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101. schůze – 12. října
 - Rada města (dále RM) schválila příspěvko-
vé organizaci Základní škola Telč, Masary-
kova 141, přijetí účelově určeného finanční-
ho daru ve výši 200.000 Kč, který je určen 
na podporu uprchlíků ve škole, a to konkrét-
ně na úhradu mzdových nákladů.
 - RM schválila příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Telč, Masarykova 141, přije-
tí účelově určeného finančního daru ve výši 
48.000 Kč, který je určen na podporu kolegi-
ální výuky v rámci projektu Pomáháme ško-
lám k úspěchu, o. p. s.
 - RM schválila prodloužení užití veřejného 
prostranství města v ulici Na Baště (I. etapa) 
společností Geosan Group, a. s., do doby do-
končení prací na I. etapě a II. etapě.
 - RM schválila zveřejnění záměru pronájmu 
nebytového prostoru čp. 70 (místnost po in-
formačním středisku) pro potřeby Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330067338/001-
ADS se společností EG.D, a. s., zatěžují-
cího pozemky ve vlastnictví města parc. č. 
118, 7482/10, 91/1, 92, 93 v obci a k. ú. Telč 
v souvislosti se stavbou „Telč, II/406 Dvorce 
– Telč, přeložka NN“.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 9/2022.
 - - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou 
v Telči, Špitální 611.
 - RM schválila převod práv a povinností k by-
tu č. 2 v Cihelně č. p. 205, Telč – Staré Město.
 - RM schválila zveřejnění záměru převodu 
práv k bytu č. 15 v ul. Komenského čp. 615 
v Telči.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na akci „Oprava střechy kaple sv. Karla Bo-
romejského“. RM schválila složení komise 
pro otevírání a hodnocení nabídek a návrh 
firem k oslovení pro tuto veřejnou zakázku.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro 
§ 3111/5171 ve výši 59.895 Kč z § 6409 – 
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na za-
jištění financování rekonstrukce vodovodní 
přípojky budovy MŠ Komenského.
 - RM na základě doporučení hodnotící komi-
se rozhodla, že zhotovitelem akce „Revitali-
zace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči – 
I. etapa“, bude společnost SATES ČECHY, 
s. r. o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 
25172654. RM schválila uzavření smlouvy 
o dílo.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo na akci Pěší trasy v ul. Svatoanenská.

1. schůze – 26. října
 - RM schválila navýšení ročního členského 
příspěvku Národní sítě Zdravých měst pro 

Z jednání rady města
město Telč na 2,50 Kč / 1 obyvatele.
 - RM schválila uzavření smlouvy o spoluprá-
ci a certifikaci „Cyklisté vítáni“ se společ-
ností Partnerství, o. p. s., v Brně.
 - RM schválila příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Telč, Masarykova 141: Pře-
sun finančních prostředků z rezervního fon-
du do fondu investic ve výši 196.009,11 Kč 
ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších změn a do-
plňků. Použití finančních prostředků fon-
du investic ve výši 196.009,11 Kč na poří-
zení elektrického kotle ALBA EB 210/900 
do školní kuchyně ve smyslu § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.
 - RM schválila inventarizační komisi k pro-
vedení inventarizace majetku města k 31. 
12. 2022. RM schválila plán inventur na rok 
2022.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
JI-001040021693/017-ELPE se společností 
EG.D, a. s., zatěžujícího pozemky ve vlast-
nictví města parc. č. 7355/2, 7358/2, 7359/1, 
7359/2, 7370/3, 7375/2, 7375/7, 7378/1 
v obci a k. ú. Telč v souvislosti se stavbou 
„Telč, nám. Zachariáše z Hradce, NN, VN“.
 - RM schválila zveřejnění záměru propachto-
vat část pozemku parc. č. 3792/4, díl č. 27 
o vým. 382 m2, jehož součástí je pozemek 
parc. č. st. 1997, vše v obci a k. ú. Telč, loka-
lita Třešňovka.
 - RM pověřila k provádění občanských sňa-
tečných obřadů členy rady města. RM sta-
novila, že místostarosta, členové rady měs-
ta, členové zastupitelstva, kteří provádějí 
občanské sňatečné obřady, a tajemník úřadu 
jsou oprávněni při významných příležitos-
tech a občanských obřadech užívat závěsný 
odznak.
 - RM schválila termín pro doručení „Prohlá-
šení kandidáta“ pro volbu členů Osadního 
výboru Studnice pro funkční období 2022 
až 2026 nejpozději do 31. 12. 2022.

2. schůze – 9. listopadu
 - RM schválila zakoupení prodejního stánku 
Pavillon 3020.
 - RM jmenovala Mgr. Vladimíra Brtníka 
do školské rady Základní školy Telč, Hra-
decká 234, příspěvkové organizace.
 - RM jmenovala Ing. Radka Kříže do školské 
rady Základní školy Telč, Masarykova 141, 
příspěvkové organizace.
 - RM schválila Základní umělecké škole Telč, 
příspěvkové organizaci, použití finančních 
prostředků fondu ve výši 21.600 Kč k dofi-
nancování kytary Furch s elektronikou.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 10/2022.

 - RM schválila zveřejnění záměru darování 
pozemku parc. č. 7305/2 o výměře 960 m2 
v k. ú. Telč Kraji Vysočina pro výstavbu vý-
jezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina.
 - RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části nemovitosti čp. 70 (bývalá 
kancelář odboru kultury) pro potřeby Zdra-
votní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.
 - RM schválila uzavření pachtovní smlouvy 
na část pozemku parc. č. 6908/47, díl č. 13, 
jehož součástí je parc. č. st. 2255 v zahrád-
kářské osadě Markovou humno v obci a k. 
ú. Telč.
 - RM na základě doporučení komise pro ote-
vírání a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Zkvalitnění doprovod-
né turistické infrastruktury u rybníka Roš-
tejn – Sociální zázemí u rybníka Roštejn“, 
bude společnost LPJStav, s. r. o., Horní Bo-
líkov, IČ: 14363216. RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo.
 - RM schválila uzavření smlouvy o nájmu 
plynárenského zařízení v lokalitě Dačická se 
společností GASNET, s. r. o.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 na ak-
ci „Vybudování inženýrských sítí v lokalitě 
Dačická – I. etapa“.
 - RM vzala na vědomí rozdělení kompetencí 
starosty a místostarostů.
 - RM schválila zastupování města ve svaz-
cích obcí, zájmových sdruženích a obecně 
prospěšných společnostech.

V současné době jsou na úřední desce uve-
řejněna dvě oznámení o vyhlášení výbě-
rového řízení: na pracovní místo vedoucí/
vedoucího odboru kultury a na pracovní 
místo na odboru kultury (lhůta pro podá-
vání přihlášek je u obou výběrových říze-
ní stanovena do 12. 12. 2022 do 17 hod). 
Bližší podmínky a požadavky jsou uve-
deny na úřední desce, která je přístupná 
i na internetových stránkách města na ad-
rese http://www.telc.eu/uredni_deska

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrová řízení 
na nové zaměstnance

Aktuální informace 
z radnice 

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

Záměry pronájmů a prodeje pozemků 
● Sdělení orgánů státní správy ● 

www.telc.eu/uredni_deska
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Vážení spoluobčané, vážené spoluobčanky,
Po mnoha letech stojí v radnici tříčlenný tým 
– tedy starosta a dva místostarostové. Spo-
lečně jsme se dohodli na následujícím roz-
dělení kompetencí.
Starosta Vladimír Brtník zastupuje město 
v/e: Svaz měst a obcí České republiky, Sva-
zek obcí České dědictví UNESCO, Sdruže-
ní měst Česká inspirace, Česko-francouz-
ská akademie, o. p. s., Destinační společnost 
Kraj pod Javořicí. Na městském úřadu má 
starosta v gesci: tajemník, odd. sekretariátu 
a obecní živnostenský úřad, finanční odbor, 
odbor kultury a cestovního ruchu, stavební 
úřad, odbor dopravy. Je vedoucím krizového 
štábu, předsedou povodňové komise a bez-
pečnostní rady města. Má v gesci příspěv-
kové organizace MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a or-
ganizační složky (městská knihovna, JSDH 
Telč, JSDH Telč–Studnice, městská policie). 
Místostarosta Pavel Komín zastupuje měs-
to v/ve: Oběhové hospodářství Renesan-
ce (OHR), Sdružení obcí Vysočiny (SOV), 
Lesní družstvo Borovná. Na městském úřa-
du má v gesci: odbor rozvoje a územního 
plánování, sociální rozvoj, sociálně-právní 
ochrana dětí.
Místostarosta Jiří Pykal zastupuje město 
v/ve: Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska, Národní síť zdravých měst 
a MAS. Na městském úřadu má v gesci: od-
bor životního prostředí, odbor vnitřních vě-
cí, oddělení informatiky, dohled nad činností 
Služeb Telč, s. r. o., energetiku.
Dodáme, že radní Roman Fabeš bude na-
dále zastupovat město ve Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko (SVAK) a v Mikrore-
gionu Telčsko. Pan zastupitel Miloš Vystrčil 
bude nadále zastupovat město ve Svazku ob-
cí Železnice Kostelec – Slavonice.
Pokud by se za nějaký čas ukázalo, že toto 
rozdělení kompetencí není optimální, může 
dojít po vzájemné dohodě k jejich přerozdě-
lení.
Vladimír Brtník, Pavel Komín, Jiří Pykal

Rozdělení kompeten-
cí mezi starostou 
a místostarosty

Starostovo okénko

Rozloučení
V listopadu nás bohužel navždy opustili dva 
významní a výrazní občané našeho města – 
paní doc. PhDr. Eva Melmuková a pan Jan 
Wimmer. Oba byli s naším městem pevně 
spjati, Telč spoluvytvářeli, Telč jsme si bez 
nich snad ani neuměli představit. S paní do-
centkou Melmukovou jsem se pravidelně 
stýkal při našich vystoupeních v Klubu dů-
chodců, která nikdy neopomněla navštívit. 
Vždy nás obdarovala laskavými slovy chvá-
ly a ráda si s námi zazpívala svoji oblíbenou 
písničku „Ta naše písnička česká“. Po mém 
zvolení starostou jsme se několikrát potka-
li, ať už pracovně (neustále měla hlavu pl-
nou nápadů), nebo neformálně. Nezapome-
nu na naše setkání u příležitosti oslav jejích 
90. narozenin, kdy jsme paní docentce přišli 
s panem místostarostou Pavlem Komínem 
a paní Věrou Peichlovou popřát. Pana Ja-
na Wimmera jsem poznal jako vždy usmě-
vavého a činorodého pána, se kterým jsem 
se rád dal do řeči, většinou v podloubí před 
jeho domem. Nikdy neodmítnul naši prosbu 
o prohlídku domu i se sklepením, když při-
jela jakákoli česká či zahraniční delegace. 
Pozdravili jsme se, ať už jsem šel podlou-
bím, nebo jel na kole uprostřed náměstí. Je-
ho „Ahoj, Ládí“ bylo slyšet i na dálku. Mno-
hokrát, když jsme spolu hovořili, mi nabízel 
skleničku něčeho ostřejšího a já mu na to 
mnohokrát musel říci, že dnes ne, že si dám 
příště. Je mi moc líto, že už to „příště“ ni-
kdy nebude. Jsem si moc dobře vědom toho, 
o jak významné občany naše město odcho-
dem paní docentky Melmukové a pana Ja-
na Wimmera přišlo. Ostatně oba byli v mi-
nulosti vyznamenáni Cenou města Telče. 
Vím, že mi bude trvat velmi dlouho, abych 
se při projití či projetí náměstím mimoděk 
nepodíval směrem k domu pana Wimme-
ra či paní docentky Melmukové. Jsem si 
jist, že to mnozí z vás budou vnímat stejně. 
Oba tito skvělí lidé zanechali v Telči hlu-
bokou stopu a nikdy na ně nezapomeneme. 

Čest jejich památce a upřímnou soustrast je-
jich rodinám.
Příští rok zvládneme. Musíme
Konec kalendářního roku je doba, kdy hod-
notíme rok uplynulý a vyhlížíme rok nad-
cházející. S výměnou kalendáře na zdi 
možná i podvědomě hodnotíme, co se nám 
v uplynulém roce přihodilo, co se nám po-
vedlo, na co bychom nejraději úplně zapo-
mněli. Nevím, jak to máte vy, ale mně při-
padá, že letošek utekl jako voda. A stalo se 
toho tolik! Ani nebudu vše vyjmenovávat, 
neboť na mnohé bychom chtěli nejraději za-
pomenout. Ono to ale bohužel nejde, proto-
že například s důsledky války na Ukrajině, 
inflací a vysokými cenami energií, zbo-
ží a služeb se budeme zřejmě potýkat ještě 
dlouho. Co se týče našeho města, v uplynu-
lém roce se nám podařilo realizovat mnoho 
investičních akcí. Pilně připravujeme roz-
počet na příští rok, a i přes uvedené zvýše-
né ceny ho určitě sestavíme jako vyrovnaný 
s tím, že nedojde k výraznému omezení in-
vestic města. Jsem si jist, že to zvládneme. 
Od 1. ledna bude i město Telč odebírat elek-
třinu a plyn za zvýšenou cenu. Mohu vás 
ubezpečit, že jsme nezaháleli a již několik 
měsíců pracujeme na tom, abychom ušetřili 
co nejvíce. Možná jste si již v ulicích všimli 
vyměněných svítidel na sloupech veřejné-
ho osvětlení. Děkuji Službám Telč za jejich 
rychlou výměnu za LED svítidla. Postupně 
dochází i k výměně svítidel v budovách pa-
třících městu (městský úřad, základní školy, 
mateřská škola atd.). S Energetickou agen-
turou Vysočiny spolupracujeme na instalaci 
fotovoltaik na střechách městských budov, 
v budově školky Komenského jsme dokon-
čili instalaci nových tepelných čerpadel. Ne-
ní to poprvé, kdy píši tuto větu: Nečeká nás 
lehký rok, ale zvládneme ho. Musíme.
Příležitostí k setkávání bude mnoho
Jak můžete vidět z přiloženého kalendáře, 
do konce tohoto roku i na začátku roku no-
vého budeme mít mnoho příležitostí k se-
tkávání. Pevně věřím, že se osvědčí naše le-
tošní novinka – prodejní stánek u vánočního 
stromu. I letos se děti mnohou těšit na Je-
žíškovu poštu. V loňském roce slavila svo-
ji úspěšnou premiéru, tak proč v této tradi-
ci nepokračovat? Ať už se setkáme u stánku 
s medovinou, na adventním koncertě v kos-
tele, při zpívání u vánočního stromu na ná-
městí nebo při novoročním setkání před rad-
nicí, moc se na tato setkávání s vámi těším. 
Vždyť jsme je museli během dvou minulých 
zim kvůli covidovým opatřením oželet! 
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobča-
né, z celého srdce vám přeji příjemně pro-
žitý adventní čas, krásné a pohodové vánoč-
ní svátky a jen to nejlepší (především pevné 
zdraví) do nového roku 2023.

Vladimír Brtník

Inzerujte 
v Telčských listech

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

odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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Bylo, je a bude
Místostarostové informují

Milí čtenáři, na této stránce jste se mohli se 
mnou i s kolegy ze „Společně pro Telč – Pi-
ráti a Zelení“ potkávat poslední čtyři roky 
pod hlavičkou „Jak to vidíme my“. Nyní, 
po osmi letech v roli opozice, jsme získa-
li zastoupení v radě města, a tak je namístě 
změnit i název rubriky.
V době, kdy píšu tento text, uplynuly tři 
týdny od doby, kdy jsem byl na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města Telče zvo-
len do funkce neuvolněného místostarosty. 
V takové nové pozici nebývá prostor shánět 
nejprve nějaký kurs nebo školení – člověk 
je zkrátka vhozen do vody a musí plavat... 
Právě těch osm let konstruktivní opozič-
ní práce je nakonec nejcennější zkušenos-
tí. Díky tomu, že jsme se účastnili seminá-
řů, docházeli na jednání rady města, aktivně 
pracovali v komisích rady města, předklá-
dali návrhy a získávali informace a řešili 
konkrétní věci s jednotlivými odbory měst-
ského úřadu, nyní vím, kde a jak se jednot-
livé záležitosti projednávají a jak funguje 
rozhodování. To byla nejlepší škola.
O tom, jak jsme si se starostou Vladimírem 
Brtníkem a kolegou místostarostou Pavlem 
Komínem rozdělili kompetence a zastupo-
vání města v různých organizacích, se do-
čtete v jiném článku. Zmíním se proto jen 
o několika věcech, které se za těch pár týd-
nů udály. Proběhla již dvě jednání rady 
města a v listopadu již druhé zastupitelstvo. 
Nyní jednotlivá uskupení nominují své zá-
stupce do komisí rady města, které budou 
radní schvalovat, a nově vznikne i Jednací 
řád komisí. Ten by měl ujasnit pozici komi-
sí a pomoci předsedům i členům v práci.
Nejzásadnější je nyní příprava rozpočtu 
města na příští rok. Vzhledem k velkému 
nárůstu cen energií bude nyní jeho velká 
část vázána na úhradu elektřiny a vytápě-
ní ve všech organizacích zřizovaných měs-
tem a také ve všech objektech, které město 
vlastní. Kromě toho i inflace výrazně zvýši-
la náklady ve všech oblastech. Na investič-
ní akce proto nebude tolik prostředků jako 
v minulých letech, a tak se určitě nevyhne-
me velké diskusi, které akce získají ve Fon-
du projektů 2023 prioritu. Nicméně věřím, 
že se podaří rozpočet města na prosinco-
vém jednání zastupitelstva ve funkční po-
době schválit.
Jelikož mezi mé místostarostenské gesce 
připadla i energetika a zároveň zastupová-
ní města v Národní síti Zdravých měst, tak 
jsem se spolu s kolegyní zastupitelkou a ná-
městkyní hejtmana Kraje Vysočina Hanou 
Hajnovou účastnil zajímavého diskusního 

Sloupek místostarosty

Jiří Pykal a Hana Hajnová – Zdravá měs-
ta 2022

bloku „Komunální energetika v praxi měst“ 
v rámci Podzimní Školy Zdravých měst. 
Zástupci měst z celé ČR diskutovali na té-
ma komunitní energetika a role obcí, cent-
rální zásobování energií, energetické využi-
tí odpadu, činnost energetického manažera, 
soutěžení cen energie a analýzy energetic-
kých opatření z ekonomického hlediska. 
Věřím, že se podaří některé zkušenosti vy-
užít i v Telči, nicméně pro rozvoj např. ko-
munitní energetiky je nezbytné, aby byla 
přijata nová legislativa, která je přislíbena 
na příští rok. Budeme doufat, že to tak sku-
tečně bude. Město však nezahálelo a má již 
k dispozici prvotní studie, které prověřují 
možnosti instalace fotovoltaických panelů 
na jednotlivé městské objekty. Ve spoluprá-
ci s odborníky se bude v přípravách projek-
tů pokračovat.
Závěrem bych chtěl nabídnout všem obča-
nům, budete-li cokoli potřebovat, neváhej-
te se na mě obrátit – mailem na jiri.pykal@
telc.eu nebo telefonicky (kontakty najdete 
na webu města nebo na www.spolecnepro-
telc.cz). Rád se s vámi sejdu i osobně.

