Vysočina v oblasti kultury, celoživotního vzdělávání a cestovního ruchu
V loňském a předloňském roce jsme listopad
očekávali s obavami z přísných protiepidemických opatření. Letos je situace úplně opačná
a my naopak vyhlížíme měsíc plný událostí a akcí. Těšíme se na to, jak oslavíme 100.
narozeniny Míly Doleželové, těšíme se na pokračující kurzy U3V i další spolupráci s GOB
a SOŠ Telč, Muzeem Vysočiny a telčské pobočky NPÚ na společných akcích. Vrací se také tradiční Adventní setkání.
Asi nejvíce ale vyhlížíme naprosto mimořádnou akci, kterou pořádáme společně s telčskou
pobočkou ÚTAM Akademie věd ČR. Hned ze
začátku listopadu nás čeká sympozium „Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury“. Pozoruhodné setkání
odborníků na památkovou péči a péči o kulturní dědictví se koná v Univerzitním centru. Akce konaná v rámci českého předsednictví Rady Evropské unie proběhne pod záštitou Kraje
Vysočina a naváže na obdobné setkání, které
proběhlo v březnu ve francouzském Louvru.
Dvoudenní sympozium si klade za cíl demonstrovat potenciál památkové vědy při řešení
současných sociálních, kulturních, ekonomických, politických a ekologických výzev. Zároveň chce ukázat možnosti evropské spolupráce v této oblasti výzkumu. Sympozium během
dvou dnů představí památkovou vědu v její
rozmanitosti i jednotě, od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz
bude věnován roli výzkumných infrastruktur
v oblasti památkové vědy, neboť výzkumné
infrastruktury spadají pod jednu z programových priorit českého předsednictví.
Druhou, naprosto mimořádnou událostí bude podpis memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Masarykovou univerzitou,
které formalizuje celou řadu společných projektů obou institucí. Jedná se především o oblast kultury, cestovního ruchu a celoživotního
vzdělávání. Tedy nejen s návazností na mezioborový mezinárodní projekt Scola Telcz, ale
i rozvoj aktivit souvisejících např. se stálou expozicí obrazů Míly Doleželové. Po skončení
udržitelnosti projektu rekonstrukce areálu Univerzitního centra se tak otevírá cesta k dalšímu
rozvoji pro delší časové období.
Jak je vidět, sezona v Univerzitním centru ještě zdaleka neskončila. Přejeme všem pěkný
podzim!
Míla Doleželová je pro rok 2022 také nejkrásnější knihou Vysočiny!
V říjnu se v Havlíčkově Brodě konal již 32.
ročník Podzimního knižního veletrhu. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 23 nakladatelů s 67 knižními tituly. Mezi nimi bylo i nakladatelství a vydavatelství Masarykovy
univerzity MUNIPRESS, které ve spolupráci
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s Univerzitním centrem v Telči vydalo knihu
věnovanou Míle Doleželové. A i v této velké
konkurenci zaznamenalo úspěch, když získalo cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu
Vysočiny.
Monografie přináší nový, objevný pohled
na tvorbu zcela mimořádné malířky Míly Doleželové (1922–1993). Žila a tvořila v Praze a hlavně na Vysočině, pod horou Javořicí, v Jihlávce, Klatovci a Telči. Milovníkům
umění zanechala nesmírně obsažné a monumentální dílo sestávající z fresek a nesčetného množství olejomaleb, kreseb a grafik.
Úvodní kapitola knihy z pera Markéty Bártové přiblíží životní osudy Míly Doleželové
i jejího manžela, malíře a grafika Jiřího Mareše (1932–1984). Umělkyně se nejvíce proslavila jako „malířka cikánů“, hloubka jejího
zájmu o romskou tematiku však značně přesáhla pouhé vnější okouzlení, neboť romský
prvek, romipen, v jejím díle hluboce rezonoval. Ve své kapitole, jejíž záběr přesahuje až
k současným romským umělcům, to názorně
dokládá Jana Horváthová. Navzdory nepřízni
ateistického režimu Doleželová po dobu tří desetiletí tvůrčím způsobem rozvíjela křesťanská
témata. Možné odpovědi na otázky po filozofickém a teologickém obsahu této významné
části jejího díla formuluje ve své kapitole Tomáš Mazáč.
Monografie vyšla u příležitosti 100. výročí narození malířky, doprovází ji téměř tři sta reprodukcí obrazů, fotografií a dokumentů, obrazové kalendárium jejího života a díla a několik
příloh. Prvních 600 ks bylo již téměř rozebráno, a tak nyní dochází k dotisku. Pokud máte o knihu zájem, je do konce roku k dispozici
na výstavě obrazů Míly Doleželové v Hasičském domě, případně v knihovně Univerzitního centra.
Tradiční Adventní setkání v univerzitním
centru
Knihovna UCT ve spolupráci se SOŠ a SOU
TŘEŠŤ pořádá v úterý 22. 11. 22 od 15 hodin
již deváté Adventní setkání. Přijďte si prohlédnout a případně zakoupit výrobky studentů
oborů Květinářská a aranžérská činnost a Cukrář a vánočně se naladit! Jste srdečně zváni.
Výstavy (pro upřesnění informací o výstavách
či kulturních akcích prosíme kontaktujte Ilonu
Martinů, tel. 549 49 1143, nebo Lucii Zemanovou, tel. 549 49 1141)
Srdce a zvon, dovolujeme si vás pozvat
na tematickou výstavu věnovanou zvonařství, historii a výrobě zvonů na Vysočině, kterou pořádá telčská pobočka Muzea Vysočiny
Jihlava ve spolupráci s knihovnou Univerzitního centra. Výstavu instalovanou na chodbě
před knihovnou bude možné zhlédnout kdykoli v termínu 27. listopadu 2022 až 31. ledna 2023 v časech provozu univerzitní kavárny
(denně 9–17 hodin), vstup volný.
Simona Lovětínská – průřez uměleckou
tvorbou, zahájení výstavy proběhne 1. listopadu (bez vernisáže), ke zhlédnutí v prostorách
Kavárny–cukrárny Haas, vstup volný.

