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Micinou Vysočiny pro rok 2022 je Minda 
z Telče                                     Více na str. 19

25. výšlap na Javořici Více na str. 20

Srdíčko znovu zpívalo pro africký sirotčinec
Více na str. 17

Příloha: Kalendárium 2022  Sběrový kalendář 2023

Zasedání 
zastupitelstva města

13. února v 16 hodin 
Obřadní síň radnice

Živý betlém 2022 (Foto: L. Bouška) Více na str. 18

Lipky jsou nejhezčí alejí na Vysočině
Více na str. 4
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3. schůze – 21. listopadu
 - RM (Dále RM) schválila zápis do kroniky 
města za rok 2021.

 - RM schválila Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dí-
lo uzavřené dne 9. 3. 2012 mezi městem Telč 
a tiskárnou RAIN, s. r. o., na zpracování za-
kázky „zlom, předtisková příprava a tisk 11 
vydání měsíčníku Telčské listy na rok 2023“.

 - RM schválila uzavření Dodatku č. 9 ke Smlou-
vě o poskytování datových služeb sítě ITelč č. 
0509/070312 se společností M-SOFT, spol. s r. o.

 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje sta-
vebních pozemků pro výstavbu rodinných do-
mů v obytné zóně Dačická v Telči.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci 
„Obnova VD Smrk – SO 08 sdružený VH ob-
jekt“. RM schválila složení komise pro otevírání, 
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky „Obnova VD Smrk – SO 08 sdružený VH“.

 - RM schválila vnitřní předpis č. 4/2022 Jednací 
řád komisí Rady města Telče.

 - RM pověřila k provádění občanských sňateč-
ných obřadů členy zastupitelstva města Pavla 
Dvořáka, Mgr. Hanu Hajnovou, Mgr. Milenu 
Kopečnou, Mgr. Ludmilu Švarcovou, Bc. Mar-
tina Navrátila a RNDr. Miloše Vystrčila.

 - RM schválila zveřejnění záměru převodu práv 
k bytu č. 14 v ul. Komenského čp. 615 v Telči.

 - RM zřizuje komise rady města a jmenuje je-
jich předsedy/předsedkyně a členy/členky ko-
misí rady města:

KOMISE PRO DOPRAVU
Jiří Liška – předseda, Martin Jakubec, Aleš 
Wimmer, Roman Neuwirt, Stanislav Vyvadil, 
Mirek Brzek ml.
KOMISE PRO KULTURU A CESTOVNÍ 
RUCH
Milena Kopečná – předsedkyně, Lucie Norko-
vá, Naděžda Rezková Přibylová, Luděk Rux, 
Jana Paulusová, Jana Prokopová
KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRA-
VOTNICTVÍ
Michaela Čeřovská – předsedkyně, Gabriela 
Navrátilová, Petra Kujínek Polodnová, Rená-
ta Křížková, Stanislav Vyvadil, Václav Husták
KOMISE PRO REGENERACI MPR 
A MPZ A SPRÁVU PAMÁTKY UNESCO, 
STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Radek Kříž – předseda, Petr Navrátil, František 
Čermák, Pavel Trojan, Lukáš Komín, Václav 
Kadlec, Bedřich Burian
KOMISE PRO SPORT
Martin Navrátil – předseda, Jaroslav Švec, Mi-
lan Maleček, Alena Bláhová, Luboš Paulus, 
Drahoslav Feit, David Kovář
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pavel Dvořák – předseda, Ester Ekrtová, Ondřej 
Semotán, Pavel Macků, Lucie Marková, Karel 
Vaníček, Marie Gregorová, Miroslav Kouba
KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁ-
VÁNÍ
Ludmila Švarcová – předsedkyně, Helena To-
míšková, Andrea Smejkalová, Barbora Dosko-
čilová, Klára Pilíková

Z jednání rady města 4. schůze – 7. prosince
 - RM schválila vybudování oplocení kom-
postárny LD Borovná a dočasné odnětí po-
zemků určených k plnění funkcí lesa na dobu 
10 let.

 - RM schválila Mateřské škole Telč, příspěvko-
vé organizaci, použití finančních prostředků 
z rezervního fondu ve výši 94.500 Kč.