Jiří Pykal, místostarosta města

Rok za rokem
Prosincové vydání TL každý rok láká k bilan-
cování a hodnocení uplynulého roku. Doma 
i v práci. Nejinak tomu bude i tomto příspěv-
ku. Za rok se toho povedlo opět hodně. Do-
staneme se také na plány pro rok 2023. 
Každý rok přináší starosti veselé i méně vese-
lé, když si ale v tomto čase vzpomenu na více 

věcí pozitivních, jsem spokojený. Na telčské 
radnici je široký tým šikovných lidí a i dí-
ky nim můžeme v Telčských listech psát ví-
ce o věcech veselých. Naštěstí máme v Telči 
a okolí i řadu šikovných lidí mimo půdu rad-
nice, kteří na telčských projektech spolupra-
cují a bez nichž by tyto řádky také nemoh-
ly vzniknout. Telči se již delší dobu daří plnit 
nastavený plán investic. Díky němu byl le-
tošní rok opět úspěšný ve stavební i kulturní 
činnosti. Máme za sebou řadu krásných a vý-
znamných oslav, které jsme si společně hoj-
ně užili, a budeme na ně dlouho vzpomínat. 
Stejně jako na činnost na poli staveb. Letoš-
ní rok znamená ukončení dvou opravdu dlou-
ho diskutovaných a připravovaných projektů. 
Díky za vaši trpělivost, snad zde mohu na-
psat, že právě trpělivost se vyplácí.
Stavby s sebou nesou větší či menší omezení 
po dobu výstavby. Není to však nic v porov-
nání s časovým horizontem, po který budou 
stavby sloužit. Zrealizováním I. etapy nově 
vzniklých parcel v lokalitě Dačická vzniká 
prostor pro vybudování řady nových domo-
vů. Další velkou událostí jsou dlouho disku-
tované stavební úpravy v prostoru U Horní 
brány při vjezdu na náměstí. Zadáním bylo 
zklidnit pohyb vozidel v tomto místě a hlav-
ně umožnit bezpečnější pohyb chodců v ce-
lém přilehlém okolí brány, vybudování pře-
chodu pro přecházení vozovky a nových 
chodníků podél ulice Svatoanenská. Kladně 
hodnotím také zdařilou opravu fasády rad-
nice. Je to takový dárek radnici k 30 letům 
na seznamu UNESCO. Jiný dárek pro pěší 
i cyklo výletníky vznikl pod silnicí Batelov-
ská. Za pomoci lávky pod touto komunikací 
je nyní její překonání bezpečné a bez kříže-
ní s automobilovým provozem. V návaznosti 
na dokončení cyklostezky do Volevčic je ny-
ní prodloužena stezka z Lipek k Roštejnské-
mu rybníku a dále až do zmíněných Volevčic.  
A o čem bych rád psal příští roky?
O vybudování výtahu u administrativní bu-
dovy Na Sádkách pro bezbariérový přístup 
na úřad a opravě přilehlé komunikace k úřa-
du. O stavebních úpravách dvou městských 
bytů v ulici Slavatovská. O rekonstrukci 
a úpravě tělocvičny při ZŠ Hradecká. O I. 
etapě revitalizace sídliště U Štěpnického ryb-
níka. O vybudování sociálního zázemí u ryb-
níka Roštejn. Cyklostezka už nám tam vede. 
A o mnohém dalším.
Vážení spoluobčané, prožili jsme vedle se-
be v Telči další rok, kdy jsme opět dokáza-
li svou soudržnost a odhodlání. Děkuji vám 
za to. Pokračujme v tom nejenom v těchto 
krásných adventních dnech. Osobně se těším 
na společná setkávání, a to nejen při rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí. Upřím-
ně vám přeji do nového roku pevné zdraví. 
Buďte šťastni.

Pavel Komín, místostarosta města
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Hasičské zprávy
Od 11. října 2022 do 15. listopadu 2022 zasa-
hovala jednotka Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina ze stanice Telč u pětadva-
ceti událostí. Při třinácti technických pomocích 
prováděli hasiči například odstraňování stromů 
z komunikací mezi Kostelní a Horní Myslo-
vou nebo stromu hrozícího pádem ve Staré Ří-
ši. Často také spolupracovali se zdravotnickou 
záchrannou službou při transportu pacienta, a to 
v Olšanech, Janštejně a třikrát v Telči. Do bu-
dovy polikliniky byli hasiči vysláni k zaseknu-
tému výtahu a dvakrát na otevření uzavřených 
prostor do ulice Kostelnomyslovská a Radkov-
ská. Zřejmě na poslední bodavý hmyz letoš-
ního roku byli také vysláni do ulice Mládko-
va a v Panských Dubenkách prováděli odchyt 
hada. Dopravních nehod bylo za uplynulé ob-
dobí celkem sedm. V Žatci vyprošťovali hasiči 
nákladní automobil hrozící pádem do příkopu, 
mezi Telčí a Myslůvkou zasahovali u dopravní 
nehody osobního automobilu a k nehodě osob-
ního automobilu se zraněním došlo i u Mráko-
tína. U Ořechova se střetla dvě osobní vozidla 
a jedno nákladní, u Studnic dvě osobní vozi-
dla a v Telči havaroval řidič koloběžky. Jed-
notka ze stanice Telč byla rovněž vyslána k pě-
ti požárům. U Zvolenovic hořela suchá tráva, 
v Mysliboři popelnice a v Telči došlo k požáru 
komína. Ve Zvolenovicích, kam byla jednotka 
vyslána, bylo majitelem prováděno pouze pále-
ní listí a v Univerzitním centru v Telči, kde byl 
požár hlášen čidlem požární signalizace, se po-
žár na místě nepotvrdil.  

Velitel stanice Telč
npor. Mgr. Jiří Fišara

Nález munice
V neděli 16. října přijali policisté před pátou 
hodinou odpoledne oznámení o nálezu muni-
ce. V katastru obce Mrákotín nalezl muž ve vy-
puštěném rybníce podezřelý předmět. Na místo 
vyjeli policisté a přivolán byl také policejní py-
rotechnik. Jednalo se o ruční granát, který py-
rotechnik zajistil a odvezl k odborné likvidaci. 
Pomoc seniorce
V neděli 23. října přijali policisté v Telči před 
třetí hodinou odpoledne oznámení od muže, 
který měl obavu o svoji sousedku. Devětasedm-
desátiletá žena nebyla kontaktní, nereagovala 
na zvonění a klepání na dveře. Dále ji delší do-
bu nikdo neviděl. Na místo vyjeli policisté a ta-
ké hasiči. Provedli šetření a vzhledem k vážné 
obavě o život a zdraví ženy vstoupili do bytu. 
Seniorku nalezli ležící na zemi, nebyla schop-
na sama vstát. Přivolaná zdravotnická záchran-
ná služba ženu odvezla do nemocnice. 
Havárie vozidla
V pondělí 24. října došlo po páté hodině večer 
na silnici v katastru Mrákotína k dopravní neho-
dě. Řidič vozidla Škoda Fabia jel ve směru od ob-
ce Studená, při průjezdu zatáčkou najel na krajni-
ci a dále vyjel do škarpy, kde vozidlo havarovalo. 
Po nehodě zůstalo stát na střeše. Při havárii utrpě-
la zranění spolujedoucí, která byla zdravotnickou 
záchrannou službou transportována do nemocni-
ce. Policisté provedli ohledání a zadokumentová-
ní dopravní nehody. Požití alkoholu u řidiče de-
chovou zkouškou vyloučili. Na vozidle vznikla 
předběžně vyčíslená škoda za padesát tisíc ko-
run. Řidič vozidla je podezřelý ze spáchání pře-
stupkového jednání na úseku dopravy.
Napadení
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchá-
ní trestného činu dvěma ženám, které se v Tel-
či na konci srpna vzájemně napadly. K případu 
došlo kolem druhé hodiny odpoledne v lokali-
tě u rybníka, kde v tu dobu byli ještě další li-
dé. Mezi ženami vznikl konflikt, který vyústil 
ve fyzické napadání. Ani jedna neutrpěla zra-
nění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. 
Po přijetí oznámení začali policisté případ pro-
věřovat. Provedli šetření, výslechy osob a shro-
máždili důkazy. Na jejich základě poté sdělili 
ženám ve věku jednadvacet a čtyřicet let pode-
zření ze spáchání přečinu výtržnictví. 
Krádež
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči od-
cizil nářadí a majiteli způsobil škodu přibliž-
ně za třicet tisíc korun. K případu došlo v době 
od středy 9. listopadu do sobotního odpoled-
ne na ulici Hradecká. Pachatel vnikl na poze-
mek stavby domu a odcizil benzínovou vibrační 
desku. Policisté místo činu ohledali, zadoku-
mentovali a provedli v lokalitě šetření. Úkony 
trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádeže. Po pachateli 
policisté pátrají.
Muž se dopustil krádeže
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchá-
ní trestného činu muži, který se v říjnu dopustil 
v Telči krádeže. Jedná se o recidivistu, za ma-

Policie ČR Telč informuje jetkovou trestnou činnost byl v minulosti již 
soudně trestán a z výkonu trestu odnětí svobody 
byl propuštěn na konci loňského roku. V polo-
vině října přišel před pátou hodinou odpoled-
ne do obchodu na ulici Svatoanenská a odcizil 
zboží na holení, péči o zuby a další věci. Kráde-
ží způsobil škodu za necelých šest tisíc korun. 
Po přijetí oznámení začali policisté případ pro-
věřovat. Provedeným šetřením se jim podařilo 
zjistit, kdo zboží odcizil. Muž je podezřelý ze 
spáchání přečinu krádeže, případ policisté řešili 
ve zkráceném přípravném řízení.  
Řidič je podezřelý z přestupků
V pondělí 7. listopadu zastavili policisté v obci 
Studnice před třetí hodinou odpoledne vozidlo 
VW Golf, které jelo po silnici ve směru od Tel-
če. Provedenou dechovou zkouškou u řidiče 
požití alkoholu vyloučili. Dále se muž podro-
bil testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
s pozitivním výsledkem na amfetamin. Lékař-
ské vyšetření řidič bezdůvodně odmítl, a dopus-
til se tak přestupku. Policisté muži zadrželi ři-
dičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Muž 
je podezřelý ze spáchání přestupkového jednání 
na úseku dopravy.

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
9.–23. 12. – Vánoční trhy
Historické centrum města se letos stane 
poprvé dějištěm vánočních trhů. Prosto-
ry Velkého náměstí se zaplní prodejními 
stánky, atrakcemi a scénami s bohatým 
kulturním programem.

CHEB
do 26. 12. – Chebské vánoční trhy
Zábava a dobré jídlo, bruslení na kluzišti 
před Špalíčkem, Ježíškova dílna, stánky 
s vánočním zbožím, koncerty regionálních 
umělců i známých osobních české popu-
lární scény.

JINDŘICHŮV HRADEC
3.–4. 12. – Vánoční trhy v centru města 
a adventní dny na státním hradu a zámku
Řemeslné trhy, dobroty z černé kuchyně, 
vánoční zboží, koncerty.

KUTNÁ HORA
Kutnohorský rodinný advent
Během celého adventu se můžete tě-
šit na vánočně laděný kulturní program, 
gastrozážitky a na víkendové vánoční trhy.

LITOMYŠL
27. 11. – 18. 12. – Andělské adventní ne-
děle na zámeckém návrší
Na zámecké návrší se vrátili andělé a při-
nášejí čtyři adventní neděle plné koncertů, 
trhů, prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
Do 8. 1. 2023 – Slyšte, slyšte pastuškové!
Výstava betlémů v Centru Bohuslava 
Martinů v Poličce. K vidění budou i netra-
diční varianty betlémů – betlém tříkrálový, 
hromniční a postní.

TELČ
17. a 18. 12. – Živý betlém
Panský dvůr
Komponovaný pořad telčských folklor-
ních souborů vychází z biblického příběhu 
o Ježíškovi, je sestavený ze staročeských 
lidových koled, říkadel a tanců. Vystoupí 
několik desítek účinkujících v autentic-
kých kostýmech za doprovodu živé hudby.

TŘEBOŇ
20. 12. – Živý betlém
V 17.00 na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách.
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Zprávičky ze školky
Pokračujeme v poznávání podzimního obdo-
bí, sbíráme přírodniny a tvoříme z nich.
V některých třídách si povídali o dušičkách 
a zavzpomínali. Navštívili i některý z míst-
ních hřbitovů, kde zapálili svíčky.
Tento čas jsme završili velkou celoškolko-
vou akcí „Dušičkový průvod světel“. Ve tří-
dách nejdříve probíhalo tvoření s rodiči. 
Rodiče s dětmi vyráběli z přírodnin různé 
podzimní dekorace, které si pak odnesli do-
mů. Po setmění jsme šli s rodiči a dětmi tra-
sou vyznačenou světýlky a plnili různé úko-
ly. Každé dítě mělo svůj lampionek, který 
připravily paní učitelky. Na konci děti čekal 
poklad ve formě sladké odměny.
Na konci listopadu jsme ozdobili stromeč-
ky na náměstí. Každá třída má svůj strome-
ček, na který vyrobí ozdoby. Ještě nás čeká 
vánoční výstava ve vstupní hale radnice. Při 
zpívání dětí u stromečku na náměstí z MŠ 
vystoupí třída Berušek.
1. 12. a 8. 12. navštíví děti SeneCuru a Seni-
or Home Telč s kulturním programem a pře-
dají klientům přáníčka. Třída Medvídků vy-
robí přáníčka pro Sdílení Telč.
A už se můžeme těšit na vánoční čas.

Eva Eliášová, třída Medvídci

Milí čtenáři,
v první řadě děkujeme za vytvořená přání 
pro seniory v SENECURA Telč. Je zřejmé, 
že nám všem nejsou lhostejní a že rozdává-
me radost i našim starším spoluobčanům. 
K předání dojde 15. 12., kdy vystoupí děti 
z hudebních kroužků flétny a kytara v pro-
storách SENECURA s pásmem koled a vá-
nočních písní.
A co nás čeká? Od 1. 12. rozjíždíme Ad-
ventní kapsičky. Co to znamená? V kance-
láři DDM máme od 1. 12. pověšený advent-
ní kalendář s kapsičkami. V každé z nich se 
skrývá malá pozornost. Každý den můžete 
přijít a pokusit se vylosovat číslo, které je 
shodné s aktuálním datem. Pokud se vám to 
povede, výhra je vaše.
Další naší výzvou je obměna loňské sněhu-
lákové výzvy. V tomto ročníku budeme hle-
dat nejoriginálnější stavbu ze sněhu. Všech-
ny děti, které se zapojí, dostanou malou 
odměnu. Zvláštní odměna potom bude čekat 
na vítěze za originalitu. Jak se zapojit? Po-
stavte svoji stavbu, vyfoťte se s ní, fotogra-
fii se jménem a souhlasem se zpracováním 
fotografií nám pošlete na e-mail ddmkan-
celar@seznam.cz, nebo na facebook. A kdy 
začínáme? Ihned, jak nám to sněhová nadíl-
ka dovolí. Výtvory můžete posílat do konce 
února 2023.
Vánoční putování také znáte z minulého 
roku. Protože se dětem podle hojné účas-
ti akce líbila, připravili jsme pro vás puto-
vání i v tomto roce. Bude probíhat 19. 12. 
2022 až 15. 1. 2023. Můžete se těšit na otáz-
ky, které budou vyvěšeny v telčských výlo-
hách. Soutěžní kartičku získáte v kanceláři 
DDM nebo na infocentru města Telč. Vypl-
něnou kartičku potom odevzdáte do schrán-
ky DDM a od 16. 1. do 31. 1. 2023 si budete 
moci vyzvednout odměnu. 
A poslední zpráva z našeho domečku se ne-
týká přímo dětí, ale s prací s dětmi je spoje-
na. Pan ředitel DDM Telč, Luboš Janovský, 
získal od ministra školství ČR Prof. JU-
Dr. Vladimíra Balaše, CSc. čestné uznání 
za práci s dětmi a mládeží. K tomuto uznání 
mu samozřejmě gratulujeme.

Krásný a klidný Advent a povánoční čas
vám přeje kolektiv DDM Telč

DDM informuje

Nové výpravy Fany a Beryho je čtvrtý díl 
série, kterou procházíme ročními dobami se 
psy žijícími v Kostelní Myslové na farmě pa-
na Kloboučka. Všechny příběhy – tentokrát 
zimní – opět vypráví krkavec Eman, hlídač, 
špion a kronikář, který nezbedné kousky psů 
zapisuje do svého deníčku.
Děti se dozvídají mnoho informací o životě 
na vesnici, o práci na farmě, ale i o domácích 
a divoce žijících zvířatech. 
Na závěr každé kapitoly je test pozornosti – 
to aby si děti uvědomily, jak pozorně četly, 
dále pak Krkavčí miniškolička, kde se dozví-
dáme bližší informace o zvířeti vystupujícím 
v té které kapitole, a na závěr je připravena 
křížovka, kde si děti trénují nejen své znalos-
ti, ale také slovní zásobu.
Tento díl je doplněný loutkami hlavních hrdi-
nů, které si děti mohou vystřihnout.
Kniha bude na pultech kolem desátého pro-
since. Všechny malé i velké čtenáře srdečně 
zvu na autogramiádu, která se uskuteční 16. 
12. od 15 do 17 hodin v knihkupectví pana 
Šilhavého v Telči.

Ivana Fexová

Nová kniha 
Fany a Beryho

Prodej stavebních 
pozemků v lokalitě 
Dačická
Město Telč zveřejnilo záměr prodeje sta-
vebních pozemků pro výstavbu rodinných 
domů v obytné zóně Dačická. Veškeré in-
formace potřebné k podání nabídky jsou 
zveřejněny na elektronické úřední desce 
na adrese: www.telc.eu/urednideska.
Nabídky je možné podávat do 11. ledna 
2023 do 17 hodin.

Informace o realizovaných 
a připravovaných stavbách
Před příchodem zimy se podařilo městu do-
končit všechny investiční akce města, které 
měly být dokončeny v roce 2022.  Mezi ak-
ce, které byly v roce 2022 zahájeny, nicméně 
dle uzavřených smluv o dílo budou dokonče-
ny až v roce 2023 patří: 
• Výstavba výtahu MěÚ Na Sádkách
• Rekonstrukce dvou bytů v bytovém domě 

v ul. Slavatovská
• Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká
• Výstavba sociálního zařízení u rybníka 

Roštejn
• Rekonstrukce ulice Na Sádkách (úsek od 

benzínky kolem MěÚ k rodinným domům)
Mezi největší akce, které budou realizovány 
v roce 2023 patří revitalizace sídliště U Štěp-
nického rybníka – I. etapa a rekonstrukce spor-
tovního areálu v ul. Tyršova. Řešení sídliště, 
vč. vizualizace a situaci řešení sportoviště na-
leznete na internetových stránkách města Tel-
če (Město a samospráva/městský úřad/Odbor 
rozvoje a územního plánování/Informace).
Současně probíhá intenzivní projektová pří-
prava řešení revitalizace plochy bývalého zim-
ního stadionu a prostoru za současným zim-
ním stadionem. Vizualizaci řešení naleznete 
v tomto vydání Telčských listů (str. 14 a 15) 
a také na internetových stránkách města Telče.