Akce pro veřejnost (pro upřesnění informací
o výstavách či kulturních akcích prosíme kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143, nebo
Lucii Zemanovou, tel. 549 49 1141)
3. listopadu od 16 hodin, učebna P2, PŘEDNÁŠKA studentů GOB a SOŠ Telč, téma:
Káva, škodí, či prospívá?, vstup volný.
5. listopadu od 19 hodin, historický sál P1
(Aula), KONCERT Ira Mimosa, pražská
zpěvačka a kytaristka, jejíž hudba, uvitá z tiché melancholie, světla, něhy, větru a hlavně
lásky, je průzračná a velmi ženská. Ač sama
cítí, jak dobře jí dělají různé úžasné hudební
spolupráce, nejčastěji vystupuje jen sama s kytarou, klasickou a občas elektrickou. Většina textů Iry Mimosy je ve francouzštině, stále častěji ale píše česky a anglicky. La lumière
(Světlo) se jmenuje její první oficiální deska
(skladeb na novou desku má spoustu) a světlo
dalo také vzniknout jejímu druhému já – jako
světlená designérka Lumira vytváří originální
papírová stínidla. Nyní do Telče přiváží kromě
křehké hudby také světlo autorské poezie a barevnou projekci krajiny svého srdce… Pořádá:
Univerzitní centrum MU Telč a NOvoříšský
kulturní spolek, vstupné: 180 Kč.
10. listopadu od 17 hodin, učebna P2, Cestopisná přednáška Rosti Gregora: Putování
Zakarpatskou Rusí, vstup volný.
11. listopadu od 17 hodin, kostel Jména Ježíš, děkovná bohoslužba za život a dílo Míly Doleželové, konaná u příležitosti výročí 100
let od jejího narození (12. 11. 1922), celebruje
P. Ing. Martin Dvořák, OP – syndik České dominikánské provincie, hudební doprovod Eva
Pavlíková, vstup volný.
14. listopadu od 17 hodin, učebna U9, Citlivý řez ovocných stromů, přednáší: RNDr. Jan Šamánek, MSc., vstup volný.
16. listopadu od 18 hodin, učebna P2, přednáška NPÚ z cyklu Rodinné stříbro s názvem
Paleolitické putování po Francii, přednáší:
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.
22. listopadu od 15 do 17 hodin, knihovna
Univerzitního centra, tradiční Adventní setkání, pořádané ve spolupráci s SOU a SOŠ
Třešť, vstup volný.
28. listopadu od 17 hodin, učebna P2,
PŘEDNÁŠKA historika Michala Stehlíka:
Antonín Zápotocký, pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzejní spolek Telč a Univerzitní
centrum Telč, vstup volný.

Jaroslav Makovec

Originální večery s originálními hosty
v restauraci Origo v Telči
(Jihlavská ul.)

Večery s Áronem a jeho hosty
Od podzimu do jara
každé úterý od 18.00 hod.
Počet míst omezený, rezervace nutná
na tel. 603 246 546
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Pavel Macků: Chov čmeláků je vhodný téměř pro kohokoliv

Základ budoucího hnízda: buňky + miska
s nektarem
Foto: Pavel Macků

V říjnovém čísle Telčských listů nám
Mgr. Pavel Macků představil důležité opylovače – čmeláky. Jejich chovu se věnuje už 20
let. V následujícím rozhovoru nám pan Macků prozradí užitečné informace o chovu čmeláků a rady do jeho začátků. Třeba náš rozhovor přesvědčí některého čtenáře k zakoupení
čmelího úlku. 
Pro koho je chov čmeláků vhodný? Proč si
vlastně čmeláky pořídit?
Chov je vhodný téměř pro kohokoliv, kdo
chce poznat blíže tento zajímavý hmyz. Důležité je mít trpělivost. Musíme počítat s tím,
že čmeláci se nebudou vždy chovat tak, jak
bychom si přáli. Matku těžko budeme přesvědčovat, že zrovna náš úlek je ten správný.
Musíme se tedy spoléhat na to, že si náš
úlek čmeláci sami vyberou? Nelze je zakoupit?
Na jaře si musíme počkat, až čmeláčí matka
náš úlek objeví. Je vhodné umístit úlek tam,
kde jsme čmeláky pozorovali. Hnízdo s matkou a prvními dělnicemi lze i zakoupit, ovšem je to dost finančně náročné. A především, vzhledem k velkému zájmu, se může
stát, že se na nás jednoduše nedostane.
V jakém jarním měsíci je vhodné s chovem čmeláků začít?
Nejlépe se začíná v březnu, kdy mladé matky
hledají místo pro vytvoření hnízda.
Co vše je potřeba do začátků připravit?
Podstatný je především vhodný úlek dobře
tepelně izolovaný a vyplněný teplodržným
materiálem. Důležité je také vhodné místo,
určitě ne na přímém slunci.
Kolik peněz je potřeba do začátků investovat?
Chov čmeláků není nijak finančně náročný,
vhodný úlek si šikovný kutil vyrobí sám. Pokud chceme mít jistotu, je dobré dokoupit
některé součásti (například čmeláčí klapku).
Cena je řádově ve stokorunách.
Kdybychom se přece jen rozhodli čmeláky
koupit, lze si při zakládání chovu vybírat
z různých druhů čmeláků? Který je pro
začátečníky nejvhodnější?
Je pravda, že ne všechny druhy čmeláků preTL 11/2022