Vladimír Švec
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Vzpomínáme 
na 20. století

Podnikatelské prostředí starobylé Telče 
v uplynulém dvacátém století v městské čás-
ti Podolí výrazně obohatila také rodina Von-
drákova. Na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století docházelo v našem regionu 
k nárůstu hospodářského rozvoje. Tento trend 
byl podpořen 13. 8. 1898 zprovozněním že-
lezniční trati nejprve v úseku Kostelec u Jih-
lavy – Telč, která byla následně v dalších le-
tech prodloužena na Dačice a Slavonic a dále 
až do rakouské Schwarzenavy. Přinesl rovněž 
zvýšení možnosti přepravy osob a zboží.
Rozvíjející se cestovní ruch vyžadoval taktéž 
potřebu pohostinských a ubytovacích služeb. 
Vondrákovi, vědomi si této naléhavosti, se 
proto rozhodli nechat vystavět v blízkosti že-
lezničního nádraží v Telči hotel.
Na základě jejich objednávky již roku 1903 
vyprojektoval telčský stavitel Josef Kosík 
na nárožním pozemku hotel se dvěma nálev-
nami, kuchyní se zázemím v přízemí a sedmi 

pokoji pro hosty v patře. Na stavbu byla po-
sléze o rok později připojena ještě přízemní 
kolna se stájemi pro hospodářská zvířata. Aby 
hotelový komplex vykazoval ucelený vzhled, 
byla sjednocena fasáda kolny pásovou rusti-
kou a tvarem oken s hlavní budovou. Ta na-

brala roku 1908 další 
dimenzi prací stavite-
le Ludvíka Srba, kte-
rý tuto část adapto-
val na řeznický krám, 
a spolu s tím navrhl 
postavit do dvora další 
kolnu a směrem k ná-
draží velmi potřebnou 
lednici pro uchovává-

ní potravinářských produktů. Další rozvoj slu-
žeb lze datovat rokem 1926, kdy stavitel Fran-
tišek Hula vyprojektoval nad přízemní lednicí 
nástavbu s dalšími pokoji pro ubytování hos-
tů, které neslo opakování architektonické-
ho členění původní fasády, jež představovala 
štuková zrcadla mezi okny, nadokenní římsy 
s květinovými motivy.
Postupně zde tak vyrůstalo a plně se rozvíje-
lo vyhledávané pohostinství jmenované hotel 

U Nádraží či hotel Na Růžku, mnohdy i lido-
vě hospůdka vybudovaná na pozoruhodném 
architektonickém hávu poskytující kvalit-
ní a vyhledávané gastronomické a ubytovací 
služby. Byla tu taktéž zahradní restaurace, bar, 
bufet atd.
Objekt v průběhu let měnil majitele a provo-
zovatele, v padesátých letech dvacátého sto-
letí se mu nevyhnul zákaz totalitního režimu 
soukromého podnikání. Byl vyhledávaným 
místem občanů Telče a okolí i četných turistů. 
Sloužil svému účelu ještě na počátku jedna-
dvacátého století, kdy byla jeho činnost ukon-
čena Následně v letech 2017–2018 došlo k je-
ho zbourání a je toliko součástí historie Telče.
Připomenutí jeho existence dávají nejen do-
bové fotografie, ty jsou vesměs známé, a tak 
k textu přikládám méně prezentovanou zají-
mavost, která je jistě v hledáčku filumenistů 
– nálepku na krabičce od zápalek hospůdka 
a bar Na Růžku Telč. 

Text a foto: Jiří Ptáček

V letošním roce uspořádala telčská farnost 
již po osmé Misijní neděli. Sobota 22. 10. 
2022 patřila tradičně pečení koláčků, jejich 
balení a přípravě nedělní farní kavárny. Ne-
dělní bohoslužba byla výjimečná tím, že 
jsme si připomněli svoji sounáležitost s lid-
mi z celého světa. Modlili jsme se konkrétně 
za jednotlivé kontinenty a jejich obyvatele. 
Připomněli jsme si je přinášením symbolic-
kých předmětů, pro ně typických, v obětním 
průvodu. Po skončení mše se před farou ob-
jevily stolky, u kterých si mohli kolemjdoucí 

Misijní neděle v Telči

Hodnoty, názory a postoje konkrétního je-
dince nemusí být nutně totožné s hodno-
tovým systém společnosti. Jak člověk pro-
chází různými životními etapami, nabírá 
zkušenosti a vytváří si určitý hodnotový 
systém. 
Názorová pestrost je zcela namístě, posou-
vá nás, diskutujeme, někdy to drhne, ale tak 
už to v životě chodí, máloco je ideální. Žije-
me v době, kdy, ať chceme, nebo nechceme, 
jsme stejně ovlivněni nesmírnou spoustou 
informací. S těmi se obvykle buď ztotožňu-
jeme, nebo je odmítáme. Na tomto základě 
se občas stává, že se dříve staří známí roz-
chází, každý věří jen tomu svému a neustou-
pí ani o píď. Někdo zase po zažitém zkla-
mání nevěří vůbec ničemu a zcela se před 
ostatními uzavře. Vzniká zvláštní paradox, 
ač obklopení moderní komunikační techni-
kou, máme k sobě někdy hrozně daleko. To 
všechno na nás působí, výsledek je znát. Po-
kud uznáme, že každý má právo na trochu 
své pravdy, a hned ostatní tvrdě neodsuzuje-
me, jsme na dobré cestě pochopit podstatu.
Každý z nás je totiž nezaměnitelný originál, 
lišíme se nejenom tím, jak vypadáme, jak 
působíme, ale i tím, jak fungujeme mentál-
ně. Když odlišnosti fyziologické jsou brány 
jako zcela normální, názory a postoje takové 
pochopení zdaleka nenacházejí. Právě pro-
to je však třeba taková témata otevírat, dis-
kutovat, a tím předejít šíření polopravd, kte-
ré společnost rozdělují. Náročné, ale má  to 
smysl.

Jaromír Nosek
za spolek OBROZENÍ 2000

www.obrozeni2000.cz

Všichni jsme originál…„nakoupit“ balíčky koláčků. Příspěvky, kte-
ré se získaly tímto způsobem, byly zaslány 
Papežskému misijnímu dílu, které podporu-
je projekty zaměřené na boj proti chudobě, 
negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti 
a vykořisťování. Letošní výtěžek nás pře-
kvapil nejen svou výší, ale i vlastní částkou. 
Vybralo se totiž rovných 11 000 Kč.
Všem, kdo se jakkoli zapojili do přípravy 
a realizace Misijní neděle, patří za jejich 
ochotu a velkorysost veliké poděkování.

Za organizátory Ludmila Švarcová
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la jsem na fotbalové zápasy o víkendu a ješ-
tě daleko víc na kanál v Českém Vrbném, kde 
obě děti trénovaly, a také jsme strávili celá 
rodina několik dovolených u vodních kaná-
lů na jiných řekách v Čechách i v zahraničí. 
Danieli, pokud mám dobré informace, za ce-
lou vaši sportovní kariéru jste stál na bedně 
jednou (podle internetu), a to na třetím místě. 

Co se stalo?  Viděla jsem váš kurz v tele-
vizi, jak závodníci využívají vědu na divoké 
vodě, a také, jak jste učil pana Krause v je-
ho pořadu správně sedět v kajaku. Takže bych 
tipovala, že musíte mít určitě samé zlato.
/D/:Dařilo se mi o něco víc, byl jsem v ju-
niorské reprezentaci, a když započítám i tý-
mové soutěže, tak mám celkově 14 medailí 
z mistrovství republiky. To hlavní, co mi di-
voká voda dala do života, ale nebyly výsled-
ky. Na divoké vodě je nutné se rychle rozho-
dovat, dokázat vyhodnotit situaci a okamžitě 
změnit plány, dokázat se rychle přizpůsobo-
vat a neustále přemýšlet. To se mi v životě 
úžasně hodí. Navíc divoká voda učí pokoře, 
protože kdo má na vodě nos nahoru, skončí 
celý velmi rychle pod vodou. K tomu jsem měl 
štěstí na ty, se kterými jsem se potkal, a kama-
rádím s nimi dodnes. Třeba na svého trenéra 
Kubu Prühera nebo na kluky, se kterými jsem 
závodil a dneska patří mezi nejlepší na světě 
– třeba Vítka Přindiše, který je letošní mis-
tr světa. S ním se potkávám dál nejen u vo-
dy, kamarádí se celé naše rodiny. A taky jsem 
u vody začal dělat to, co dělám dneska. Kdy-
bych nezačal komentovat vodní slalom, dost 
možná bych dnes nedělal popularizaci vědy 
v České televizi. Na vodě a u vody jsem pořád 
moc rád: na vodě jako někdo, kdo si divokou 
vodou vyčistí hlavu, a u vody jako komentá-
tor závodů. 
Danieli, na každé vysílání si připravujete 
mnoho materiálů, učíte se kvanta informací. 
Jak dlouho si to vše po skončení pořadu pa-
matujete? 
/D/:Část vždycky v hlavě zůstane, někdy větší, 
někdy menší, to se liší podle tématu, jak moc 
je mi blízké a jak často ho můžu využít i v dal-
ším vysílání. Moje podklady vypadají pro vět-
šinu lidí hodně zvláštně – je jen pár lidí, kteří 
mým materiálům rozumí a vyznají se v nich. 
Mně ale takhle vyhovují a díky tomu se do-
kážu i po letech do tématu rychle znovu do-
stat. Když si přečtu své podklady, rychle se mi 
vybaví i další souvislosti. To se mi několikrát 

hodilo třeba u oznamování Nobelových cen, 
kdy mám typicky jen 15 minut na to, abych 
pochopil, za co byla Nobelova cena udělena, 
a vymyslel, jak to divákům v živém vysílání 
vysvětlit.
Tou velkou kapacitou je u nás doma ale mo-
je sestra. Pavlína je daleko chytřejší než já. 
Nejenže vystudovala dvě vysoké školy, ale pů-
sobila i v Japonsku. Japonsky mluví úplně 
bez přízvuku, a dokud ji Japonci nevidí, ne-
poznají, že není rodilá Japonka. Zároveň do-
káže tlumočit z japonštiny nejen do češtiny, 
ale i do angličtiny. Byla v juniorské reprezen-
taci ve vodním slalomu, má obrovské znalosti 
v řadě oblastí a pomáhá řadě lidí se zorien-
tovat v často nesmírně složitých věcech. Jsem 
na ni moc pyšný, dokázala úžasné věci. 
Ale rozhovor má být hlavně vánoční, tak se 
vrátíme se k Vánocům. Jaké dárky od Ježíška 
udělaly, Boženko, synovi největší radost, 
když byl malé dítě, a jaký dárek by mu udě-
lal radost dnes?
/B/: Když byl úplně malý kluk, měl rád míče 
a potom později asi lego. A z knížek encyklo-
pedie, sledovali jsme, kdy nějaká vyjde, a po-
tom fantasy… Z těch jsem měla trochu vrásky, 
protože v té době nečetl nic jiného. Naštěstí 
měl opravu vynikající paní učitelku, která mu 
je uznala jako četbu a nechala ho z toho dě-
lat referáty. A dnes? Že se ve zdraví sejdeme 
všichni u vánočního stromku, před 2 lety to 
kvůli covidu nevyšlo.
Danieli, obrečel jste někdy nějaký dárek, že 
ten jste si určitě nepřál? Takové to, že se Ježí-
šek vůbec netrefil?
/D/:Myslím, že to se nikdy nestalo. Před pár 
lety jsem dostal 48 párů ponožek a byl z nich 
nadšený. Opravdu nadšený, protože jsou 
všechny černé, takže nemusím vůbec řešit, 
která patří ke které. U nás byly Vánoce vždyc-
ky krásný zážitek, a to i když jsme je museli 
kvůli pandemii o něco odložit. I letos budou 
lodičky a zase budu házet pantoflí (házím kaž-
dý rok pravidelně ). Vánoce jsou u nás spo-
lečné, takové mají být. 
Přeji vám, Danieli, aby se lodičky nepotopily 
a pantofle směřovala špičkou k domovu. 
Moc vám oběma děkuji za vaši návštěvu 
u nás, v Telčských listech, celé rodině přeji 
krásné společné Vánoce. A chcete něco sdělit 
našim čtenářům? 
/D/:Ať si všichni, milí čtenáři, užijete Váno-
ce, ať jsou to skutečně ideálně svátky klidu, 
ať dobře nejen vykročíte do nového roku, ale 
i v něm více než dobře celý rok jdete, a ať se 
vám daří každý den se radovat ze života.
/B/: Miluško, děkujeme za pozvání, přejeme 
tobě a všem čtenářům Telčských listů radost-
né Vánoce a šťastný rok 2023.
Také se přidávám s přáním krásných, klid-
ných Vánoc a v novém roce 2023 hodně štěs-
tí a pevné zdraví.

Miluše Nechvátalová

Dnes, v předvánočním čase, jsem pozvala 
na kafíčko Boženku a Daniela Stachovy.
Boženka je má spolužačka z telčského gym-
názia a jejího syna Daniela znáte z televizní-
ho pořadu Hyde Park Civilizace, kde zpoví-
dal již desítky (33) laureátů Nobelovy ceny, 
a například také z mnoha reportáží ohledně 
covidu v době pandemie. A pokud uvidíte 
planetku se jménem STACH, tak ano, je po-
jmenovaná podle něj.
Takže jak najít otázku, kterou mu ještě nikdo 
nepoložil? No, zkusím na to jít přes maminku.
Boženko, jaký byl Dan školní dítě? Nosil sa-
mé jedničky, nebo byl někdy i po škole? 
/B/:Ahoj Miluško, nejprve bych tě chtěla 
pozdravit, protože tě ráda vidím a moc ráda 
vzpomínám na svá léta na telčském gymná-
ziu. Telč má svoje kouzlo.
Daniel byl „vzorné“ dítě, projevovalo se to 
tak, že se skoro neučil, byly výjimky, a to když 
dostal špatnou známku, zavolal mi do práce, 
abychom to měli oba za sebou, a když jsem 
přišla domů, často seděl v pokojíku za stolem 
a pilně se učil, většinou se při první příležitos-
ti přihlásil a známku si opravil. 
Danieli, chodila maminka na rodičovské 
schůzky? Kontrolovala vám úkoly? A ja-
kou nejhorší poznámku jste ze školy donesl? 
A za co vám nejvíc vyhubovala?
/D:/Chodila celou moji školní docházku 
a na základní škole dokonce i na setkání ro-
dičů, kteří zastupovali jednotlivé třídy – tehdy 
se tomu říkalo SRPDŠ – kam jsem ji přihlásil, 
i když jsem jí tím přidal hodně práce. Moji ro-
diče mě vždycky vychovávali k samostatnosti 
a zodpovědnosti: něco chceš, tak se o to starej 
a počítej s tím, že to bude mít nějaké důsled-
ky. A tak to bylo i ve škole. Na gymnáziu jsem 
nesouhlasil se stylem výuky biologie, pokusil 
se ho změnit, ale neuspěl. A tak jsem část věcí 
v testech ignoroval a věděl, že to bude zname-
nat trojku na vysvědčení. Doma jsem to řekl 
a mutinka se jen zeptala: „Není to škoda?“ 
Já řekl, že ne, a tím to bylo hotové. Bez téhle 
důvěry bych dneska nebyl takový, jaký jsem, 
a nedělal to, co dělám. Dali mi nejlepší mož-
nou výchovu a jsem moc rád, že si člověk vy-
bírat rodiče nemůže – já bych si takhle dobře 
vybrat nedokázal. 
Boženko, vím, že syn dělal závodně vodní 
slalom. Chodila jsi s ním na tréninky? A proč 
zrovna vodní slalom? Kluky to obyčejně táh-
ne k fotbalu, k hokeji.
/B/:Miluško, máš pravdu, s fotbalem začínal, 
sám se tam v první třídě při náboru přihlásil 
a hrál ho do 11 let, to už ale zároveň závo-
dil ve vodním slalomu, který zvítězil. Za vodní 
slalom mohla dcera, která s tím začala před 
Danem, a předtím ještě můj muž, protože rád 
jezdil rekreačně na vodě a Dan seděl s námi 
v lodi poprvé ve dvou letech. A ano, chodi-

Povídání u kafíčka s…
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Terénní práce na Štamberku    Foto: J. Novotný

Štamberk stále žije. A to skrze výzkum Cen-
tra excelence Telč. Projekt se nazývá Tech-
nologický výzkum zříceniny hradu Štam-
berk. Vědcům se doposud podařilo například 
zmapovat geologicky zajímavé body v oko-
lí, potvrdit dvě lokality, které byly v minu-
losti klíčové při výrobě vápna, či objasnit, 
jaké technologie využívali středověcí stavi-
telé. Výzkum navíc pomohl odtajnit původ-
ní podobu objektu, kterou akademici převedli 
do 3D modelu.
V jaké fázi se nyní práce nacházejí? „Aktu-
álně například v laboratořích CET probíhá 
materiálová analýza vybraných vzorků hor-
nin odebraných geology Geoparku Vysoči-
na. Připravujeme další skenování zříceniny, 
tentokrát pomocí dronu, a pokračují práce 
na revidovaném popisu historie hradu,“ uve-
dl ředitel Centra excelence Telč Jakub Novot-
ný.
Právě dron pomůže upřesnit model bývalé-
ho hradu. „Máme první digitální model zří-
ceniny na základě dat z ručního laserového 
skenování. Až opadá listí ze stromů, bude-
me prostor skenovat dronem, který nás zave-
de i do nepřístupných míst,“ objasnil výhody 
zařízení Novotný. Digitální model by měl být 
přístupný na webu a na vhodném místě bude 
k vidění také jeho tištěná verze.