ferují úlky, které jsou nad zemí. Většina druhů čmeláků si staví hnízda pod zemí, například v opuštěných myších dírách. Mnohdy
jsou to i jiná místa jako pukliny ve stěnách,
hromady dřeva, ptačí budky apod. Nejvhodnějším druhem pro chov v úlcích jsou čmelák
skalní, rolní, zahradní.
Je potřeba čmelákům nějak uzpůsobit
okolní prostředí, aby se jim co nejlépe dařilo?
Pokud je to možné, vysadit jim květiny jako zdroj nektaru, například hluchavky, šalvěj, levandule, jívy, krokusy, vřesovec apod.
A pokud si na zahradu dáme ptačí budku, je
možné, že místo sýkorek se v budce uhnízdí
například čmelák skalní.
Lze chovat čmeláky v blízkosti včel?
Čmeláci a včely si mnoho nekonkurují. Zatímco včely létají za pastvou především přes
den, čmeláci jsou aktivní brzy ráno a navečer,
někdy téměř za tmy.
Pozorujete vliv čmeláků na vaši zahradu?
Začalo se díky nim některým rostlinám
třeba více dařit?
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že především
úroda rajčat je velice dobrá.
Jaká má chov čmeláků úskalí?
Problémů, které mohou chovatelé očekávat,
je celá řada. Čmeláčí hnízdo je ohroženo především na jaře, kdy je veškerá práce na matce. Mohou ji ohrozit například jarní mrazíky, delší trvání chladného počasí, používání
postřiků na kvetoucích stromech, nedostatek potravy. Pokud matka zahyne a nevrátí se
do úlku, hnízdo je odsouzeno k zániku. Později pak mohou rozvinuté hnízdo ohrozit predátoři, například zavíječ čmeláčí, pačmeláci,
mravenci apod. Toto je potřeba hlídat, aby
náš chov byl úspěšný.
Můžete doporučit zdroj informací vhodný
pro začátečníky, třeba knihu nebo internetovou stránku?
Pokud srovnám dobu, kdy jsem začínal s chovem čmeláků na základě jednoho článku
v časopise Včelařství, je dnešní situace zcela
jiná. Mohu doporučit knihy: Chov a podpora
čmeláků na zahrádkách i ve městě, Čmeláci
a jejich podpora v zemědělské krajině, Moji
čmeláci aj. Z internetových zdrojů doporučuji stránky www.cmelaciplus.cz.
V různých internetových obchodech lze
zakoupit jednoduché čmelíny, jsou do začátků vhodné, nebo je lepší domeček zakoupit ve specializovaném obchodu?
Myslím, že čmelín pro začátečníky si každý
může zhotovit sám. Důležitá je především
dobrá tepelná izolace, těsnost a pokud možno
ochrana před zavíječem čmeláčím, který dokáže hnízdo zcela zničit. Zde se používá tzv.
klapka, kterou lze zakoupit. Pro vážnější zájemce doporučuji zakoupit úlek ve specializovaném obchodě, např. Zelená domácnost.
Ivana Holcová

Inspirace z České inspirace
CHEB

5. 11. – Arakain 40 letour 2
Česká metalová legenda slaví 40 let na hudební scéně. Kulturní centrum Svoboda

HRADEC KRÁLOVÉ

11. 11. – Martin na bílém koni pod Bílou věží
Bílý kůň doveze o půl páté Martina opět
pod Bílou věž na Velké náměstí. K prodeji
i ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i inspirací. Od dvou hodin
volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha.

JINDŘICHŮV HRADEC

25.–27. 11. – Jindřichohradecké JINoHRÁtky – festival betlémů
Místo konání centrum města a Muzeum
Jindřichohradecka.

KUTNÁ HORA

12. 11. – Svatomartinské hody
Od 11:00 hod. v Kongresovém centru
GASK a ve Štábním domku GASK. Degustace Svatomartinských vín spojená
s ochutnávkou specialit ze svatomartinských
hus. Kulturní program pro celou rodinu.

LITOMYŠL

6.–8. 11. – Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna
Soutěžní putovní přehlídka filmů.

POLIČKA

Do 31. 12. 2022 – Rybník … místo, kde
to žije!
Výstava v Centru Bohuslava Martinů.
Rybník je místo, kde se to pozoruhodnostmi jen hemží! A ten muzejní bude navíc plný různorodých aktivit!

TELČ

23. 11. – Slavnostní koncert k 30. výročí zápisu města Telče na Seznam
UNESCO
Účinkuje Musica dolce vita v 19 hod. v sále NPÚ.

TŘEBOŇ

26. 11. – Třeboň plná andělů
Celodenní kulturní program, adventní trh,
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách.
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Střípky z GOB a SOŠ Telč
Jak jsme vyrazili do Velké Británie
Jednoho pěkného odpoledne na konci září
jsme my, studenti čtvrtého a třetího ročníku GOB a SOŠ, zamávali naší rodné zemi
a vyrazili vstříc našemu společnému cíli,
tedy Spojenému království Velké Británie
a Severního Irska. Společně se čtyřmi statečnými učiteli, neohroženým panem řidičem a neochvějnou průvodkyní Jitkou
jsme všichni cítili, že celou cestu zdárně
zvládneme.
Projeli jsme celým Německem, udělali si
jednodenní přestávku v samotném městě
lásky – Paříži, kterou jsme si mohli projít a vidět všechna známá místa na vlastní
oči, a to včetně takových klasik, jako je katedrála Notre Dame či Eiffelova věž.
Další den jsme podjeli vlakem pod La
Manchem a vstoupili na půdu britského
ostrova. Postupně jsme se prošli po bílých útesech v Doveru a navštívili malebné městečko Canterbury s jeho typickými
hrázděnými domy a slavnou Canterburskou katedrálou.
Večer jsme dorazili do Londýna a plni nervozity čekali na rodiny, které nás měly
po následujících pár dní ubytovávat. Čím
blíže jsme ale naše ubytovatele poznávali, tím více nás nervozita opouštěla. Viděli jsme na vlastní oči, že se nemáme čeho
obávat.
V následujících dnech jsme měli možnost
vidět všechny možné krásy Londýna, projít si vyhlášenou Oxfordskou univerzitu
a nechat si vyrazit dech Windsorem, královským městem, ve kterém měla víkendovou rezidenci královna Alžběta II.
Šestý den jsme se rozloučili s rodinami
a vyrazili na poslední zastávku naší cesty,
kterou byl Brighton. Procházka po přímořské promenádě z nás vyhnala nastupující
únavu, abychom zvládli vnímat fascinující

podmořský život v místním podmořském
akváriu Sea Life Centre a exotický palác
Royal Pavilion (sídlo krále Jiřího IV.).
Poté jsme vyrazili zpět k naší domovině.
Pan řidič z nás vysál poslední kousek energie svými šlágry, které pouštěl při zpáteční cestě na plné pecky. A už jsme byli zpět
v naší malebné kotlině. S dojetím jsme se
loučili s naší průvodkyní Jitkou, na kterou nikdo z nás určitě jen tak nezapomene.
Unavení k smrti, ale nabytí neuvěřitelnými zážitky a zkušenostmi si nás naši rodiče
odvezli zpět domů. Bylo to velké dobrodružství i velká legrace a já věřím, že svého rozhodnutí přidat se k této výpravě nikdo nelitoval.
Milan Zámostný, oktáva
Naše účast na Noci vědců
Dne 30. 9. 2022 v Telči v Univerzitním
centru proběhla prezentace stávajících
a budoucích vědeckých pracovníků z různých oborů v rámci akce Noc vědců, letos
s krásnou tématikou „Všemi smysly“. Naše škola doplnila program univerzity šesti stanovišti v univerzitním přednáškovém
sále. Na každém z nich byl pro návštěvníky připraven jeden fyzikální nebo statistický experiment. Tyto pokusy postupně
přiměly návštěvníky zapojit jak všech pět
známých smyslů, tak i ten šestý, intuici.
Zatímco fyzikální experimenty měly zcela jednoznačný výsledek, který lze dokázat
výpočtem, ty matematické nabízely vždy
více různých alternativ výsledků a při ověřujících výpočtech se musela zapojit znalost pravděpodobnosti matematické i statistické. Více podrobností ale organizátoři
(žáci ani učitelé) prozrazovat nechtěli, je
totiž velmi pravděpodobné, že toto téma
v budoucnu dále rozvinou.
Jaroslava Florianová

Přehled počasí v Telči

Slavnostní koncert KPH
k 30. výročí zápisu
města Telče
na Seznam UNESCO
Komponovaný večer hudby a poezie se
koná ve středu 23. listopadu v 19.00 hod.
v sále NPÚ.
Musica dolce vita (trio zpěv, flétna a harfa) vystoupí s pořadem „Podzimní poetická rozjímání“. Soubor Musica dolce vita působí na české hudební scéně od roku
2005 a má na svém kontě stovky koncertů
ve všech koutech naší vlasti, ale také v Německu, Polsku a Litvě.
U zrodu tohoto tělesa stály dvě současné členky tria harfenistka Zbyňka Šolcová a mezzosopranistka Daniela Demuthová. Zakládajícím členem souboru byl také
flétnista České filharmonie Jan Machat, jehož v roce 2007 nahradila špičková sólová
flétnistka Žofie Vokálková, která přinesla
do hry tria ženskou lehkost a brilantnost
a též řadu nových podnětů a původních
originálních skladeb.
Lubomír Zadina, KPH Telč

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II.
III.

14. 11.
15. 11.

IV.
16. 11.
V. - VI. 17. 11.

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

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

Od 18. 9. 2022 do 18. 10. 2022

Září v číslech

Průměrná teplota: 12,2 °C
Průměrný tlak:
1013,7 hPa
Srážky: 		
69,6 mm
Max. teplota:
25,2°C, 6. 9. v 15:59
Min. teplota:
1,3°C, 23. 9. v 6:32
Max. rychlost větru:32 km/h, 27. 9.

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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Sport
Florbal ve SH Hradecká
– listopad 2022
Po zahájení florbalové sezóny, vyřízení
všech formalit a hledání nových členů spolku, jsme se se všemi kategoriemi zúčastnili
florbalových turnajů v rámci Ligy Vysočiny
a vrátili se s dobrými výsledky. Soutěže se
hrají turnajovým způsobem za účasti čtyř až
pěti týmů zhruba 1 za měsíc.
Na tréninky dojíždí kluci z okolí, Nové Říše, Třeště a nejdále to má Patrik až ze Zahrádek (25 km).
Ve všech mužstvech jsou zastoupena i děvčata, ale na samostatný tým to není. Třeba
časem… Zájemci jsou vítáni stále.
Florbalové turnaje – listopad 2022
5. listopadu – Liga Vysočiny starších žáků
– SH ZŠ Hradecká Telč – začátek 9.00 hod.
6. října – Liga Vysočiny elévů – SH ZŠ
Hradecká Telč – začátek 9.00 hod.
9.00 hod – Florbal Telč – Pacovští Honzíci a účast dalších mužstev z Pelhřimova
a Havlíčkova Brodu
19. listopadu – Liga Vysočiny mužů – SH
Světlá n. S.
20. listopadu – Liga Vysočiny přípravek –
SH Žďár n. S.
- Liga Vysočiny mladších žáků – SH ZŠ
Třebíč
- II. liga Vysočiny dorostu – SH Nové Veselí
26. listopadu – Liga Vysočiny elévů – SH
Žďár n. S.
Jaroslav Novák, předseda
Florbal Telč, z. s.