Vědci sestavují model 
hradu pomocí dronu

Součástí výzkumu bylo i mapování okolního 
terénu a geologicky zajímavých bodů. „Cel-
kem jsme realizovali 499 záznamů, část je již 
zveřejněna v databázi Geoparku Vysočina,“ 
informoval ředitel. Pozornost vědců směřuje 
také na výrobu vápna v mikroregionu. „Váp-
no je nejen z hlediska historie významný sta-
vební materiál. Náš ústav se dlouhodobě za-
bývá problematikou vápenných technologií, 
tradičního řemeslného zpracování i uplatně-
ní vápna ve stavebnictví. Kolegové provozují 
specializovanou mapovou databázi na webu 
www.calcarius.cz. V loňském roce jsme ji 
v souvislosti s projektem doplnili o dvě dosud 
nezmapované historické lokality v okolí Tel-
če,“ vyzdvihl jeden z výzkumných milníků.
V posledních letech bylo v okolí zříceniny 
možné potkat tým archeologů pod vedením 
archeologa Muzea Vysočiny Jihlava Davida 
Zimoly. „Jde o samostatné aktivity, které ale 
probíhají ve vzájemné spolupráci. Profesor 
Drdácký se přímo účastnil prvních archeolo-
gických výzkumů v této lokalitě v šedesátých 
letech minulého století, takže porovnávání 
zkušeností je oboustranně přínosné,” dopl-
nil ředitel. 
Výzkumné poznatky podle něj využije pře-
devším Geopark Vysočina k prezentaci his-
torického, kulturního i přírodního bohatství 
regionu. „Rádi bychom realizovali i trvalou 
expozici vybraných výsledků, podobu a umís-
tění budeme teprve řešit,“ otevřel otázku bu-
doucí výstavy. „Věříme, že se nám poda-
ří nejen o trochu posunout poznání o hradu 
Štamberk, ale hlavně přiblížit a zatraktivnit 
tuto jedinečnou torzální památku obyvatelům 
i návštěvníkům Telče,“ doufá ředitel Centra 
excelence Telč Jakub Novotný. 

Marie Majdičová

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Trpková: Stvůra; Fielding: Slepá ulička; 
Boučková: Hodiny tikají; Harasimová: Slo-
vo proti slovu; Pogodová: Hoď se do pogo-
dy; Fajnorová: Emilka; Sparks: Přání; Sta-
benow: Mrazivé tání; Hanišová: Neděle 
odpoledne; Braunová: Ibka; Mayne: Vrah an-
dělů; Bryndza: Osudné svědectví; Howard: 
Po západu slunce; Smith: Divoký příliv; The-
orin: Hlasy kostí; Steel: Ztráty a nálezy; Ru-
diš: Winterbergova poslední cesta; Ponca-
rová: Herečka; Devátá: Gerbešín a hezouni; 
Kepler: Pavouk; Ohlsson: Bouře; Boček: 
Aristokratka pod palbou lásky; Erskine: Spřá-
dači snů; Dvořáková: Zahrada
Naučná
Úbl: Stezka Českem; Halasová: Skryté krásy 
kořeny: Bohuslav Reynek a bible; Kosatík: Slo-
venské století; Boledovičová: Vánoční tradinář
Dětská
Malý: Pohlednice z nespatřených měst; Ba-
roš: Pohádky ze skládky; Hudáčková: Sobík 
popleta: příběhy ze ZOO; Míková: Rýmovač-
ky opičí; Mecner: Ruka; Šlik: Zkáza Jezerní 
kotliny; Kratochvíl: Trpaslíci, Prasněhurka, 
děda a já; Braunová: Nejdůležitější na světě 
je kouzelné jablko; Krolupperová: Bubáček 
a zlobivá závěj; Papoušková: Vombat Jirka 
zachraňuje; Burdová: Klárka a vodící pes Dai-
sy; Válková: Skotsko 
Otevírací doba knihovny během Vánoc:
23. prosince: 8.30 – 12.00
27. – 30. prosince: zavřeno
otevřeno 2. ledna 
8.30 – 12.00 13.00 – 17.00

Pro TL připravuje Andrea Fajtová 

Novinky Knihovny UC
Radvan Bahbouh: Pohádka o ztracené kra-
jině: psychologie sebekoučování; Evžen Bo-
ček: Aristokratka pod palbou lásky; Bruno 
Bettelheim: Lidé nejsou mravenci; Aleš Pa-
lán: Robinsoni a donkichoti; Nadine Stros-
senová: Nenávist; František Koukolík: Bul-
šit: O žvanění v organizacích, médiích, politice 
a vědě; Alexandr Mitrofanov: Mrazík s pen-
drekem v ruce Michal Konečný: Vitruvius 
Moravicus: Neoklasicistní aristokratická archi-
tektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800; 
Ladislav Špaček: Etiketa stolování; Wolf-
gang Wild: Historie v barvě; Jan Rosentha-
ler: Kup si vlastní; Teodor Kravál: Řez ry-
bou; Telčsko, místo, kde jste vítáni: průvodce 
krajem pod Javořicí; Miroslav Sígl: Co víme 
o smrti?; Michail Viktorovič Zygar´: Všichni 
muži Kremlu; Margaret Atwood: Příběh slu-
žebnice; Martin Reiner: Básník

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Nezaměstnanost v říjnu:
ČR
říjen 3,5 %, září 3,5 %
(srpen 3,4 %, červenec 3,3 %, červen 3,1 %)
Kraj Vysočina
říjen 2,7 %, září 2,8 %
(srpen 2,7 %, červenec 2,6 %, červen 2,4 %)
Mikroregion Telč
říjen 3,2 %, září 3,3 %
(srpen 3,5 %, červenec 3,1 %, červen 2,8 %)
Telč
říjen 3,5 %, září 3,6 %
(srpen 3,9 %, červenec 3,3 %, červen 2,7 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí
na konci října: Bohuslavice (5,4), Klato-
vec (9,8), Kostelní Myslová (9,3), Lhotka 
6,3), Mysletice (6,3), Řídelov (9,1), Sedlati-
ce (8,8), Strachoňovice (6,3), Vápovice (8,3), 
Vystrčenovice (7,6)

Zdroj: Statistiky ÚP
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Doc. PhDr. Eva Melmuková 

vidla dobrou náladu a spoustu nápadů. Kdy-
koliv jsem šel po náměstí a bylo alespoň tro-
chu vidět sluníčko, těšil jsem se, že Honzu 
potkám. Poklábosili jsme, dozvěděl jsem se, 
co je špatně a co je dobře. Když bylo odpo-
ledne, přiznávám se, že jsem občas neodolal 
jeho pozvání na „medicínu“. 
Mých přátel a později i docela významných 
hostů, kteří prošli domem Wimmerových až 
tam dozadu a až do sklepa, nebylo vůbec má-
lo. Neznám významnou zahraniční návštěvu, 
která by na návštěvu u Wimmerů a zejména 
na pana průvodce Honzu s nadšením nevzpo-
mínala.
Jan Wimmer zkrátka patřil k Telči, k telč-
skému náměstí. Stopa, kterou zanechal, však 
není zdaleka dána pouze jeho nezapomenu-
telnou podobou, nápady a originálním proje-
vem. Jeho záliba v umění a ve starožitnostech 
přinesla Telči nejen Galerii Wimmer, ale ta-
ké díky jeho synovi Alešovi Muzeum tech-
niky. Jan Wimmer stál u zrodu Spolku telč-
ských velocipedistů a pomáhal například jako 
populární startér při tradičním závodu Mezi 
dvěma branami. 
Na závěr si ještě dovolím napsat jednu svo-
ji zkušenost. Jan Wimmer, námi častěji zva-
ný Honza Wimmer, viděl v mnoha směrech 
dál než ostatní. Člověk se musel trochu na-
učit mu rozumět, ale pokud to dokázal, byl 
Honza studnicí odlehčeně a s nadhledem po-
dávané moudrosti a dobrých rad. Díky, Hon-
zo, za Tvoji telčskou stopu, díky za nápady, 
vytrvalost a neústupnost. A díky za všechno, 
co jsi pro nás a pro Telč vykonal. Nebylo to-
ho vůbec málo. Budeš mi moc chybět. Čest 
Tvojí památce.

Miloš Vystrčil

Doc. PhDr. Eva Melmuková
(* 25. 2. 1932  + 5.  11. 2022)
Je to necelých 9 měsíců, co jsme v Telčských 
listech mohli číst od předsedkyně Muzej-
ního spolku v Telči Heleny Grycové Bene-
šové pěkná slova gratulace k významnému 
životnímu jubileu Doc. PhDr. Evy Melmuko-
vé–Šašecí. V závěru článku bylo nesplněné 
přání, aby nám tato jubilantka ještě dlouhou 
dobu byla inspirátorkou a rádkyní v našich 
počinech a aktivitách.
Bohužel se totiž probudila k životu na sklon-
ku léta zákeřná nemoc a neměla slitování. 
A tak se stalo, že po statečném zápase s tou-
to chorobou umírá Dr. Eva Melmuková do-
ma uprostřed svých blízkých za ranního úsvi-
tu v sobotu 5. listopadu 2022. Bude chybět 
nejen mně, protože nejhorší je vždy loučení 
s mámou (a to v každém věku), ale mnohým 
Telčanům, o čemž svědčily i krásné kondo-
lence od přátel, známých i neznámých, ať už 
poslané, vhozené do schránky či napsané e-
-mailem. Maminka zanechala opravdu ne-
smazatelnou stopu, s nasazením sobě vlast-

ním se zúčastňovala různých aktivit jako 
přednášející na mnohých místech, jako his-
torička, farářka, významná členka Muzejní-
ho spolku atd.
Bylo obdivuhodné, jak byl její duch čilý 
takřka do posledních chvil. Stále něco pro-
mýšlela, organizovala věci třeba jen na dál-
ku, dávala důležité podněty, dodávala po-
třebné informace těm, kteří se na něco ptali, 
byla prostě nevyčerpatelnou zásobárnou vě-
domostí. K tomu všemu jsem s obavami sle-
doval zhoršující se tělesný stav své maminky. 
S povděkem jsem mohl přijmout pomoc Sdí-
lení, které v kritické době obstaralo nezbyt-
né pomůcky a dodávalo potřebné léky. Rád 
jsem také využil pomoci telčské Charity, je-
jíž zaměstnankyně obětavě maminku umýva-
ly, když už ona nebyla schopná sama do kou-
pelny dojít. Nablízku kromě užší rodiny byli 
také mnozí přátelé, kteří pomáhali, když by-
lo třeba.
Navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu 
byla maminka plná vnitřní radosti a věřila, že 
světlo Boží lásky jí ukáže cestu dál. Tak tro-
chu i zápasila s časem, aby se alespoň částeč-
ně mohlo splnit to, co si předsevzala, že předá 
svým následovníkům. Jako motto a přesvěd-
čení jejího života nám kromě toho, že měla li-
di ráda, zaznívají jako poslední pozdrav slova 
z její oblíbené staré evangelické písně: „Nuž 
přijmi země kořist svou, co jest mi těla chýš? 
Než klesne tam v tmu hrobovou, můj duch 
z ní vyšel již. Tam nad vší prachu porobou už 
nebes dýše vzduch a světlem mu i ozdobou 
už na věky jest Bůh.“

Petr Melmuk

Ať jsem byl a budu kdekoliv, vždy tomu bylo 
a předpokládám, že i bude tak, že tím nejdů-
ležitějším pro mě budou lidé. 
Jsou to lidé a jejich stopy, kteří výrazně ovliv-
ňují nebo umocňují charakter a vnímání in-
stituce, spolku, společenství, a tedy napří-
klad i města nebo celého regionu. Někdy se 
bohužel stane, že téměř ve stejný okamžik se 
stanou události, které člověkem otřesou, kte-
ré ho zasáhnou a třeba i nelítostně překvapí. 
Události, které člověka přimějí, aby napsal, 
že nás opustili lidé, kteří v něm, a jsem pře-
svědčen, že také v Telči, zanechali hlubokou 
a nesmazatelnou stopu, na kterou bychom ne-
měli zapomenout.

Eva Melmuková
Eva Melmuková, rozená Šašecí (stejně jako 
její manžel Jiří), pro mě byla a vlastně nadá-
le zůstává nedílnou součástí tváře naší Tel-
če. Vlastně mi nikdy ani na mysl nepřišlo, 
že v Telči strávila jen část svého života. Ně-
jak jsem si neuměl představit, že by se mohlo 
stát, že by nebyla, že není, že by odešla. A sta-
lo se. Cítím smutek a lítost a zároveň si uvě-
domuji, jak hlubokou a čistou stopu ve mně 
zanechala, a jsem za to vděčný. 
Přiznávám, že od Evy Melmukové jsem se 
učil při každém našem setkání, na která jsem 
se vždy těšil. Pokora a urputnost v jednom. 
Laskavá moudrost a vytrvalost. Snaha o za-
chování naší historické paměti jako základu 
poznání, že o svobodu je třeba pečovat. To 
vše bylo paní docentce vlastní.
Mnozí jistě ocení schopnost Evy Melmukové 
veřejně přesvědčivě a nebojácně promluvit. 
Její listopadová a polistopadová role v Telči 
v době sametové revoluce i v Občanském fó-
ru a v prvních svobodných komunálních vol-
bách v roce 1990 byla zásadní. Její přístup 
zaslouží velkou úctu a poděkování. Přestože 
v prvních svobodných volbách do zastupitel-
stva v Telči v roce 1990 získala suverénně nej-
více hlasů, namísto role starosty se rozhodla 
věnovat vzdělávací a duchovní službě. V za-
stupitelstvu zároveň pilně pracovala na pozi-
ci neuvolněného člena. S Evou Melmukovou 
jsme se často vídali na všech možných nejen 
telčských akcích, přednáškách a dalších se-
tkáních. Její vitalita byla obdivuhodná a ener-
gie nevyčerpatelná. Nikdy na ni nezapomenu 
a navždy pro mě bude součástí jedinečné tvá-
ře Telče, kterou mám natrvalo s láskou zapsa-
nou ve svém srdci a ve své duši. Čest její pa-
mátce a velká úcta k vykonanému.

Jan Wimmer
Jana Wimmera jsem poznával postupně 
nejen jako galeristu, nýbrž jako člověka, se 
kterým byla vždy legrace a který měl zpra-

Stopy
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Dne 8. listopadu 2022 nastala v Telči smut-
ná změna. Nejznámější židle na náměstí 
Zachariáše z Hradce zůstala prázdná. Toho 
dne ráno navždy, a velmi náhle, dotlouk-
lo srdce našeho kamaráda, přítele, kolegy 
Jana Wimmera, Honzíka Wimmerů, znalce 
umění, galeristy, restaurátora historických 
předmětů, překrásných starých automobi-
lů, kol a strojů, organizátora nezapomenu-
telných setkání sběratelů veteránů a hlavně 
člověka s velkým srdcem, otevřenou myslí 
a sluncem v duši. 
Opustil nás významný zakládající člen 
spolku Mezi dvěma branami.
Honza Wimmer byl nezapomenutelná 
osobnost a součást života v Telči, byl to 
rozevlátý bonviván, stále dobře naladěný 
optimista, bezelstný, veselý človíček s ote-
vřenou duší. Každý den probouzel ospalé 
náměstí svým osobitým smyslem pro hu-
mor, který nikdy neurazil. Vyzařoval ra-
dost ze života a vnitřní klid. Miloval umě-
ní, miloval výtvarné umění a dokázal mu 
dávat prostor v rodinné Galerii Wimmer.
Honzík odešel navěky sedět na jiné ná-
městí a rozdávat tam optimismus a radost. 
To vše nám bude moc chybět a naše ospa-
lé městečko již nikdy nebude tak veselé. 
Ale všichni, kdo půjdeme okolo jeho židle, 
kde vždy sedával, všichni si jistě vzpome-
neme na jeho průpovídky, pozdravy a vo-
lání a budeme ještě dlouho cítit jeho vese-
lého ducha. 

Čest jeho památce
Kamarádi a přátelé ze

spolku Mezi dvěma branami

Jan Wimmer

V říjnu a listopadu byla ve vstupní síni 
radnice v Telči filatelistická výstava k 85. 
výročí klubu. Děkujeme návštěvníkům 
za příznivou odezvu a všechny zájem-
ce o filatelii zveme na naše schůzky, kte-
ré se konají každou druhou neděli v měsíci 
od 9 do 11 hodin v Klubu důchodců (zadní 
vchod polikliniky). Tam se můžete poradit 
také o vašich starších sbírkách.

Ing. Bohuslav Makovička, 
předseda KF Telč

Filatelistický klub Telč
Ahoj, Románku, co je nového? Tahle slo-
va jsem slýchal po řadu let téměř každo-
denně, když jsme se s Honzou Wimme-
rem potkali. A bylo jedno, zda seděl před 
svým domem na židli a užíval si prvních 
jarních slunečních paprsků, nebo se jen 
procházel po Telči. Byl nepřehlédnutelný, 
když ve svém kloboučku procházel me-
zi auty na své Veteránské revue, projížděl 
se na kole s Telčskými velocipedisty ne-
bo startoval retrozávod Mezi dvěma brana-

Vzpomínka

mi. V dobrém slova smyslu, bylo ho všude 
plno a rozdával dobrou náladu. Bez něho 
bude telčské náměstí hodně smutné. A tak 
se alespoň občas zkusme podívat na film 
Dům U Zlatého úsvitu a připomeňme si 
Honzu tak, jak jsme ho všichni znali.

Setkání s paní Melmukovou bylo pro mě 
vždy příjemným popovídáním, ale součas-
ně i procházkou historií Telče. Ať už jsme 
v kostele svatého Ducha řešili opravu stře-
chy, u ní doma vybudování vzdělávacího 
centra společnosti Veritas, nebo přípravu 
Konference evropských protestantských 
muzeí, vždy jsme se dostali na toto téma. 
S typickým úsměvem trpělivě vysvětlo-
vala všechny souvislosti. Dokázala pře-
svědčit, měla úžasnou schopnost propojo-
vat lidi a člověk odcházel ze schůzky s ní 
nabitý energií. Naposled jsme se takto se-
tkali, když jsem jí trochu s obavami před-
stavil myšlenku přesunu telčského muzea 
na Staré Město do objektu bývalého domo-
va pro seniory. V očích jí zajiskřilo a hned 
začala tu myšlenku rozvíjet. No a dnes se 
již v rekonstruovaných prostorách instalují 
muzejní expozice. Bohužel, paní Melmu-
ková se už na ně nepodívá. Její odkaz ale 
v Telči bude žít nadále.

Roman Fabeš
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„Kdybych byl pastevcem koní…“
Jistě by se ke mně snesl anděl

a vyjevil mi Zvěstování.
Ale já hlídám jen osamělý psací stroj.
Cítím kol spánku tajemný van křídel,

ale vím, že anděl se mi nezjeví.
Přesto předstírám, 

že jsem ho viděl a slyšel –
a tvrdím to lidem, které mám rád,

abych jim daroval radost.
A slibuji, že se vrátí.

František Kožík
Vánoční dedikace

Jan Stříteský, ARCHEOS Telč

Oznámení finančního odboru MěÚ Telč

Finanční odbor Městského úřadu Telč upozorňuje občany, že 
složenky na zaplacení místního poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství budou distribuovány v lednu 2023. Plat-
by výše uvedeného poplatku v hotovosti na pokladnách Měst-
ského úřadu Telč budou přijímány z důvodu účetní závěrky roku 
2022 nejdříve od 16. 1. 2023. Při bezhotovostní platbě převodem 
z účtu dbejte na správné zadání variabilního symbolu, aby byla 
platba „napárovaná“ ke správnému plátci. Každá platba má svůj 
variabilní symbol – neposílejte více lidí pod jedním symbolem!
Poplatek je vybírán i za stavby určené k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzic-
kou osobu.  Úplné znění výše uvedené obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2021 naleznete na www.telc.eu.