Desítky běžců od zdolání strání déšť neodradil

Jubilejní běh Roštejnské stráně Foto: Martin Tupý
Cross neboli přespolní běh se vyznačuje terénem vedoucím po lesních a polních cestách.
Podobné podmínky jsou typické pro tradiční
TL 11/2022

podzimní Roštejnské stráně, které se letos pod
taktovkou Orla jednoty Telč uskutečnily v první říjnovou neděli už po desáté. „Několik let
jsme si užívali babího léta v Telči, letošní ročník ale poznamenalo uplakané počasí. I přesto
se ale na start postavila necelá devadesátka
běžců,“ vyzdvihl organizátor David Kovář.
Trasa pro mládež vedla po travnaté cestě
od ranče a pokračovala betonovým okruhem
u Lipek. „Dospělí běželi krásným terénem
ke kapli svatého Karla, dále směrem k Hostěticím a poté z kopce zpět pod hájovnu. V porovnání s loňským ročníkem byla trasa orientačně jednodušší. Za cenu lehkého prodloužení
vznikla opravdu velmi pěkná trať. Věřím, že ji
nějakou dobu nebudeme měnit,“ přiblížil, kudy závodníci probíhali.
Účastníci byli rozděleni do více než dvaceti kategorií dle věku. Ti nejmladší absolvovali
padesátimetrový závod, nejstarší naopak sedmikilometrový okruh. „Nejvíce běžců jsme
obvykle mívali v Lidovém běhu, tedy nejkratší
trati pro dospělé běžce, letos o něj ale nebyl zájem. V mužské kategorii jsme dokonce nemohli
udělit bronzovou medaili. Nejpočetnější skupinou byla děvčata – benjamínci a nejmladší žákyně,“ uvedl Kovář.
Jak lze podle něj zvládnout takové množství
běžeckých kategorií, kdy každá absolvuje jinak dlouhou trasu? „Kupodivu nejnáročnější
je sehnat a připravit ceny pro tři nejlepší z každé skupiny. Přece jen jde o téměř osmdesát
tašek. Hlavní nápor se pak projevil při registraci, rád bych tedy poděkoval těm, kteří se zapsali online. Pro ně jsme mohli připravit čísla
předem. Při závodech se snažíme sloučit kategorie na startu dle délky trati, aby nevznikaly
příliš dlouhé prodlevy. Letos to šlo s menším
počtem běžců dobře,“ přiblížil organizační zákulisí.
Velký zájem tradičně bývá o takzvaný rodinný
běh. „Dle pravidel by měli být tři členové úzké
rodiny a jeden z nich do dvanácti let. Snažíme
se touto cestou podpořit institut rodiny, který to
v současnosti nemá úplně jednoduché. Vlastně ani nejde o závod, účelem je zábavnou formou vyplnit čas, kdy pořadatelé zpracovávají
výsledky,“ vyzdvihl Kovář oblíbenou součást
Roštejnských strání s tím, že letos vyběhlo celkem dvanáct štafet.
Na akci bylo možné potkat více sportovců návštěvníků než zástupců z domácích řad. „Každoročně je více běžců z Židenic, Domanína či
Vyškova než z blízkého okolí. Z letošních devadesáti závodníků bylo místních jen patnáct.
Vzhledem k počasí to ale chápu,“ posteskl si
nad slabým zájmem Telčanů organizátor. Zajímavostí uplynulého ročníku byl věkový rozdíl
mezi nejstarším běžcem a nejmladší běžkyní,
dělilo je rovných osmdesát let.
S pořádáním soutěže v okolí rybníka Roštejn začal v devadesátých letech minulého
století Zdeněk Kovář s Josefem Plunderem.

„Po mnoha ročnících, které zorganizovali,
nastala asi pětiletá pauza. V roce 2013 jsme
na stejném místě navázali a už desátým rokem
se snažíme závod dále rozvíjet, snad i ke spokojenosti zúčastněných,“ doplnil k historii akce pořadatel. Jednota Orel kromě strání stojí
také za dalšími sportovními událostmi, ještě
letos chystají sérii nedělních odpolední s názvem Pinec v Orlovně. Kovář je také vedoucím kroužku nesoutěžního florbalu při DDM
Telč. „I teď rádi uvítáme nové zájemce. Děti
do deseti let se schází v pondělí od pěti hodin
v malé tělocvičně za gymnáziem. Kategorie
od deseti do patnácti let se pravidelně setkává
ve čtvrtek v šest hodin v hale za Sokolovnou.
Vybavení můžeme zapůjčit, stačí si přinést tenisky a vhodné oblečení,“ pozval všechny, kteří by si chtěli přijít zahrát, David Kovář.
Marie Majdičová

Chovatelé

13. 11. 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
4.–6. 11. Víkend s jógou
Více na www.vikendysjogou.cz
26. 11. 9.00 – 17.00
Adventní Panské trhy
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru.
Těšit se můžete na dobré občerstvení, teplé i studené nápoje, trdelník, dobrou kávu, studnické perníčky, stánky s vánočním
zbožím a dekoracemi, dopolední vystoupení žáků ze ZUŠ Telč, od 15:00 hod. loutková pohádka Čarodějova hůlka – Divadlo Sokol Telč. Celý den budou probíhat
prohlídky pivovaru pro dospělé i pro děti. Vstupné dobrovolné, výtěžek půjde
na Dětský domov Telč. Na prodej bude nový druh piva.