Ing. Lenka Komůrková,
vedoucí finančního odboru

Platby za komunální odpad 
v roce 2023

Příznivci folkové hudby a Prázdnin 
v Telči si v posledních dnech roku opět 
přijdou na své. Známí hudebníci jako 
Nezmaři, Žalman, Jarret, Epydemye, 
Martina Trchová nebo Bára Hrzáno-
vá zahrají poprvé v univerzitním cent-
ru, a to od 27. do 30. prosince. Vánoční 
prázdniny se v Telči uskuteční zhruba 
potřicáté, zároveň by po dvou letech 
ovlivněných pandemií měly proběh-
nout naplno. „První byly asi v roce 1991 
a potom každý rok s výjimkou roku 2020, 
kdy jsme nesměli kvůli covidu nic. A lo-
ni to bylo takové nesmělé,“ uvádí Milan 
Medvěd Kovář, kterého jsme se zeptali 
na další podrobnosti z plánování čtyř-
denního festivalu.
Na co všechno se můžeme těšit?
Hlavně na přátelská setkání s vánoční 
nebo přesněji povánoční či mezivánoční 
náladou.  Program Vánočních prázdnin 
v Telči je už léta stejný nebo velmi po-
dobný. Nezmaři a Žalman se svým spo-
lem mají svůj vánoční termín v Telči už 
„nadosmrti“ zarezervovaný a Martina Tr-
chová, Epydemye a Jarreti jsou naši nej-
bližší, a tak se s nimi rádi v tento krásný, 
klidný čas scházíváme. Největším „dá-
rečkem“ pod stromeček pak asi bude Bá-
ra Hrzánová se svým znovuobnoveným 
Condurangem.
Čeká návštěvníky i nějaké překvapení?
Tím největším překvapením asi bude, že 
z důvodu stále trvající rekonstrukce zám-
ku nemůžeme do zámecké konírny, a tak 
nám nezbývá nic jiného než uspořádat 
koncerty v aule centra Masarykovy uni-

Vánoční prázdniny tentokrát rozezní aulu Univerzitního centra Telč
verzity. Máme ho moc rádi a atmosféra 
tam bývá úžasná. Tak snad se tam všich-
ni vejdeme.
A na co se nejvíce těšíte vy sám?
Přeci na ta krásná setkání a objetí s přáteli 
a kamarády. A na společně příjemně strá-
vené večery a po koncertě následné zpí-
vání…
Jsou ještě dostupné vstupenky? Kde je 
lze případně zakoupit?
Nejjednodušší je koupit vstupenky přes 
naše webové stránky prazdninyvtelci.cz. 
Pro ty, co stále ještě potřebují papírovou 
vstupenku, budou na „íčku“ na telčské 
radnici. Zatím je vstupenek dost, ale vě-
řím, že se brzy rozeběhnou pod vánoční 
stromečky.
Stihnete si s každoročním pořádáním 
Vánočních prázdnin vůbec někdy užít 
Vánoce jako takové?
No jéje! Vyhýbám se předvánočnímu 
shonu a dělám si pohodu na chaloupce 
ve Lhotce. Snažím se dodržovat tradice. 
Zatímco nám babička peče „linecké“, si 
s kluky musíme ještě napéct „slepované“. 
Máme velkou rodinu a než se se všemi 
užijeme a všichni si navzájem popřejeme, 
tak už si musíme jet užít, tak trochu pra-
covně, těch Vánočních prázdnin v Telči.
Jak jste na tom s přípravami letních 
Prázdnin 2023?
Na Prázdninách v Telči 2023 pracujeme 
už léta.  Na zámku je to tak, že jakmi-
le kapela dohraje, už se ptá na termín hra-
ní pro příští rok. Termíny některých slav-
ných jmen už máme potvrzené. A ti věrní, 
kteří se vrací do Telče rok co rok, ti s hra-

Nabídka volného bytu 
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro 

nájem bytů ve výlučném vlastnictví města Telče“, nabízí 
město k pronájmu následující 

byt v Domě s pečovatelskou službou 
v ulici Špitální 611, Telč - Staré Město: 

 

Byt č. 2 (1+0) v 1. podlaží 
 

Celková plocha: 42,15 m2 

Nájemné celkem: 2 895 Kč 
Byt spadá do energetické třídy C. 

 

Termín pro přijetí žádostí: do 21. prosince 2022 
 

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného 
bytu jsou zveřejněny na úřední desce 

a na webových stránkách města (www.telc.eu). 
 

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování 
Jana Vyhlídalová, tel.: 567 112 425, 

e-mail: jana.vyhlidalova@telc.eu 
 
 

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

• Pronajmu garáž na Markových humnech 
v Telči. Dlouhodobě. Cena dohodou. Tel. 
724 524 185.

• Prodám vlašské ořechy. Cena 80 Kč/kg. 
K doptání na tel. 723 763 928

Malý oznamovatel

ním už také počítají. Hlavně aby už bylo 
zámecké nádvoří opravené a koncerty tam 
mohly proběhnout. Moc se těšíme!

Ivana Holcová
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Připravované projekty města (probíhá projektová příprava) 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 

Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
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Připravované projekty města (probíhá projektová příprava) 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 

Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 

 

 

 

 

 

 

Více na internetových stránkách města Telče (Město a samospráva/městský úřad/Odbor rozvoje a územního plánování/Informace) 

Rozšíření sportovního areálu u zimního stadionu 

Rozšíření sportovního areálu u zimního stadionu 
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Zprávy z UCT 
– prosinec 2022
Malé prosincové bilancování v Univerzit-
ním centru 
Pomalu za sebou máme rok 2022. Byl to rok 
plný událostí a výzev. Teď, na jeho konci, si 
téměř nevzpomeneme, že jeho začátek byl 
ještě ve znamení proticovidových opatření 
nebo že jsme museli čelit uprchlické krizi vy-
volané ruským válečným napadením Ukraji-
ny. Většina z nás žije aktuálně spíše cenami 
energií a nárůstem cen v obchodech. Nezbý-
vá než věřit, že po minulých letech plných ne-
jistot se příští rok dočkáme celkového zklid-
nění a návratu k – pokud možno – běžným 
starostem. 
Všechny krizové události se ale přirozeně od-
razily také v běhu běžných institucí, těch tel-
čských nevyjímaje. Konec covidových opat-
ření v našem Univerzitním centru nastal 7. 
března, kdy jsme přešli na bílý, nejnižší stu-
peň univerzitního protiepidemického semafo-
ru. Ten naštěstí stále trvá, a mohly tak pro-
běhnou všechny větší tradiční akce, včetně 
slavnostních promocí a zahájení kurzů U3V 
nebo oslav GOB a vzniku středního školství 
v Telči. 
V sobotu 27. února, tzn. hned tři dny po na-
padení Ukrajiny, k nám do Univerzitního cen-
tra dorazily první uprchlické rodiny, celkem 
u nás bylo 29 žen a dětí, a po skvělé spoluprá-
ci s městem Telč a panem starostou Brtníkem 
se povedlo postarat o ně po nejkritičtější do-
bu. S kolegy z Panského dvora jsme připravi-
li i dva plnohodnotné kurzy českého jazyka. 
Pak už ale začala tradiční sezóna a centrum se 
konečně naplno otevřelo vzdělávacím a kul-
turním akcím. Bylo jich hodně, jako by se or-
ganizátoři snažili dohnat covidové prázdniny. 
Letošní rok byl v Telči plný výročí. Pro nás to 
bylo hlavně 100 let Míly Doleželové. Poved-
lo se nám z Norských fondů získat prostřed-
ky na návrat jejího díla do Telče. Podrobnosti 
o projektu naleznete na stránkách www.mila-
dolezelova.eu. A je to právě toto téma, které 
je takovým mostem do roku 2023. Čeká nás 
v něm hodně nových výzev, budování expo-
zice a realizace celé řady souvisejících vzdě-
lávacích a kulturních akcí, renovace student-
ských pokojů atd. Chceme ale také rozvíjet 
skvělou spolupráci s místními institucemi, 
GOB a SOŠ, UTAM Akademií věd ČR, tel-
čskou pobočkou NPÚ a Muzeem Vysočiny 
v Jihlavě. Velkou příležitost vidíme i v me-
morandu o spolupráci, které jsme v listopadu 
podepsali s kolegy z Kraje Vysočina a které 
by mohlo do Telče přivést další brněnské ko-
legy s novými projekty. 
Moc všem děkujeme za podporu a spolupráci 
a přejeme z Univerzitního centra krásnou zimu 
a pěkné adventní časy. 

Vzdělávací a univerzitní akce 
2.–3. prosinec, výjezdní workshop dokto-
randů, pořádá Právnická fakulta MU
15.–16. prosinec, výjezdní porada, pořádá 
BESIP

Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách či kulturních akcích, prosíme, kontak-
tujte Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143, nebo 
Lucii Zemanovou, tel. 549 49 1141) 
Srdce a zvon, dovolujeme si vás pozvat 
na tematickou výstavu věnovanou zvonař-
ství, historii a výrobě zvonů na Vysočině, 
kterou pořádá telčská pobočka Muzea Vy-
sočiny Jihlava ve spolupráci s knihovnou 
Univerzitního centra. Výstavu instalova-
nou 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 proběhlo 1. listo-
padu (bez vernisáže), ke zhlédnutí v prosto-
rách Kavárny–cukrárny Haas, vstup volný.

Akce pro veřejnost (pro upřesnění in-
formací o výstavách či kulturních ak-
cích, prosíme, kontaktujte Ilonu Martinů, 
tel. 549 49 1143, nebo Lucii Zemanovou, 
tel. 549 49 1141, ZMĚNA VYHRAZENA) 
1. prosince od 16 hodin, učebna P2, 
PŘEDNÁŠKA studentů GOB a SOŠ Telč, 
Téma: Filmové hvězdy minulého století, 
přednáší studentka čtvrtého ročníku Vanes-
sa Burešová, vstup volný
12. prosince od 17.30 hodin, knihovna 
UC, Vánoční besídka Jitky Jacobsové 
a Dity Coufalové (ZUŠ Telč), vstup volný
17. prosince od 19.00 hodin, Aula UC, 
koncert Anny Zemanové v doprovodu ka-
pely Vosolit s autorským čtením Veroniky 
Bulákové, vstupné dobrovolné
27.–30. prosince 2022, Aula UCT, koncer-
ty v rámci festivalu Vánoční prázdniny 
v Telči, informace: www.prazdninyvtelci.cz  

Jaroslav Makovec 

Prorektor pro personální a akademické 
záležitosti Masarykovy univerzity Jiří 
Hanuš a hejtman Kraje Vysočina Vítěz-
slav Schrek podepsali v Telči memoran-
dum o spolupráci. Podpisu byli přítomni 
také kvestorka MU Marta Valešová, ře-
ditel Univerzitního centra Telč Jaroslav 
Makovec či náměstkové hejtmana Kra-
je Vysočina Hana Hajnová a Roman Fa-
beš. Memorandum bylo uzavřeno na do-
bu neurčitou.
Podstatou memoranda je rozvoj spolu-
práce obou institucí v oblasti vzdělává-
ní a prohlubování profesionálních znalostí 
a praktických dovedností studentů, účast-
níků vzdělávání a absolventů, zajištění od-

Masarykova univer-
zita podepsala memo-
randum o spolupráci 
s Krajem Vysočina

borných praxí a stáží, transferu technolo-
gií a popularizace vědy a výzkumu. Obě 
strany mají zájem v rámci svých možnos-
tí rozvíjet a prohlubovat spolupráci, napří-
klad v oblastech rozvoje Středoevropského 
centra pro kulturní dědictví v Telči, při hle-
dání a zpracování společných témat baka-
lářských, diplomových a doktorandských 
prací s praktickým využitím pro rozvoj 
území kraje nebo při hledání a přípravě stu-
dijních oborů s potenciálem průběhu výu-
ky v Telči.
„Masarykova univerzita disponuje v Tel-
či svým centrem, které je přímo na náměs-
tí. Toto místo má svou historii a génia lo-
ci a je v univerzitním zájmu, aby sloužilo 
nejen akademikům a studentům univerzi-
ty, ale aby bylo otevřeno spolupráci s Kra-
jem Vysočina. Uzavřené memorandum není 
jen proklamací, ale vyjádřením zájmu Ma-
sarykovy univerzity o prohloubení kontak-
tů v rámci vědeckého poznání, výuky a roz-
manitých projektů. Jsem přesvědčen, že 
některých cílů se dá dosáhnout pouze vzá-
jemnou kooperací, která znamená i oboha-
cení všech zúčastněných,“ uvedl Jiří Hanuš, 
prorektor pro personální a akademické zá-
ležitosti Masarykovy univerzity.

Právě v tomto směru spatřuje vedení Kra-
je Vysočina velkou příležitost. „Pracoviš-
tě Masarykovy univerzity v Telči vidíme 
jako ideální pro případné budoucí vzdělá-
vání, například pedagogických pracovníků. 
Je to dobrá lokalita pro pořádání vzdělá-
vacích akcí, pracovních jednání, seminářů, 
konferencí a organizaci obdobných činnos-
tí nejen pro akademiky, ale i pro studenty,“ 
říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje Hana Haj-
nová.
Masarykova univerzita není jedinou vyso-
kou školou, se kterou Kraj Vysočina uzavřel 
memorandum o spolupráci. Kraj Vysočina 
má legitimní potřebu podporovat projekty 
vysokých škol, jejich investiční i vědecké 
aktivity. „Spolupráci s partnery z akademic-
ké sféry vnímám jako nezastupitelnou z po-
hledu rozvoje regionu, především pokud jde 
o přípravu kvalifikovaných odborníků pro 
regionální trh práce a podporu výzkumu, vý-
voje a inovací, včetně uplatňování jejich vý-
sledků v praxi, což jsou zásadní předpokla-
dy pro vyvážený růst a konkurenceschopnost 
regionu,“ uzavřel hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Schrek.

Dle TZ
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debních platformách, klip vyjde v adventním 
čase.
Autorem textu i hudby je zpívající hasič. 
„Když skládám, jde to většinou ráz na ráz. 
Hudba zpravidla vzniká současně s textem, 
který ještě při závěrečných úpravách dotahu-
ji. Během dvou hodin byla hotová základní 
kostra, pak už jsem jen vrstvil nástroje a vo-
kály. Hudební aranž vznikla ve spolupráci 
s nahrávacím studiem AB Records Škrdlo-
vice u Žďáru nad Sázavou,“ přiblížil pro-
ces vzniku Vánoční Jurič. Práci na ní započal 
s předstihem, aby ji mohl nabídnout a propa-
govat už začátkem listopadu. „To se podaři-
lo a jsem rád, že se objevuje v českých rádi-
ích,“ vyzdvihl.

Hasič letos stihl natočit čtyři hudební video-
klipy. „Za zmínku určitě stojí klip Hipík, kte-
rý jsme natáčeli v okolí Sedlejova a Urbano-
va, a také klip Nech mě jít, ten vznikl na jaře 
v prostorách bohuslavického Ptačího do-
mu,“ uvedl. Kromě natáčení se v létě s ka-
pelou objevil na několika festivalech. „Moc 
jsme si to užili a těšíme se na další koncertní 
léto, kde se opět potkáme s lidmi,“ vzkázal 
Jurič. V nejbližší době ho bude možné po-
tkat na festivalu v Jihlavě a Telči, konkrét-
ní informace včas zveřejní na facebookovém 
profilu Jurič Pařil. Kromě koncertů by příští 
rok chtěl natočit alespoň tři nové písně a také 
další vánoční skladbu.
„Jménem celé kapely bych chtěl poděkovat 
a popřát veselé Vánoce všem věrným fanouš-
kům, partnerům i těm, kteří nám pomáhají 
a přejí úspěch,“ dodal Jurič Pařil.

Marie Majdičová

Naslouchání, blízkost a identifikační vzor 
jako 3 důležité aspekty naší práce
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZA-
STÁVka Telč pracuje s dětmi a mladistvými 
od 10 do 26 let věku, což se na první pohled 
může zdát jako velký věkový rozptyl cílové 
skupiny. A je tomu skutečně tak. Proto je pro 
každého pracovníka velmi důležité, aby si byl 
vědom, s jakým cílem do spolupráce s klienty 
vstupuje. Každý klient, který zařízení navštíví, 
má své osobní cíle, které jsou maximálně in-
dividuální, pochopitelně, ale jaké cíle má mít 
pracovník? Sociální práce s touto cílovou sku-
pinou si žádá především naslouchání, blíz-
kost a jako pracovníci musíme býti vhodný-
mi identifikačními vzory pro naše klienty.
Proč zrovna naslouchání a blízkost? Protože ať 
jsme kýmkoliv, jistě si můžeme vzpomenout 
na chvíle, kdy jsme potřebovali někoho, kdo 
nám naslouchá, kdo nám porozumí a kdo 
je tu pro nás i s naší situací. Neméně důleži-
té je to i pro naše klienty, kteří se často s na-
sloucháním setkají až v našem zařízení, a to 
z nejrůznějších důvodů, jako je např. absence 
rodičovské péče či absence blízké osoby, kte-
ré se mohou svěřit. Při naslouchání klientům 
však využíváme různé metody. Nejčastěji vy-
užíváme aktivní naslouchání, které spočívá 
především v tom, že nejenom pasivně naslou-
cháme proudu vyslovených myšlenek, ale ak-
tivně se je snažíme uchopit, pochopit, reflek-
tovat, a rozklíčovat tak stěžejní problém, který 
dotyčného tíží. Tím, že slyšíme a parafrázuje-
me to, co dotyčný říká, nabývá blízkost svým 
významem a u klientů dochází k uvědomění si 
dosud neuvědomovaného. 
Býti identifikačním vzorem pro klienty je také 
zodpovědná úloha každého pracovníka, který 
by si měl být v první řadě vědom toho, kým 
je on sám a kým chce být pro klienty. Jinak 
řečeno, co a jak chce klientům předávat. 
Jak jsem zmiňovala výše v textu, často dětem 
a mladistvým chybí rodičovská péče, pozor-
nost, a tudíž i vzor, se kterým by se mohli iden-
tifikovat a který by je naučil hranicím, jež jsou 
společností přirozeně nastavovány. Tyto vzo-
ry mohou naši klienti najít v nás pracovnících, 
kteří jim je předáváme s respektem, vysvětle-
ním a úctou k nim samotným i celé společnosti.

Bc. Barbora Petrů
Sociální pracovník NZDM ZASTÁVKA Telč

Sociální okénko

Vážení čtenáři, milí klienti!
Sice žijeme v nelehké době, kdy řešíme 
spousty problémů, ale zastavme se na chví-
li v období adventu, nasajme předvánoční at-
mosféru a připravme svá srdce na nejkrás-
nější svátky v roce. Nezapomínejme na svou 
rodinu a potěšme zvláště své rodiče, prarodi-
če a všechny blízké návštěvou, objetím nebo 
dárkem z lásky. Dovolte mi jménem pečova-
telské služby v Telči popřát vám všem klid-
né a krásné Vánoce a do nového roku naději 
a úsměv na tváři.
A pokud se přece jen objeví nějaké mraky 
na vaší obloze, je tu spousta věcí, se který-
mi vám pečovatelská služba může pomoci. 
Pokud byste potřebovali pomoc s péčí o sebe 
nebo svoji domácnost nebo se staráte o své 
blízké a je toho na vás už moc, zastavte se 
za námi v kanceláři pečovatelské služby, 
Špitální 611, Telč nebo zavolejte na telefon 
736 523 657. Pokusíme se nejít řešení vaší 
situace.
Děkujeme všem čtenářům za zájem o naše 
příspěvky a těšíme se, že vám zase příští rok 
přineseme zajímavé čtení z dění v naší službě 
nebo nějakou radu, jak pomoci lidem, kteří to 
potřebují. Pomáháme z lásky k lidem. 

Bc. Eva Pařízková, 
vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč

Charitní pečovatelská 
služba Oblastní charity 
Jihlava, středisko Telč 
děkuje a přeje všem 
poklidný advent 
a radostné Vánoce

V málokteré koledě či vánoční skladbě se 
zpívá o místních tradicích a zvycích. Do své 
letošní novinky Vánoční ale Jurič Pařil zahr-
nul Studnické perníčky, telčského Mikuláše 
na náměstí či třešťské betlémáře. Píseň bu-
de možné slyšet od 2. prosince na všech hu-

Zpívající hasič vydal 
novou vánoční píseň 

Zpívající hasič v létě na náměstí   
Foto: Ilona Jeníčková
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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 pre-
zidenta republiky vedeném MěÚ Telč, který ne-
bude moci volit ve volebním okrsku, pro který 
je tento seznam veden, může požádat o vydá-
ní voličského průkazu MěÚ Telč – ohlašovnu 
evidence obyvatel  - Na Sádkách čp. 453, a to 
písemně nejpozději do 6. ledna 2023 (pro pří-
padné II. kolo volby nejpozději do pátku 20. 
ledna 2023) nebo osobně do středy 11. ledna 
2023 do 16.00 hod. (pro II. kolo volby nejpoz-
ději do středy 25. ledna 2023 do 16.00 hod.). 
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro 
volbu prezidenta republiky je k dispozici na vý-
še uvedeném pracovišti MěÚ Telč, příp. ke sta-
žení na webových stránkách města.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech vol-
by prezidenta republiky k hlasování v jakémko-
liv stálém volebním okrsku na území České re-
publiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě České republiky s výjimkou 
konzulárního úřadu vedeného honorárním kon-
zulárním 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 (tele-
fon 567 112 462 a 567 112 463) a ve dnech vo-
leb (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 vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to v územním obvodu, pro kte-
rý 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 mláde-
že Telč – Vnitřní Město, nám. Zachari-
áše z Hradce čp. 66 (divadelní sál) – tel.  
724 192 190
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. 
Hradební, Krátká, Kostelnomyslovská, Mlýn-
ská čp. 11,  Na Hrázi, Na Můstku, Na Parkaně, 
Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Hor-
ní brány, U Masných krámů, Úzká, Židovská, 
9. května
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 vý-
jimkou nemovitostí čp. 163 a čp. 388), Maš-
kova, Mládkova, Mlýnská (s výjimkou nemo-
vitosti čp. 11), Na Korábě, Na Oslednicích, 
Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíkova, 
Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, 
Zahradní

Volba prezidenta ČR – voličské průkazy
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, Hra-
decká, 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, Kopři-
vův mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole 
Telč – Štěpnice, Nerudova ul. č. 352 – tel. 
777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringero-
va, Dvorecká, Havlíčkova, Jana Husi, Jana Žiž-
ky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, 
Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnic-
ká, 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 výbo-
ru 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 po-
čkání 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. Vo-
liči, kterým přijde avízo o tom, že jejich osob-
ní 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 pří-
padě 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“. 
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Oznámení změn a nové ordinační doby 
v ordinaci MUDr. Nosek, s. r.o., od 1. 1. 2023

Důvodem změny se snížením počtu ordinač-
ních hodin je omezení působení jednoho z lé-
kařů ze zdravotních důvodů. I přes veškerou 
snahu a vyškolení několika mladých léka-
řů v přípravě na atestaci v oboru všeobecný 
praktický lékař pro dospělé se nám bohužel 
nikoho z nich nepodařilo přesvědčit k další-
mu působení a pokračovaní ve své lékařské 
kariéře a praxi praktického lékaře v Telči. 

I přesto se i nadále budeme snažit v této čin-
nosti pokračovat tak, aby byla lékařská péče 
naší ordinace do budoucna zachována.
Z výše uvedených důvodů upozorňujeme 
všechny pacienty na určitou změnu kon-
ceptu poskytované péče od 1. 1. 2023. No-
vě budou výrazně posíleny kompetence 
a autonomie práce zdravotních sester, kdy 
se sestra bude podílet v rámci svých kom-
petencí na vyšetřovaní neakutních stavů, 
poskytovat léčebnou i ošetřovatelskou péči 
a kompletovat informace nutné pro závěry 
lékaře více, než tomu bylo doposud. Ošet-
řující lékař se bude muset prioritně zabývat 
řešením situací, které nemohou být řeše-
ny bez jeho zásahu – např. akutních stavů. 
Prosíme tímto pacienty, aby se snažili co 

nejvíce pro neakutní zdravotní problémy, 
sociální a právní a jiné odkladné informace 
využívat distanční formu komunikace s na-
ší ordinací – viz níže. 
Systém komunikace s ordinací a objedná-
vání zůstávají nezměněny:
1. zanecháním požadavku v systému Sestra 

Emmy – viz. naše webové stránky/ www.
mudr-nosek-sro.cz/

2. telefonicky – telefon ordinace: 778 713 356
3. zanecháním zprávy na telefonním zá-

znamníku
4. osobně objednáním u sestry v ordinační 

době
Děkujeme za pochopení.

Za pracovníky ordinace 
MUDr. Jiří Nosek

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7.00 – 16.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 14.00 hod.

polední přestávka každý den 
12.00 – 13.00 hod.
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Halloween v Telči zaujal

Kostlivci, pavouci, náhrobky a duchové. 
Dům na Hradecké ulici oblékla koncem říj-
na rodina Nechvátalova do halloweenského 
kabátku. I přes strašidelnou výzdobu u nich 
ale rozhodně nevládla ponurá atmosféra. Prá-
vě naopak. V sobotu, pár dní před svátkem, 
kolem vesele řádili malí i velcí v kostýmech. 
Dekorace zaujaly nejen mnoho kolemjdou-
cích, ale i řadu dalších návštěvníků, kteří si 
tam v posledním říjnovém týdnu přišli pro fo-
tografii.
Původně americký svátek už v Česku poma-
lu zdomácněl. „Několik let se u nás kona-
jí halloweenské party, ani akce ve školkách 
nejsou vzácné,“ myslí si Miluše Nechvátalo-
vá. K uspořádání sobotní akce navíc nahrával 
i fakt, že její velká rodina s mnoha malými ra-
tolestmi má ráda masky a převleky. „Během 
pandemie covidu se bohužel několikrát stalo, 
že jsme dětem nakoupili krásné kostýmy, ale 
karneval byl nakonec zrušený. Proto jsme se 
rozhodli udělat vlastní, Halloween byl ideální 
příležitostí,“ popisuje vznik nápadu.
V menší míře strašidelně vyzdobili dům už 
vloni, letos to ale Nechvátalovi vzali doslo-
va od podlahy. Ze záhonků a květináčů trče-
ly nohy v pruhovaných punčocháčích, ze ze-
mě umrlčí pařáty a celá fasáda byla pokrytá 
pavučinami. „Vše jsme plánovali už od léta, 
takže jsme se docela vyřádili. Hlavně nejstar-
ší dcera Janička tomu věnovala spoustu ča-
su, energie a nápadů,“ doplnila Miluše. Se-
hnat vhodné dekorace podle ní nebylo složité. 
„Co jsme nekoupili, bylo třeba vytvořit. Tře-
ba kostým klauna jsem šila na míru. Nejvíc se 
povedly mluvící figuríny, za které patří dík sy-
novi Honzíkovi a jeho manželce Katce,“ do-
dala. 
Okolí domu postupně zdobili týden, každý 
den pro příchozí přidali něco navíc.
Celou akcí Nechvátalovi cílili především 
na děti. „Tento svátek jim není cizí, znají ho 
ze školek, pohádek i internetu. Počítali jsme 
i s možnými negativními reakcemi, ale víte, 
jak to dopadlo? Vloni za námi mnozí přichá-
zeli s tím, proč jsme výzdobu neponechali dé-
le, a letos se rodiče s dětmi chodili ptát, kdy 
zase něco bude,” říká s úsměvem Miluše. 

Už teď ví, že příští rok Halloween podobným 
způsobem opět oslaví, a budou chtít zapojit 
více dospělých. „Vzhledem k tomu, že se nám 
nepodařilo realizovat vše, co jsme měli v plá-
nu, chtěli bychom za rok uspořádat ještě vět-
ší akci, snad to počasí dovolí,” doufá. Pokud 
by někdo byl nedočkavý a chtěl nasát sváteč-
ní atmosféru už nyní, bude mít v adventním 
čase příležitost. Podrobnosti paní domu ale 
prozradit nechtěla. „Přijďte se podívat,” vy-
zvala. 
Halloweenskou aktivitu Nechvátalových li-
dé ocenili řadou dopisů a vzkazů. „Děkujeme 
všem, kteří tam byli s námi. Veškerá energie, 
kterou jsme do toho vložili, se nám mnoho-
násobně vracela s každým úsměvem a pod-
porou příchozích. Tak pozitivní odezvu jsme 
vůbec nečekali a vnímáme ji jako závazek. 
Uvidíme, zda se nám příští rok podaří nasta-
venou laťku přeskočit,” doplnila Miluše Ne-
chvátalová. 

Marie Majdičová

Čtyři adventní neděle,
čtyři různé koncerty 
v kostele Jména Ježíš
K času adventu neodmyslitelně patří hudba. 
A když se spojí hra na nástroje, sólový, ko-
morní či sborový zpěv s prostředím telčské-
ho kostela Jména Ježíš, ta pravá adventní at-
mosféra je zaručena. Právě zmíněný chrám 
nabídne každou adventní neděli od 17 hodin 
koncerty pěveckých sborů Santini a Smetana, 
chrámového sboru Stará Říše a učitelů a žáků 
ze Základní umělecké školy Telč.
První adventní koncert s názvem Adventus 
Domini bude v režii sboru Santini a hostů 
a uskuteční se 27. listopadu. „Budeme zpí-
vat adventní a capella sborové skladby jak 
starších autorů, např. T. L. da Victoria, tak 
i mladších, např. B. Martinů. Hlavní částí 
programu bude pásmo rorátů od současné-
ho českého skladatele Jiřího Temla Gaude-
te in Domino pro sbor a orchestr. Orchestr 
bude složený většinou z absolventů jihlavské 
ZUŠ,“ uvádí dirigentka sboru Anežka Tichá. 
Dalšímu adventnímu koncertu náleží datum 
4. prosince. Vystupujícími budou učitelé ZUŠ 
Telč Evžen Mašát, Eva Pavlíková, Jitka Ja-
cobsová, Milena Svobodová, Anna Kolaříko-
vá a hosté. „Uslyšíme žesťový soubor BrassQ 
pod vedením Evžena Mašáta a v jeho podání 
zazní adventní písně a fanfáry. Posluchači se 
budou moci zaposlouchat do tónů sólového 
a komorního zpěvu, kdy zazní různé duchov-
ní písně, jako host vystoupí bývalá žákyně 
školy Věra Peichlová ml. Klarinetistka Mile-
na Svobodová zahraje za doprovodu varhan 
Anny Kolaříkové,“ představuje připravovaný 

program ředitelka ZUŠ Eva Pavlíková s tím, 
že zajímavým zpestřením pro posluchače bu-
de harfa, která se rozezní pod rukama profe-
sionální harfistky a vyučující ZUŠ Anny Ko-
laříkové.
I třetí adventní koncert, konaný 11. prosin-
ce, připravuje ZUŠ Telč. Tentokrát svůj talent 
představí jak učitelé, tak žáci školy. Koncert 
slibuje velkou pestrost, co se nástrojového ob-
sazení týká. Ke slyšení bude sólový i komor-
ní zpěv, varhany, klavír, housle, violoncello, 
klarinetový kvartet, zobcová flétna a saxofon. 
Vystupování v prostředí kostela může být pro 
hudebníky velkou výzvou, jak dodává Eva 
Pavlíková: „Zima vykoná svou práci na la-
dění nástrojů a také na hbitosti prstů. Věřím 
však, že koncert bude krásným adventním zá-
žitkem jak pro žáky, tak pro posluchače.“
Poslední adventní neděle připadá na 18. pro-
sinec, kdy v kostele během koncertu s ná-
zvem Hle, anděl nese zvěst zazní skladby pě-
veckého sboru Smetana Telč se sbormistryní 
Marcelou Kopečnou a chrámového sboru 
Stará Říše pod vedením Jiřího Křenka. Ná-
vštěvníci se mohou těšit například na advent-
ní a rorátní písně nebo liturgické zpěvy.
Příprava na adventní koncerty zahrnuje jak 
pečlivý výběr skladeb, tak důkladný nácvik. 
„S nácvikem skladeb většinou začínáme ně-
kdy v polovině října a často jde o mix skla-
deb nových a skladeb „oprášených“ z před-
chozích let. Takže naši pravidelní posluchači 
určitě poznají, že nějakou skladbu neslyší po-
prvé,“ popisuje Milena Kopečná, členka sbo-
ru Smetana Telč. Dále uvádí pravidlo pro 
zpívání koled: „V předvánočním čase by se 
správně neměly zpívat žádné koledy, ale nám 
se zrovna koledy líbí, takže většinou mezi 
skladby čistě adventní nějakou koledu zařa-
díme.“
V ZUŠ Telč se trénuje v průběhu podzimu, 
někteří vystupující nacvičují pravidelně, ji-
ným stačí, když si skladbu několikrát zahrají 
nebo zazpívají. 
Určitou raritou je neplánovaná dvouletá pří-
prava sboru Santini, kterou líčí Anežka Tichá: 
„Na koncert většinou zkoušíme několik měsí-
ců, letos je to ale výjimka. Většinu repertoáru 
jsme začali zkoušet již před 2 lety, kvůli covi-
du ale byly předchozí adventní koncerty zru-
šeny, a tak první provedení nacvičených skla-
deb čeká až na letošní rok. Zkoušíme každý 
týden a v létě máme týdenní soustředění, kde 
nachystáme většinu repertoáru pro další rok. 
Rádi mezi sebou přivítáme další nadšené zpě-
váky, sbor nás sice stojí nějaký volný čas, ale 
přátelské prostředí, společné zážitky a kon-
certy jsou skvělá odměna.“
Oslovení hudebníci zvou čtenáře TL 
na všechny adventní koncerty. Budou se 
na ně těšit spolu s příjemnou hudbou a kou-
zelnou slavnostní atmosférou. 

Ivana Holcová

Halloween u Nechvátalových
Foto: M. Nechvátalová
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Dětské bazárky jsou 
mezi maminkami 
oblíbené
Oblečení, stolní hry, hračky, knihy, povlečení 
a mnoho dalšího. Podobný sortiment nabíze-
jí maminky z Telče a okolí k výměně či pro-
deji na bazárcích. Pravidelně se taková setkání 
konají právě na podzim a na jaře, kdy je třeba 
dětské šatníky obměnit. Telčský bazar pořádá 
Renata Šimánková už několikátým rokem, le-
tos jej spojila s organizátorkou výměnné akce 
swap. Recyklace dětského zboží inspirovala ta-
ké Janu Mácovou k uspořádání obdobné akce 
v Krahulčí.
V Telči maminky obvykle prodávaly v Hotelu 
Antoň, letos se sešly v Panském dvoře v druhou 
říjnovou sobotu. „Počet nakupujících se neod-
važuji odhadnout. Tentokrát jsme akci spojili 
se swapem, takže se obvyklý tok koupěchtivých 
trochu rozmělnil, odhaduji to na dvě stovky pří-
chozích,“ přiblížila pořadatelka Šimánková zá-
jem o dětské zboží. Bazar zajišťuje už desátým 
rokem. „Bez vynucené covidové pauzy bychom 
právě měli za sebou jubilejní dvacátý ročník, 
reálně ale právě skončil šestnáctý,“ počítá.
Má bazárek nějaká pravidla? „V zájmu všech 
prodávajících je, aby se případní nákupčí o ko-
nání akce dozvěděli, jejich úkolem je proto 
ve svém okolí vylepit plakátek. Maminky nesmí 
prodávat nové věci. Ceny si stanoví samy, býva-
jí ale velmi příznivé. Zájemkyně se mohou hlá-
sit na adrese bazarekmaminektelc@gmail.com, 
i pokud zatím není jasně daný termín dalšího 
konání. Pak jen účast potvrdí nebo poskytnou 
místo náhradnici,“ popsala přihlašování orga-
nizátorka. Po skončení akce nabízí odvoz ne-
prodaného oblečení Oblastní Charitou Jihlava.
Bazar od začátku směřuje na jaro a podzim, 
kdy se mění poptávka po typu zboží. Jarní pro-
dej by ráda uspořádala v polovině března příští-
ho roku. „Před lety mě napadlo, zda není více 
maminek, které také nebaví hledat odbyt vě-

cí po dětech přes přeplněný internet, neustále 
přeměřovat míry a běhat na poštu. V Telči navíc 
není tolik možností, kde dětské věci nakoupit,“ 
vyjmenovala důvody, proč s pořádáním zača-
la. Podle ní je mezi maminkami o bazar zájem, 
často se ho účastní opakovaně i několik let.
S typickým prodejem letos Michaela Hemzo-
vá spojila takzvaný swap. „Funguje tak, že lidé 
přinesou věci, které už jim doma neslouží, ale 
někomu jinému by ještě mohly. Na místě konání 
je zanechají a domů si mohou výměnou odnést 
něco jiného, co třeba obohatí jejich knihovnu 
či šatník,“ popisuje systém pořadatelka. Jed-
na z výhod podle ní spočívá v tom, že se takto 
dají sehnat věci, které už nelze zakoupit v ob-
chodech, například různé retro kousky. „Hlav-
ní myšlenkou je, že věci, které už nepotřebuje-
me, nemusí hned skončit v popelnici, ale mohou 
dělat radost jinde,“ poukázala na udržitelnost 
Hemzová.
Na swap přišlo přibližně padesát lidí. Nejčas-
těji přinášeli dámské a dětské oblečení, hračky, 
knihy, drobné vybavení do domácnosti a deko-
race. „Přinesené věci roztřídíme a vystavíme. 
Příchozí si je prohlíží a vybírají, co si odne-
sou domů. Není povinnost něco přinést a ně-
co odnést. Někdo přijde s celou taškou a vybe-
re si jednu věc a naopak,“ přiblížila Michaela 
s tím, že po skončení akce část věcí ponechá-
vají na další swap a zbytek nabízí pro charita-
tivní účely.
Další termín plánují na přelomu roku. Zájemci 
o výměnu se nemusí předem hlásit. „Mezi pra-
vidla patří čistota a funkčnost přinesených věcí. 
Dobrým vodítkem bývá to, zda by je lidé v tako-
vém stavu s klidným svědomím darovali rodině 
či přátelům,“ navedla pořadatelka swapu Mi-
chaela Hemzová.
Byl to právě telčský bazárek, který inspiro-
val Janu Mácovou k uspořádání obdobné ak-
ce i v krahuleckém kulturním domě. „S myš-
lenkou na bazar jsem si pohrávala už dlouho. 
Po synovi se mi na půdě začaly hromadit hal-
dy oblečení a hraček a prodej přes internet 
byl často zdlouhavý a neefektivní,“ shodu-