Ranč Telč, https://ranctelc.cz/
12.–13. 11.
Svatomartinské husí hody. V sobotu 12. 11.
doprovod živé hudby s Pavlem Urbancem
3. 12. 13.00–19.00
Vánoce podle Lady
Setkání na Ranči s Mikulášem a čerty
ZASTÁVka Telč

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

Klub Prostor, Jihlavská 77
https://www.facebook.com/klubProstor
12. 11. Iggy Mayerov
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Kulturní kalendář
Akce

11. 11. 17.00
kostel Jména Ježíš
Děkovná bohoslužba za Mílu Doleželovou
Více na str. 17
12. 11.
Den otevřených dveří v domě „U Malířů“ v Palackého ulici č. 27 v Telči. V sobotu 12. 11. se
dnešní penzion Kamenné slunce promění v galerii malířky Míly Doleželové a jejího muže Jiřího
Mareše. Časy prohlídek: 10:00, 14:00 a 18:00 hod.
Rezervace míst na telefonu 737 906 272 nebo
e-mailem: pension@kamenne-slunce.cz
Více informací: https://www.kamenne-slunce.cz/
cz/mila-dolezelova/
18. 11. 18.00
orlovna
Dveře
Divadlo z Jemnice uvede veselohru Jana Zindulky.
Bar s občerstvením otevřený od 17.30 hod. Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč, bude využito
na opravy orlovny.
20. 11. 14.00
Rybník „Na Žlabáku“
Setkání otužilců v Kostelní Myslové
Pořádá obec Kostelní Myslová, Spolek Obrození
2000 a Včelí farma Nosek.
27. 11. 18.30
náměstí
Rozsvícení vánočního stromu a vánočního
osvětlení města.
Po skončení koncertu v kostele Jména Ježíš zazpívá pěvecký sbor Santini Telč.
2. 12.
11.00–18.00
náměstí
Mikuláš v Telči
Vánoční trh, jízdy vánočním vláčkem pro děti, ozdobené vánoční stromky dětí.
Poprvé na Vánočním trhu – přijďte ochutnat pečené jitrničky a jelítka. K zakoupení budou i domácí
výrobky a konzervy od firmy Bez-E, s. r. o., z Nové Říše. A jiné občerstvení…
14.00–18.00
Tajemství perníčků v Městské galerii Hasičský
dům
Představení a prodej knihy „Tajemství perníčků“.
Ukázka a prodej vánočních perníčků, tentokrát
nejen Studnických.
14.00–16.30
Zpívání a hraní dětí u stromečku
Vánoční písně v podání Juriče Pařila, zpívajícího
hasiče z Telče.

15.00–17.00
Peklo s Luciferem na DDM
16.30–17.00
Příchod Mikuláše s anděly a čerty z čertovského pekla. Mikulášské rozsvícení vánočního
stromu
Připraven je pro každého malého Mikuláše, čerta
a anděla malý dárek.

Koncerty

5. 11.
19.00
Univerzitní centrum
Ira Mimosa
Koncert pražské zpěvačky a kytaristky pořádá
Univerzitní centrum a Novoříšský kulturní spolek
13. 11. 16.00
orlovna
Podzimní koncert Dětského pěveckého sboru
Srdíčko
23. 11. 19.00
sál NPÚ
Slavnostní koncert k 30. výročí zápisu města
Telče na Seznam UNESCO
Podzimní poetická rozjímání – komponovaný večer hudby a poezie. Účinkuje Musica dolce vita –
trio zpěv, flétna, harfa – mezzosopranistka Daniela
Demuthová, harfenistka Zbyňka Šolcová, flétnistka Žofie Vokálková.
24. 11. 18.00
sál ZUŠ
Slavnostní koncert ZUŠ u příležitosti 100. výročí narození malířky Míly Doleželové
Ve vstupní síni ZUŠ bude ke zhlédnutí výstava
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ inspirovaná životem a dílem malířky.
26. 11. 19.00
Swing Step

aula hotelu U Hraběnky

27. 11. 17.00
kostel Jména Ježíš
1. adventní koncert
Účinkuje pěvecký sbor Santini Telč a hosté, dirigent Anežka Tichá.
www.santini-telc.cz

Výstavy

do 31. 12.
Galerie Hasičský dům
Míla Doleželová, obrazy
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 poštovní dokumenty ze
sbírek členů, dokládající rozvoj poštovních služeb
v Telči a okolí.

Česká pošta připomene toto výročí používáním
příležitostní nálepky Apost na Poštovním úřadu
v Telči od 1. do 30. 11.
1. 11. 2022 – 31. 1. 2023
cukrárna Haas v Univerzitním centru
Simona Lovětínská
výstava výtvarných prací
23. 11. 2022 – 20. 1. 2023
vstupní síň radnice
Vánoční výstava dětí z MŠ
Vernisáž výstavy se koná ve středu 23. 11. v 10.00
hod.

Klub důchodců budova polikliniky
Vánoční výstava perníčků
27. 11. 9.00 – 16.00
28. 11
9.00 – 16.00
29. 11. 9.00 – 13.00
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací kroužek,
čtvrtek v 9.00 cvičení, ve 14.00 dramatický
kroužek. Více informací v klubu.
Přednášky

3. 11.
16.00
Univerzitní centrum
Káva, škodí, či prospívá?
Přednáší Adéla Bojanovská, studentka 2. ročníku SOŠ. Máme připravených osm velmi zajímavých témat. Budeme se na vás těšit vždy 1. čtvrtek v měsíci, v prostorách Univerzitního centra či
GOB Telč. Jako první se bude 3. 11. konat přednáška na téma Káva, další bude 1. prosince na téma z oboru kinematografie – Filmové hvězdy
minulého století.
4. 11.
18.00
orlovna
Křesťané v Iráku
Besedu s videoprojekcí připravil Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Bar s občerstvením otevřený od 17.30 hod. Vstupné dobrovolné bude využito na opravy orlovny.
11. 11. 18.00
orlovna
Omán – země kadidla
Besedu s videoprojekcí připravila Marie Gregorová, zakladatelka Sdílení v Telči. Bar s občerstvením otevřený od 17.30 hod. Vstupné dobrovolné bude využito na opravy orlovny.
14. 11. 17.00
Univerzitní centrum
Citlivý řez ovocných stromů
Univerzitní centrum, Geopark Vysočina a Kraj
pod Javořicí zvou na přednášku RNDr. Jana Šamánka, MSc.
25. 11. 18.00
orlovna
Zázrak opravy a záchrany kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou
Besedu s videoprojekcí připravil Mgr. Tomáš
Holcner, bývalý telčský kaplan.
Bar s občerstvením otevřený od 17.30 hod. Vstupné dobrovolné bude využito na opravy orlovny.
28. 11. 17.00
Univerzitní centrum
Antonín Zápotocký – muž čtyř životů (1884–
1957)
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Muzejní
spolek v Telči a Univerzitní centrum Telč zvou
na přednášku doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
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Ceny a Uznání města
Telče za rok 2022