Aktualizace pro rok 2023

Odbor kultury a cestovního ruchu Městské-
ho úřadu Telč aktualizuje pro nadcházející 
turistickou sezónu Katalog ubytovacích za-
řízení v Telči a okolí. Katalog bude, stejně 
jako v minulých sezónách, využíván zájemci 
o ubytování, kteří se obrací s dotazy na Infor-
mační centrum. 
Za zveřejnění údajů o ubytovacím zařízení je 
vybírán poplatek ve výši 400 Kč od soukro-
mých ubytovatelů a 800 Kč od provozovatelů 
hotelů (na kalendářní rok). V rámci pomoci 
podnikatelům se i v roce 2023 poplatek vy-
bírat nebude.
Součástí propagace je i prezentace na webo-
vých stránkách města, proto je nutné zároveň 
dodat aktuální fotografii vašeho ubytovacího 
zařízení v rozlišení min. 1280 x 960 (na šířku) 
ve formátu JPG s textovým popisem fotogra-
fie. V případě, že máte o tuto formu propaga-
ce zájem, dostavte se s uvedenými podklady 
nejpozději do 31. ledna 2023 do Informační-
ho centra, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, 
tel. 567 112 407.
Využijte naší nabídky a zaktualizujte své uby-
tovací zařízení pro nadcházející turistickou 
sezónu.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

MěÚ Telč

Připravuje se katalog 
ubytovacích zařízení 
v Telči a okolí

je se s organizátorkou telčské akce. Po pande-
mické pauze s kamarádkami uspořádala první 
termín a za začátku září druhý. „Rádi bychom 
pokračovali a akce uskutečnili vždy na podzim 
a na jaře, příští bude 25. března 2023,“ pozva-
la Mácová maminky z Krahulčí a okolí.
Stejně jako u podobných akcí je klíčový dob-
rý stav přineseného zboží. Maminky, které by 
rády prodaly věci po svých dětech, by pořada-
telku měly kvůli zajištění prostoru kontaktovat 
předem. „Nejčastěji přicházely se sezónním ob-
lečením nebo hračkami. Velkou poptávku jsem 
letos zaznamenala po kostkách Lego,“ vyjme-
novala nejžádanější. Nově bylo možné nabízet 
také rukodělné výrobky, objevily se třeba háč-
kované čepičky, dřevěné svícny, lucerny, truhlí-
ky nebo šité oblečení.
Dobrovolné vstupné putovalo na dobročin-
né účely. „Atmosféra v září pro mě byla vel-
mi příjemná, a to především proto, že se objevi-
ly stejné tváře maminek jako na jaře, ale i pár 
nových. Ráda bych poděkovala vedení obce 
a Janě Bakajové, kteří mi s pořádáním vždy po-
máhají,“ ocenila Jana Mácová. 

Marie Majdičová
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Střípky z GOB 
a SOŠ Telč
Marta Veselá Jirousová: 
Z dcery básníka oceněnou 
pedagožkou

Ocenění Učitel Vysočiny je každoročně 
udíleno kantorům a kantorkám našeho 
kraje, kteří jsou pro své studenty vzorem 
a inspirací, dlouhodobě dosahují v jejich 
vzdělávání vynikajících výsledků, podílí se 
na zpříjemňování atmosféry školy a svým 
přístupem k výuce a žákům samotným si 
získali respekt a obdiv svého okolí. Přesto-
že pro každého může být takovýmto učitel-
ským hrdinou někdo jiný, je nám velkou 
ctí, že si právě tuto cenu vybojovala nám 
všem známá učitelka českého jazyka a vý-
tvarné a estetické výchovy paní Marta Ve-
selá Jirousová. O tom, jak se dcera slavné-
ho spisovatele a básníka dostala k učitelské 
profesi, co má na své práci nejraději a co 
by nám všem vzkázala, se můžete dočíst ní-
že v našem rozhovoru.
Proč jste se rozhodla stát se učitelkou?
Nejspíš to bylo někdy při mých studiích 
na telčském gymnáziu. Pozorovala jsem uči-
tele a už tehdy přemýšlela o tom, co bych ja-
ko učitelka nikdy neudělala a na co bych tře-
ba někdy chtěla navázat. Mým učitelským 
vzorem byl vyučující občanské nauky Ra-
dek Kopečný (můj současný kolega), který 
vždy respektoval náš názor, uměl klást otázky 
a dovedl rozvést diskusi tím správným smě-
rem. Jeho hodiny mě inspirovaly a dovedly 
mé myšlení daleko za hranice našich učebnic. 
Dalším učitelem, na kterého nezapomenu, byl 
Miloš Vystrčil. Učil nás fyziku, a přestože to 
byl předmět, který stál na okraji mého zájmu, 
pan profesor mě nepřestával fascinovat svojí 
energií a vášní, s jakou fyziku učil. Fyziku mi-
loval a dokázal vztah k ní předat dál. Nezřídka 
se stávalo, že vyskočil na katedru a přímo z ní 
nám s ohromným zápalem vysvětloval záko-
nitosti svého předmětu. Od něj jsem se nau-
čila, že učitel by měl hořet pro svůj předmět; 
nemůžeme dobře učit něco, k čemu sami ne-
máme vztah. Byli ale i učitelé, které jsem ráda 
neměla, a i od těch jsem se něčemu naučila; 
učitelky, které nás ponižovaly, zesměšňovaly 
a dávaly nám najevo svoji moc. Taková uči-
telka být nechci.
Co máte na své práci nejraději?
Asi to, že práce není nudná, pořád se promě-
ňuje, nikdy se na ni nedá úplně připravit. Ne-
můžu používat pořád stejné přípravy, protože 
každá skupina studentů je trochu jiná a reagu-
je odlišně. Mám ráda i nečekané situace, které 
se v hodinách stanou; třeba loni, když jeden 
nejmenovaný student na hodině výtvarné vý-
chovy, na kterou přišla inspekce, nabídl zcela 
suverénně paní inspektorce tykání. To neby-

lo jen tak. Zprvu jsme všichni zalapali po de-
chu, pak mě naštěstí napadlo, jak ze situace 
vybruslit. Ale kapku jsem se zapotila, to při-
znávám. Až později jsem se dopátrala toho, 
že se dotyčný student vsadil se spolužákem.
A co je tedy naopak to nejtěžší?
Asi to, co mám nejraději, je i to nejtěžší. Že 
se to nedá nijak „ošulit“, zakonzervovat, že 
musíme pořád do akce a nevíme, co nás čeká. 
Čas ve škole běží neúprosně. Přijdeme z hodi-
ny a už zase zvoní. Jsou dny, kdy si s kolegyní 
v kabinetě nestihnu říct skoro nic. Pak si večer 
voláme, abychom si to dopověděly.
Proč jste podle vás byla oceněna zrovna vy?
Ocenění získalo deset učitelů z Vysočiny, 
z toho pět učitelů ze středních a pět učitelů 
ze základních škol. Mě na toto ocenění nomi-
novala škola (kolegové z gymnázia), ale do-
stala jsem ho i za svoji práci na předchozích 
školách (ZŠ Urbanov, ZŠ Nová Říše). A tou 
příčinou je možná moje dobrá koncovka. Ne-
mám ráda nedodělanou práci, ráda své pro-
jekty dotahuju do konce. 
Kdy a kde předávání proběhlo?
Předávání probíhalo 21. října v aule Vysoké 
školy polytechnické Jihlava. Pouštěli nám 
medailonky, které s námi natočil moderá-
tor akce pan Palovčík. Potom nám předa-
li cenu a bylo to. Nakonec jsme ještě byli 
pozvaní na raut, kde jsme se mohli sezná-
mit s ostatními oceněnými nebo třeba po-
tkat staré známé.
Jak byste zhodnotila ostatní oceněné učite-
le? Měla jste silnou konkurenci?
Všichni ocenění na mě působili sympaticky. 
Vyplnit přihlášku nebylo jen tak. Museli jsme 
ji naplnit nějakým smysluplným obsahem, 
a ten si prostě z prstu nevycucáte. Takže ano, 
konkurence byla silná. Na druhou stranu mu-
sím říct, že je spousta učitelů, kteří celý život 
poctivě pracují a dělají svoji práci, jak nejlé-
pe dovedou, ale do takovéto soutěže se z růz-
ných důvodů nikdy nepřihlásí. Ví o nich je-
nom jejich blízké okolí. Myslím, že takových 
poctivých a pokorných kantorů je hodně. Tím 
chci říct, že tady se hodnotili jen ti, kteří měli 
ambice v soutěži obstát.

Foto: Petr Palovčík

Změnilo se pro vás něco v souvislosti s oce-
něním?
Jsem samozřejmě ráda, že jsem cenu dostala, 
nic zásadního se pro mě ale nezměnilo.
Co byste chtěla vzkázat svým kolegům 
a žákům?
Přestože jsem učitelka a trávím velkou část 
života ve škole, někdy je potřeba si uvědo-
mit, že škola není všechno, ani pro nás uči-
tele, ani pro žáky. Škola plně neodráží reálný 
život. A tak bych chtěla vzkázat hlavně svým 
žákům, neberte školu smrtelně vážně, duševní 
a fyzické zdraví je mnohem důležitější. 

Radim Šalanda, žák kvarty

Žáci a žákyně základní školy Hradecká a Ma-
sarykova v Telči se spojili a společně pracu-
jí na projektu „Židovská komunita v regionu“. 
Pan Růžička, který se této oblasti věnuje, nás 
požádal o dlouhodobou spolupráci, kterou pár 
z nás přijalo. V projektu se budeme snažit sbí-
rat co nejvíce informací o židovské komunitě. 
V následujících měsících navštívíme některá 
historická místa v Telči a okolí. Uskuteční se 
rozhovory s místními obyvateli, kteří o tom-
to tématu vědí něco víc. Cílem projektu je vy-
tvořit webové stránky, kde uživatelé najdou 
místa a informace spojené s židovskou téma-
tikou v Telči a okolí. Dále o nich vytvoříme 
informační leták, který budou moci lidé najít 
v informačním centru. V Telči máme židov-
skou synagogu, která nás také zaujala, a proto 
chceme vytvořit panel, který před ní bude stát. 
Ve spolupráci s městem umístíme několik pa-
mětních kamenů před domy obětí holokaustu. 

Žáci ZŠ Hradecká a Masarykova v Telči
Projekt Židovská komunita v regionu je reali-
zován v rámci projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/
0.0/0.0/17_047/0009139.

Židovská komunita 
na Telčsku 
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Školy si letos plánují 
předvánoční období 
užít naplno
Žáky škol v Telči a okolí čeká prosinec 
plný adventních a vánočních aktivit, tvo-
ření a vystoupení. Zástupci jednotlivých 
škol, kteří nám poskytli informace, se 
shodují, že po dvou letech nucené pauzy 
se na předvánoční období všichni velmi 
těší. 
Před ZŠ Masarykova letos nově nalez-
neme vánoční stromeček. „Toto je spoje-
né s vánočními trhy, jejichž součástí bude 
akce „Daruj knihu!“. Před školou bude 
umístěn box, do kterého budou moci rodi-
če i veřejnost darovat knihy vhodné pro dě-
ti,“ vysvětluje Mgr. Klára Mikešová, vyu-
čující dané školy, a jmenuje další aktivity, 
které děti čekají. „V pracovních činnos-
tech na 2. stupni budou děti celý advent 
péct cukroví. Vyučující češtiny na 2. stupni 
mají pro žáky připravené dva předvánoč-
ní programy – Cestu za betlémským svět-
lem a Vánoční zvyky, symboly a tradice.“ 
Jednotlivé třídy se dle vlastních možností 
zúčastní vánočních trhů, některé skupinky 
budou mít vánoční tvoření s rodiči, půjdou 
na Čertování do DDM. Prvňáčci plánují 
exkurzi Vánoce na statku a cestu do svíč-
kárny a prožijí mikulášský den plný básni-
ček, hádanek a historie Mikuláše.
ZŠ Hradecká se chystá již od počátku lis-
topadu, kdy se její prostory začaly postup-
ně plnit vánoční výzdobou, jak upřesňu-
je zástupce ředitele Mgr. Martin Remeš: 
„Do zdobení stromů v halách obou bu-
dov, do výroby ozdob a všemožných výrob-
ků s adventní tematikou se zapojují všichni 
žáci naší školy – včetně žáků ZŠP.“ Ško-
la každoročně navštěvuje město betlémů – 
Třešť, tradiční je také Čertování v DDM. 
Prvňáčci si ozvláštní období adventu an-
glicko-českým srovnáním zvyků a tradic. 
„Prostě jako vždy – advent nás moc a moc 
baví a hodláme si předvánoční čas společ-
ně patřičně užít,“ doplňuje pan Remeš.
„Prosinec je ve školce tím nejkrásněj-
ším obdobím v roce. Celý měsíc se nese 
ve vánočním duchu a je naplněn smíchem, 
spoustou radosti a nedočkavostí na pří-
chod Ježíška. Je to také náročné období, 
co se akcí týče. Snažíme se děti seznámit 
s nejznámějšími tradicemi, které k Váno-
cům patří. Společně si ve třídách za po-
moci paní kuchařek upečeme vánoční cuk-
roví,“ přibližuje vánoční dění v MŠ Telč 
Veronika Rodová, zástupkyně ředitelky. 
Dále zve čtenáře na výstavu s názvem Vá-
noce, která bude probíhat v prostorách rad-
nice a bude přístupná i veřejnosti. 

V Krahulčí bude advent zahájen slavnost-
ním rozsvícením vánočního stromu s oh-
ňostrojem, událost připravuje škola ve spo-
lupráci s obcí. „Připraven je malý adventní 
trh, vystoupení žáků našich škol a divadel-
ní představení v kulturním domě. Folklorní 
soubor Krahuláček zde představí své pásmo 
Betlém. Dále na děti čeká mikulášská nadíl-
ka a letos opět pozveme rodiče na oblíbené 
vánoční besídky. Ty se budou tentokrát konat 
ve třídách základní i mateřské školy. A nebu-
de chybět tradiční vánoční oslava s rozbalo-
váním dárků, cukrovím a vánočními tradi-
cemi,“ jmenuje ředitelka školy Mgr. Naďa 
Vokřínková. Tamější žáci letos poprvé při-
praví malé pozornosti, přáníčka, pro klien-
ty Sdílení.
Na Vánoce se důkladně připravuje i ZŠ a MŠ 
Mrákotín, jak popisuje učitelka Mgr. Vero-
nika Pulkrábová: „Adventní období je u nás 
ve škole velmi očekávané a oblíbené. Pro-
vází ho několik našich školních tradic. Už 
v průběhu listopadu školou znějí koledy, kte-
ré trénujeme na sváteční okamžik – rozsví-
cení vánočního stromu v Mrákotíně. V ad-
ventním čase se najde prostor i pro tvořivé 
dílny, kde vyrábíme různé ozdobné předměty 
určené k prodeji na vánočních trzích. Oble-
čení s vánočními motivy je samozřejmostí.“
A to nejhezčí a nejvoňavější – pečení štrůdlů 
– přijde poslední školní týden v roce. „Dva 
dny školou voní jablka a skořice. Je to od-
měna pro rodiče a všechny ostatní, kteří po-
máhali s vánočními trhy. Všechny dobro-
ty budou podávány na besídce v kulturním 
domě, kam jsou zváni ti, kteří chtějí v před-
stihu ochutnat trochu sváteční atmosféry,“ 
doplňuje ředitelka školy Mgr. Marcela Hil-
layová.
Během celého vánočního období budou 
střežit veliký vánoční strom na náměs-
tí Zachariáše z Hradce stromečky ozdobe-
né dětmi jednotlivých telčských škol. Žá-
ci napříč školami a ročníky se také chystají 
na 2. prosinec. V rámci akce Mikuláš v Tel-
či vystoupí se zpívanými a hranými koleda-
mi a návštěvníkům nabídnou své výrobky 
na vánočních trzích.

Ivana Holcová

Sport
Florbal ve SH Hradecká 
Florbalové turnaje – prosinec 2022
SO 3. 12. – SH Třešť – Liga Vysočiny mužů 
12.00 hod – Florbal Telč – SK Jihlava
15.00 hod – JeMoBu – Florbal Telč 
NE 4. 12. – SK Jihlava – II. Liga Vysočiny 
dorostu
10.30 hod – Florbal Telč – Okříšky
14.00 hod – SK Jihlava – Florbal Telč

NE 4. 12. – SH Bystřice n. P. – Liga Vyso-
činy přípravek
NE 11. 12. – SH Dolní Cerekev – Liga Vy-
sočiny elévů 
SO 17. 12. – SH Pelhřimov – Liga Vysoči-
ny mladší žáci
SH Světlá n. S. – Liga Vysočiny přípravek 
NE 18. 12. SH Dolní Cerekev – Liga Vyso-
činy mužů 
SH Nové Město n. M.  – II. liga Vysočiny 
dorostu 
Program je před Vánocemi pro všechny ka-
tegorie bohatý.
Postupně představíme jednotlivá dětská 
mužstva našeho spolku.
Florbalové turnaje – leden 2023
Ne  8. 1. – SH ZŠ Hradecká Telč – Liga Vy-
sočiny elévů
9.00 hod – Florbal Telč – Orel Nové Měs-
to n. M.
9.30 hod – Florbal Telč – Snipers Třebíč 
modří
10.15 hod – Florbal Telč – Snipers Třebíč 
bílí
10.45 hod – Florbal Telč – TJ Dačice
SO 14. 1. – SH Kněžice – Liga Vysočiny 
přípravek
SH Skuteč – 11. kolo Liga Vysočiny mužů
NE 15. 1. – SH ZŠ Hradecká Telč – Liga 
Vysočiny ml. žáků
9.00 hod – Florbal Telč – Spartak Pelhřimov
10.30 hod – Florbal Telč – Hippos Žďár n. 
S. I
11.30 hod – Florbal Telč – Hippos Žďár n. 
S. II
NE 22. 1. – SH Nové Město n. M. – Liga 
Vysočiny elévů
SO 28. 1. – SH Světlá n. S. – 2. liga dorostu
NE 29. 1. – SH Přibyslav – Liga Vysočiny 
ml. žáků
Nejmladší kategorie – tým přípravky – ve-
dou Iva Slatinská a Nela Šindelářová. Tré-
ninky ÚT, ČT – 2x týdně (největší zastoupe-
ní děvčat v týmu).
Mužstvo elévů – vede Libor Slatinský a Voj-
ta Husták. Tréninky v PO, PÁ – 2x týdně  
(společné mužstvo děvčat i chlapců). 
Mužstvo minipřípravky – vede Jaroslav No-
vák. Trénink je ve středu (chodí předškol-
ní děti od 3 let – chlapci i děvčata). Společ-
ně se věnujeme různým míčovým sportům 
a hrám. 

Jaroslav Novák

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



str. 24 TL 12/2022

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 se konal v SeniorCen-
tru den otevřených dveří, který nabídl zají-
mavou prohlídku s odpoledním slavnostním 
programem. Klienti, zaměstnanci a široká ve-
řejnost společně za hudebního doprovodu pa-
na Kadlece oslavili získané prestižní ocenění 
„Značka kvality“ od Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (APSS) a oficiálně slav-
nostně otevřeli ZOO koutek s miniberánky 
a kozlíky, kterým klienti vybrali jména.
APSS uděluje hvězdy v rámci certifika-
ce Značka kvality z pohledu klienta sociální 
služby. „Jedná se o důležitou zpětnou vazbu, 
díky níž můžeme neustále zlepšovat naše služ-
by,“ říká provozní ředitelka skupiny Sene-
Cura Věra Husáková. „Kromě toho ocenění 
poskytuje orientaci pro zájemce o pobytové 
služby v domově pro seniory nebo v domově 
se zvláštním režimem,“ dodává. V září toho-
to roku si ho odnesly z XIII. výročního kon-
gresu poskytovatelů sociálních služeb hned 
čtyři domovy ze skupiny SeneCura – v Šano-
vě, Telči, Kolíně a v Chrudimi. Úroveň slu-
žeb hodnotí certifikátoři z pohledu klientů do-
mova, a to v kategoriích: ubytování, strava, 
kultura a volný čas nebo péče a partnerství. 
Maximum, tedy pět hvězd, získala také Telč. 
Značka kvality se uděluje na tři roky a ná-
sledně probíhá recertifikace. Starosta města 
Vladimír Brtník osobně gratuloval zaměst-
nancům k úspěchu. V SeniorCentru Telč se 
také podařilo zrealizovat projekt ZOO kout-
ku, který nabízí další aktivity pro naše klienty, 
vhodně doplňuje poskytované služby a zpří-
jemňuje prostředí zahrady. 
Den otevřených dveří nabídl veřejnosti pro-
hlídku SeniorCentra, představení služeb 
a dílčích aktivit, sociální poradenství a dal-
ší. Děkujeme, že jste nás navštívili. V přípa-
dě zájmu a potřeby nás také můžete kontakto-
vat osobně či písemně, e-mailem: socialni1.
telc@senecura.cz; telefonicky: 778 527 524 
nebo prostřednictvím www.telc.senecura.cz, 
doplňuje vedoucí sociální pracovnice Niko-
la Křížová.

Text a foto: SeneCura SeniorCentrum Telč

V SeneCura Senior-
Centru Telč se slavilo

Podzim byl pro pobočku telčského České-
ho zahrádkářského svazu rušným obdobím. 
Kromě tradiční prodejní výstavy zahrádká-
ři po několik týdnů nabízeli také moštování 
sezónního ovoce či zeleniny. Navzdory sil-
ničním pracím, které tou dobou znemožňo-
valy průjezd ulicí U Horní brány, lidé při-
jížděli nejen s jablky, ale třeba i s červenou 
řepou. Poslední akcí letošního roku bude ob-
líbená Vánoční výstava, která se uskuteční 
od pátku 16. prosince a potrvá až do neděle.
Na říjnové Podzimní výstavě si v pátek 
mohli příchozí školáci vyzkoušet ruční moš-
tování. „Děti točily a poté hned pily. Při-
šly jich více než tři stovky a kromě lisu měly 
největší zájem o perníčky,“ shrnul předse-
da místního zahrádkářského svazu Ladislav 
Dufek s tím, že nejvíce návštěvníků zazna-
menali jako obvykle právě v pátek, sezón-
ní zboží, dekorace a vyhledávané dušičkové 
vazby se ale prodávaly i o víkendu. Celkem 
na výstavu zavítalo na čtyři sta návštěvníků.
Příprava podobné akce trvá několik dnů. Říj-
nový termín navíc komplikovalo moštování. 
„Ještě ve středu běžel lis. S vypětím všech sil 
se nám podařilo vše nachystat za dva dny,“ 
přiblížil organizaci předseda zahrádkářů. 
Moštování zahájili 17. září a ukončili těsně 
před výstavou. 
„Omezovala nás uzavírka směrem od hrá-
ze, mohli jsme pouštět dvě až tři auta. To se 
samozřejmě odrazilo na zájmu,“ zhodnotil. 
Celkem zpracovali šest až sedm tun jablek.
Nebyla to ale pouze jablka, se kterými zá-
jemci přijížděli. „Objevovala se například 
kombinace s červenou řepou a hroznovým 
vínem. Kvůli zabarvení a údržbě linky jsme 
řepu většinou museli nechat až na konec. 
Byli ale tací, kterým červený odstín neva-
dil,“ doplnil Dufek. Podle něj letos museli 
tuto službu zdražit. Kvůli rostoucím cenám 
energií bylo letos moštování o korunu pro 
členy i nečleny klubu nákladnější. Za zpra-
cování plodů tak lidé zaplatili 7 či 3,5 korun.
Jak jsou na tom zahrádkáři právě se člen-
stvím? V posledních letech se drží na ob-
dobných číslech. „Báli jsme se, že nás pan-
demie rozdrtí, ale přežili jsme. Za letošní rok 
přibylo pět nových přihlášek,“ shrnul před-
seda.
„Rád bych všechny čtenáře pozval na Vá-
noční výstavu, která se uskuteční o třetím 
prosincovém víkendu,“ vzkázal Ladislav 
Dufek. Otevírací doba bude v pátek od dvou 
do pěti hodin odpoledne, v sobotu a neděli 
pak od osmé hodiny ranní opět do pěti odpo-
ledne. K dostání budou tematické perníčky, 
dekorace a rostliny. 

Marie Majdičová

Zahrádkáři zvou 
na Vánoční výstavu

V Řásné se opět po roce slétla strašidla a kou-
zelné bytosti. Parta místních nadšenců pod 
záštitou Tělovýchovné jednoty Řásná uspo-
řádali pro děti a jejich rodiče nezapomenutel-
ný večer.
Pro děti byly připraveny dvě trasy – pro větší 
vedl lesem a loukou přibližně 2km strašidel-
ný okruh a pro menší děti osvětlená dýňová 
stezka.

Na strašidelné stezce bylo možné potkat bílou 
paní, kostlivce, lesní víly, tajuplný upíří hrad 
nebo zombie hřbitov s pravou halloweenskou 
rakví. Cílem stezky byl halloweenský kiosek 
(TJ Řásná), kde bylo připraveno něco k za-
kousnutí a teplého na zahřátí.
Stezky se účastnilo 250 malých nebojácných 
návštěvníků, což je dosavadní rekordní počet 
v účasti na této akci pro děti.
Doufáme, že váš zájem udržíme i nadále 
a příští rok se opět uvidíme na Řásné ve stra-
šidelném kostýmu. 

Za organizátory Radka Jeníčková Vítů
Foto: Monika Smejkalová

Halloween na Řásné 
počtvrté

V rámci partnerství Kraje Vysočina 
a francouzského regionu Grand Est na-
vštívili Telč Christian Debeve, člen Ra-
dy regionu Grand Est pro zahraniční 
spolupráci, a Maddly Leglaive z odboru 
zahraniční spolupráce regionu Grand Est. 
Z Telče byli nadšeni a mimo jiné si od-
vezli i exkluzivní snímek. 

Foto: Jana Čermáková
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Telč o Vánocích
Pro adventní a vánoční období je vydán sa-
mostatný tisk Telč o Vánocích.
Přehled akcí pro adventní a vánoční období, 
kulturní a sportovní program včetně otevírací 
doby Informačního centra a Městské galerie 
Hasičský dům.
Telč o Vánocích je součástí Telčských listů 
12–2022 a je k dostání na Informačním cen-
tru na radnici a v Městské galerii Hasičský 
dům.

Akce
8. 12. GOB a SOŠ
Den otevřených dveří GOB a SOŠ
Více na www.gymnsostelc.cz

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

Strom splněných přání
Od 26. 11. budou zavěšena vánoční přání se-
niorů z domova SeneCura na nádvoří Pan-
ského dvora. Charitativní akce pro senio-
ry. Utrhněte ze stromečku kartičku s přáním 
a dáreček doneste do sběrného místa na re-
cepci Panského dvora Telč.

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

Neděle 11. 12. ve 14.00
Setkání u adventního stolu

Pátek 23. 12. v 17.00
Zpívání u vánočního stromu na náměstí

Kulturní kalendář

Uzávěrka příštího čísla
vyjde jako ledno-únorové dvojčíslo

pondělí 16. ledna

Římskokatolické
sobota 17.00 Jména Ježíš
neděle 7.30 Jména Ježíš
 9.00 Jména Ježíš
 10.30 Matka Boží
8. 12. 8.00 Matka Boží
 18.00 Jména Ježíš
24. 12. 23.00 Jména Ježíš
26. 12. 7.30 Jména Ježíš
 9.00 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21.
Od 18. prosince 2022 do 1. ledna 2023 
budou bohoslužby v kostele sv. Ducha

Bohoslužby

Chovatelé
11. 12. 2022 a 8. 1. 2023
7.00 – 9.00 areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej kr-
miv a krmných doplňků.

Telčské listy 12/2022 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce 
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: 
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Hol-
cová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Hlasujete pro lipovou alej v Telči
www.alejroku.cz/2022/alej-lipky-v-telci
Hlasování končí 11. 1. 2023 ve 12:00 hod.

Anketa Alej roku 2022

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 10. 2022 do 18. 11. 2022

Přehled počasí v Telči
Říjen v číslech 
Průměrná teplota:  10,4 °C
Průměrný tlak:  1022,3 hPa
Srážky:   18,6 mm
Max. teplota:  20,6 °C, 7. 10. v 15:53
Min. teplota:  0,4 °C, 20. 10. v 6:11
Max. rychlost větru: 25,6 km/h, 25. 10.

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.

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

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města a s expozi-
cí peklo.
Podzemí je přístupné dle rezervačního sys-
tému.
www.telc.eu/turista_a_volny_cas/turistic-
ke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky
Matyáš Nikodým, Staré Město
Michal Neklapil, Staré Město
Tereza Kovářová, Podolí
Zachariáš Havlík, Štěpnice
Jasmína Rychtecká, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
René Krčmář, Člunek
     a Lucie Nedvědová, Č. Budějovice
Martin Brabenec, Želetava
     a Michaela Budková, Jihlava
Ondřej Janík, Dačice
     a Jana Najmanová, Dačice
Jan Poláček, Peč
     a Nikol Antoňů, Velká Lhota
Pavel Daněk, Praha
     a Denisa Vašková, Praha
Zdeněk Jásek, Stochov
     a Jiřina Viklická, Mikulovice
Opustili nás
Marie Zvonarová, Štěpnice 93 let
Žofie Leitgebová, Vnitřní Město 95 let
Jiří Novák, Nová Říše  88 let
Oldřiška Kostelecká, Staré Město 65 let
Josef Dvořák, Volevčice  69 let
Jan Wimmer, Vnitřní Město 75 let
Doc. PhDr. Eva Melmuková-Šašecí, 
Vnitřní Město 90 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých 
podle úmrtního oznámení zveřejněného ro-
dinou (vypravitelem pohřbu).

Blahopřání

Dne 10. listopadu 2022 oslavili manželé Ma-
rie a Jaroslav Čajkovi diamantovou svat-
bu, 60 let společného života.
Zdraví, štěstí a lásku do dalších let přejí 

dcera Eva, syn Jaroslav s partnerkou Irenou, 
vnučka Eva s partnerem Tomášem, vnuci Mi-
chal s partnerkou Jolanou, Marek a Ondřej, 
pravnoučata Matyášek, Julinka a Kryštůfek.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem přátelům, sou-
sedům a známým za účast, květinové dary 
i za slova upřímné soustrasti na posledním 
rozloučení s panem Josefem Herynkem.

Rodina

Poděkování
Dovolte mi poděkovat všem spolkům a sbo-
rům za přípravu adventních koncertů, všem 
telčským školám a školským zařízením 
za přípravu mikulášských vystoupení a ozdo-
bení vánočních stromků.
Lesnímu družstvu Borovná, Ing. Rostislavu 
Čermákovi za věnování vánočních stromků 
pro děti, Službám Telč za instalaci vánoční-
ho stromu a vánočního osvětlení ve městě 
a Obecnímu úřadu Řásná za dodání vánoční-
ho stromu, který bude po celou adventní dobu 
zdobit telčské náměstí.

Věra Peichlová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

MěÚ Telč

V létě jsme si s Markem Čermákem poví-
dali o jeho nové provozovně Cyklo Čermák 
na Třebíčské ulici. Kromě servisu nabízel 
i bazar a prodej nových kol. S rozšiřujícím 
se sortimentem už mu ale prostory v Tel-
či přestaly stačit, na konci listopadu proto 
otevřel prodejnu v třešťské Nádražní ulici 
172/33, která bude do konce roku pravidel-
ně otevřená vždy několik dní v týdnu. Telč-
ská pobočka bude fungovat i nadále. Cyk-
listům majitel v příští sezóně plánuje vyjít 
vstříc s odvozem porouchaných kol.
„Nejdříve jsem se snažil najít místo v Telči, 
nic vhodného jsem ale nenacházel. Nakonec 
jsem se rozhodl pro moderní prostornou pro-
dejnu právě v Třešti. Věřím, že se zákazní-
kům bude líbit minimálně stejně jako mně,“ 
doufá Čermák. Služby telčského servisu za-
čal rozšiřovat hned po otevření, zejména 
sklad nových kol nabýval neustále na obje-
mu. „Nejprve začala praskat ve švech ga-
ráž, odtud jsem se stěhoval do sklepů. Za-
nedlouho se nedalo hnout už ani tam. Svým 
počínáním jsem dokonce celou rodinu úplně 
odříznul od babiččiných meruňkových mar-
melád, které byly na konci regálu,“ popisuje 
Marek s úsměvem moment, kdy se začal po-
ohlížet po dalším prostoru.
Na více než stech metrech čtverečních na-
bízí nová elektro i klasická kola všech typů. 
Nabídku doplní bazarové silničky. „K do-
stání je i cyklistické oblečení, tretry, hel-
my, brýle, komponenty a další příslušenství. 
Cyklista tedy může odejít kompletně vyba-
ven,“ vyzdvihl. Jako dárek aktuálně může 
posloužit poukaz. „Na výběr je z několika 
cenových variant, platnost není časově ome-
zena a dá se zakoupit i na Štědrý den,“ do-
plnil Čermák.
Telčský servis bude podle něj i nadále fle-
xibilní, po telefonické domluvě je možné se 
domluvit na opravě téměř kdykoliv. „Plá-

Cyklo Čermák otevřel 
novou prodejnu

Zanedlouho tu jsou Vánoce a s tím spojená 
tradice v podobě vánočního kapra. Mnoho li-
dí, které potkávám, nejí ryby. Důvodem vět-
šinou nebývá jejich chuť, ale množství kostí, 
které je od konzumace snadno odradí. Ani já 
nemám rád vybírání kostí, proto jsem hledal 
cestu, jak to vyřešit.
Nechci vám tvrdit, že jsme vyšlechtili kap-
ra, který kosti nemá. Ale mohu vám doporu-
čit jednoduchou kuchyňskou úpravu. Po za-
bití a vykuchání kapra se vytvoří filety, tzn. 
že se seřízne maso z velkých žeberních kos-
tí. V těchto filetech stále zůstávají mezisvalo-
vé kůstky ve tvaru Y. Ty se ale přeřežou spe-
ciálním strojem na malé kousky, které ještě 
tepelnou přípravou změknou a stanou se pro 
konzumenta stravitelné. Kapr bez kostí je 
na světě.  
Chtěli byste si letos užít vánočního kapra bez 
vyndávání kostí? Stačí přijít k nám a my vám 
přesně takového kapra připravíme na počká-
ní. A kde? Naproti starému zámku – č. p. 13 
v ul. Krajířova v Dačicích. V termínu 21.–23. 
12., vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Těšíme se 
na vás. 
RYBNÍKÁŘSTVÍ Dačice, z. s., tel. 608 349 618

Kapr bez kostí. 
Realita, nebo fikce?

nujeme zavést svoz kol z okolních vesnic. 
Rádi bychom vytvořili síť sběrných míst, ze 
kterých bychom kola sváželi na servis. Zá-
kazníci by se tak zbavili starostí spojených 
s problematickou přepravou rozbitého ko-
la,“ nastínil, na co se cyklisté mohou těšit 
v příštím roce.
Po přibližně půl roce od otevření telčské po-
bočky hodnotí její provoz pozitivně. „Servi-
su se dařilo a nějaká kola jsme také prodali. 
Oslovili jsme řadu lokálních cyklistů a zlep-
šili den těm, kterým vyjížďku překazil de-
fekt,“ shrnul uplynulou sezónu Marek.
S klesajícími teplotami se nabízí otázka, jak 
se o kolo správně postarat před jeho defini-
tivním uzamčením do sklepa či garáže. „Ide-
álně mu dopřát důkladný servis, vše vyčistit, 
promazat a poté uložit k zimnímu spánku. 
Pokud nějaký díl dosluhuje, je dobré zvá-
žit výměnu. Většina lidí nechává generální 
servis až na jaro, kdy bývají opravny plné 
a čekací doby dlouhé. Proto doporučuji se 
o kolo postarat hned po sezóně. Lidé se tak 
vyhnou čekání a na jaře si budou užívat prv-
ní sluneční paprsky v sedle, zatímco ostatní 
budou netrpělivě přešlapovat ve frontě před 
servisem,“ doporučil.
„Čtenářům přeji krásné prožití vánočních 
svátků a v nové prodejně brzy na viděnou,“ 
vzkázal Marek Čermák. 

Marie Majdičová
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Adéla Hinková, 18 let

Přátelský turnaj mezi partnerskými městy 
města Šaľa. Tým našeho města turnaj vyhrál 
a přivezl putovní pohár za první místo. 
Gratulujeme!

Foto: Pavel Boček

O putovný pohár náčelníka Mestskej polície Šaľa

Malířce Míle Doleželové jsme k jejím nedo-
žitým stým narozeninám věnovali výstavu, 
kterou si můžete prohlédnout v mázhausu na-
ší školy. Srdečně vás zveme!

Žáci a vyučující „výtvarky“ ZUŠ

Pozvání na výstavu

Jana Havlíková, 10 let

Vážení občané,
spustili jsme pro vás aplikaci MUNIPOLIS, která nám pomáhá s vámi lépe komunikovat.
Pro informace přímo do mobilu si, prosím, stáhněte ZDARMA aplikaci MUNIPOLIS 
prostřednictvím Google Play nebo App Store.