Studnické perníčky
opět zvítězily

Slavnostní předání Cen, Ocenění a Uznání
města Telče za rok 2022 se uskutečnilo 19.
října v obřadní síni nově zrekonstruované
radnice.
Cenu města Telče získaly Marta Kučíková,
za úspěšnou spisovatelskou činnost, za reprezentaci a propagaci města Telče
a Lenka Přibylová, za úspěšnou cukrářskou
a pekařskou činnost, za reprezentaci a propagaci města Telče, a místní části Studnice.
Ocenění města Telče za výjimečný sportovní úspěch získali Mgr. Jakub Švec za získání titulu mistra světa v racketlonu v Rakousku,
Natálie Králová, studentka 1. A GOB a SOŠ
Telč, za získání dvou titulů mistryně světa v kickboxu na Mistrovství světa federace
WMAC 2022 ve Slovinsku,
Sára Vokřínková, studentka kvarty GOB
a SOŠ Telč, za 1. místo v singlu U14 a za dvě
druhá místa ve čtyřhře U14 a v singlu U16
na mezinárodních tenisových závodech
Champions Bowl v Chorvatsku.
Uznání města Telče žákům a studentům
telčských škol a školských zařízení získali
Tereza Blahová, studentka výtvarného oboru ZUŠ Telč, za úspěšnou reprezentaci školy
a dlouhodobý přínos výtvarnému oboru, ocenění za účast v celostátní soutěži UNESCO,
Šimon Veselý, student hudebního oboru ZUŠ
Telč, za úspěšnou reprezentaci školy v pěveckých soutěžích a vynikající výsledky v soutěžích MŠMT v sólovém zpěvu,
Natálie Mácová, studentka hudebního oboru ZUŠ Telč, za úspěšnou reprezentaci školy a vynikající výsledky v soutěžích MŠMT
v sólovém a komorním zpěvu,
Jan Pelikán, student hudebního oboru ZUŠ
Telč, za úspěšnou reprezentaci školy a vynikající výsledky v soutěžích MŠMT ve hře
na klarinet,
Radim Šalanda, student kvarty GOB a SOŠ
Telč, za úspěšnou reprezentaci školy ve školních soutěžích a olympiádách, literárních
soutěžích a za vynikající studijní výsledky,
Laura Haasová, studentka sekundy GOB
a SOŠ Telč, za úspěšnou reprezentaci školy ve školních soutěžích a olympiádách, literárních soutěžích a za vynikající studijní
výsledky.
Všem oceněným blahopřejeme.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Telč
Fotografie k článku na str. 13

Lenka Přibylová je rodačka ze Studnic u Telče, kde prožila dětství s rodiči. Přestože posledních 12 let žije v Českých Budějovicích,
ráda se vrací do Studnic i do Telče. Spolu
s maminkou tvoří krásná perníková díla, perníčky malovala s maminkou už jako malá holka, vždy na Vánoce a Velikonoce, a od roku
2014 se spolu věnují tomuto řemeslu velmi
intenzivně, a tak vznikly Studnické perníčky.
Lenko, prozradíte nám, čí to byl nápad se
přihlásit na Cukrářský šampionát v Olomouci?
Bylo to v roce 2020, kdy byly mému synovi 2
roky. Začal chodit do školky, trávil mnohem
více času bez maminky, chtěl poznávat i něco jiného a z malého miminka se stal zvídavý
človíček, který šel ve svém životě dopředu,
a já měla pocit, že jsem zůstala stát. A zrovna
v tomto období mi přišla do cesty přihláška,
která mně po přečtení nedala spát, a tak jsem
se druhý den přihlásila.
Se kterým exponátem jste jela poprvé soutěžit?
V roce 2020 nebylo dané téma, a protože miluji jižní Čechy a selské baroko, rozhodla
jsem se pro Holašovický statek. Díky NPÚ
České Budějovice jsem dostala do rukou skutečný projekt domu č. 17 a přesně podle skutečnosti začal vznikat tento voňavý projekt.
Kde zůstalo perníkové holašovické stavení?
Holašovický statek měl mít své čestné místo v Holašovickém muzeu, ale bohužel přišel covid, který neumožnil nikomu perníkový statek vidět. A tak dostal své čestné místo
v Českém Krumlově v obchůdku s perníkem,
kde dělal radost ještě další rok všem, kteří
do Českého perníku zavítali.
V loňském roce jste obhájila vítězství
s perníkovým betlémem. Vystavený byl
v obchodě U Spázalů a krásně zdobené
perníčky obdivovali o Vánocích i návštěvníci v Městské galerii Hasičský dům. Kolik
kg těsta padlo na výrobu betlému a kolik
času jste věnovala jeho výrobě?
Výroba perníkového betlému trvala 3 měsíce, bylo nutné posunout laťku o kus výše. Začala jsem tedy doplňovat prvky vytlačovaného perníku, modelovala jsem z perníkového
těsta kamenné zdi a dřevěné trámy tak, aby
vše bylo autentické. Na výrobu betlému padlo 15 kg těsta a vytvářela jsem ho 3 měsíce. Po skončení soutěže jsem betlém převezla
do obchodu U Spázalů, kde byl k vidění všem
příznivcům a zároveň zde byla umístěna zapečetěná kasička Sdílení. Znovu s velkou pokorou vzpomínám na ten okamžik, kdy jsem
se dozvěděla, že pro hospicovou péči se vybralo přes 20 000 Kč.
Pokračování na další straně

Uzávěrka příštího čísla
úterý 15. listopadu
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Ela Radová, Borovná
Eduard Kamaryt, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům

Lukáš Ondřejka, Počátky
a Denisa Kamínková, Havl. Brod
Patrik Matějka, Borovná
a Marcela Karlová, Telč
Radek Janko, Praha
a Lucie Stiborová, Telč
Martin Skůpa, Úmyslovice
a Lenka Machová, Neplachov
Daniel Venhauer, Puklice
a Barbora Píchová, Klenovice
Marek Zajíc, Praha
a Marie Křížková, Telč
Michal Obertan, Praha
a Markéta Čechová, Praha
Benjamín Varga, Bučovice
a Jana Gulišová, Bučovice
Marek Kučera, Praha
a Nikola Kocábková, Praha

Opustili nás

Jaroslav Steidler, Vnitřní Město
73 let
Hermína Demeterová, Cihelna
65 let
Jaroslav Peltan, Staré Město
61 let
Jiří Müller, Staré Město		
89 let
Hana Vyvadilová, Štěpnice
60 let
Jarmila Baborová, Vystrčenovice
95 let
Karel Venc, Stará Říše		
75 let
Věra Skokanová, Štěpnice
88 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí na základě písemného souhlasu
obou rodičů, u sňatku na základě písemného
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých
podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Bohoslužby
Římskokatolické

sobota 17.00 Matka Boží
neděle 7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30 Matka Boží
1. 11. 8.00
Matka Boží
18.00 sv. Jakub
2. 11. 8.00
Matka Boží
18.00 sv. Anna
6. 11. poutní mše svatá v 10.30 u sv. Karla
so 26. 11.
17.00 Jména Ježíš
ne 27. 11.
7.30
Jména Ježíš
		9.00
Jména Ježíš
		10.30 Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše
z Hradce č. 21
str. 23

Dokončení z předchozí strany
Svůj nový domov následně našel perníkový
betlém v katedrále Sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích, kde byl vystaven po celý advent. Na Štědrý den u něho zářilo betlémské světlo, kam si pro něj chodili poutníci
z celého širokého kraje. V katedrále jsem
v období Vánoc trávila hodiny času a užívala si tu atmosféru a důstojnost díla, které
jsem vytvořila.
Začátkem října jste na cukrářské československé soutěži v Olomouci zvítězila již
potřetí, tentokrát s perníkovým vodním
mlýnem. Co vám bylo inspirací? A bylo
těžké obhájit vítězství potřetí?
Dlouho jsem váhala, zda se do třetice přihlásit. Víte, je těžké zvedat laťku sám sobě výš a výš, když do toho jdete pokaždé
na své maximum. Ale měla jsem pár skvělých nápadů z loňského roku, které se mi
do betléma nepodařilo zakomponovat a zůstaly jen v mé hlavě. No a když jsem se dozvěděla, že tématem je právě vodní mlýn,
že právě moje nápady volají po mlýnu, věděla jsem, že prostě ještě jednou musím…
Je v této soutěži velká konkurence?
V letošním ročníku byla konkurence opravdu obrovská a vítězství bylo, jak se říká,
o prsa. V kategorii byly celkem 4 perníkové
mlýny a musím říct, že každý byl kouzelný,
každý byl úplně jiný, avšak všechny mohly
být výherní. O to větší radost jsem samozřejmě měla, když to cinklo třetí rok po sobě v takové konkurenci i z hlediska posouvání se sama sebe.
Za úspěšnou cukrářskou a pekařskou
činnost, za reprezentaci a propagaci města Telče a místní části Studnice jste získala Cenu města Telče za rok 2022, kterou
jste převzala na slavnostním předávání
na radnici. Překvapilo vás to?
Můžu vám upřímně říct, že ještě dnes tomu nemůžu uvěřit. Velmi si této ceny vážím, znovu děkuji městu Telč za nominaci.
Za to, že není lidem z radnice lhostejné toto krásné řemeslo našich předků. Ale především, i když už spoustu let žiju v Českých
Budějovicích, najednou jsem stála na tom
důstojném místě a cítila jsem krásný hřejivý pocit, že do Telče stále patřím.
Předposlední víkend v říjnu jste prožila nevšední zážitek, který by vám mohl
kdekdo závidět. Prozradíte nám ho?
Ano, velmi ráda. Byla jsem pozvána
na kreativní výstavu do Otvovic k Lucii
Bílé. Prožila jsem zde dva velmi intenzivní dny, kde jsem měla možnost prezentovat
svoji i maminčinu tvorbu v úplně novém
prostředí, měla jsem tu možnost celé dva
dny povídat si s lidmi o tradici řemesla, přitom malovat a nechat nahlédnout mi pod ruce všem zúčastněným. Po mé levici seděla
Lucie a tvořila své andělky z korálků, mlustr. 24

vila se svými fanoušky, prostě s námi strávila svůj volný den. V podvečer před skončením celé výstavy za mnou přišla s jednou
ze svých andělek a já jí s velkou pokorou
předala perníkový mlýn. Nyní je vystaven
u Lucie Bílé v restauraci Formanka v Otvovicích a uvidíme, jaký bude jeho další osud.
Řekla jsem Lucii, že je jen na ní, jak s mlýnem naloží, že je jen na ní, jestli ho pošle
dál, nebo nechá doma v Otvovicích.
A k tomu již, myslím, není co dodat. Jenom
popřát Lence Přibylové vše dobré.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Telč
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Foto: Archiv Lenky Přibylové

Přijde Mikuláš

a přijede vláček Luňáček

V pátek 2. 12. od 11.00 do 18.00 hod. na náměstí Zachariáše
z Hradce. Vánoční koledy, zpívání dětí u stromečku, vánoční trh,
dobré občerstvení. Vánoční vláček Luňáček. Nejenom
Studnické perníčky v Městské galerii Hasičský dům.
Příchod Mikuláše s čertovskou družinou, rozsvícení
vánočního stromu a vánočního osvětlení města.
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