 - RM schválila provedení rozpočtového opatře-
ní RM 11/2022.

 - RM schválila pachtovní smlouvu na část po-
zemku 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, lokalita Třešňovka.

 - RM schválila zveřejnění záměru pachtu po-
zemků parc. č. 481/2 o vým. 399 m2, parc.č. 
481/3 o vým. 201 m2 a parc. č. 464/13 o vým. 
17 221 m2 v k. ú. Studnice u Telče.

 - RM schválila užití veřejného prostranství části 
p. č. 7355/1 o výměře 300 m2 do 23. 12. 2022 
společnosti GEOSAN GROUP, a. s. 

5. schůze – 12. prosince
 - RM schválila změnu v zastupování měs-
ta ve svazcích obcí, zájmových sdruženích 
a obecně prospěšných společnostech.

6. schůze – 21. prosince
 - RM schválila Základní škole Telč, Masaryko-
va 141, příspěvkové organizaci, záměr podání 
žádosti do OP JAK – číslo výzvy 02_22_002 
– název projektu „Odpolední škola 4“.

 - RM schválila Základní škole Telč, Hradecká 
234, příspěvkové organizaci, použití finanč-
ních prostředků z rezervního fondu ve výši 
111.515,90 Kč.

 - RM schválila provedení rozpočtového opatře-
ní RM 12/2022.

 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3631/6121 ve výši 190 tis. Kč z § 6409 – 
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva.

 - RM schválila uzavření příkazní smlouvy 
s dobrovolným svazkem obcí Oběhové hos-
podářství Renesance na zajištění procesu 
shromažďování a odvozu komunálních od-
padů a jejich nezávadného zpracování v roce 
2023.

 - RM schválila uzavření Smlouvy o zabezpeče-
ní veřejně prospěšných služeb se společností 
Služby Telč, spol. s r.o. 

 - RM jmenovala RNDr. Evu Janouškovou, 
Ph.D. do funkce vedoucí odboru kultu-
ry a cestovního ruchu Městského úřadu Telč 
s účinností ode dne 23. 1. 2023.

Celý příspěvek najdete v listárně TL

2. zasedání – 14. listopadu
 - Zastupitelstvo města (Dále ZM) schválilo za-
ložení Společenství vlastníků jednotek pro 
dům č. p. 617 v ulici Radkovská, Telč – Sta-
ré Město. Zastupitelstvo města schválilo sta-
novy Společenství vlastníků jednotek v byto-
vém domě č. p. 617 v ulici Radkovská v Telči. 

Z jednání zastupitel-
stva města

Zastupitelstvo města schválilo jako první-
ho předsedu Společenství vlastníků jednotek 
v bytovém domě č. p. 617 v ulici Radkovská 
v Telči pana MVDr. Zdeňka Andrease.

 - ZM schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budou-
cí kupní k bytu č. 15 v ul. Komenského čp. 
615 v Telči.

 - ZM schválilo finanční příspěvek na akci „I. 
etapa obnovy střechy na kostele sv. Vojtěcha 
ve Studnicích“ ve výši 80.060 Kč, který je 
účelově určen jako povinná spoluúčast města 
v rámci Fondu Vysočiny grantového progra-
mu Památky 2022.

3. zasedání – 12. prosince
 - ZM schválilo vzdání se předkupního práva 
ke všem nemovitým věcem uvedeným v kup-
ní smlouvě uzavřené dne 17. 5. 2000 mezi 
prodávajícím městem Telč a kupujícím Les-
ním družstvem Borovná.

 - ZM schválilo návrh rozpočtu na rok 2023 
(objem příjmů 149.298,2 Kč, objem výdajů 
174.183,2 Kč, schodek 24.885 Kč, vyrovnaný 
tř. 8 financování) včetně závazných ukazatelů. 
ZM svěřilo radě města provádění: všech roz-
počtových opatření týkajících se přijetí účelo-
vých dotací ze státního rozpočtu, státních fon-
dů a ostatních dotací a jejich použití; všech 
ostatních rozpočtových opatření do výše 500 
tis. Kč v jednotlivých případech v rámci cel-
kového schváleného rozpočtu; uložilo radě 
města předkládat vždy na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města přehled radou města při-
jatých rozpočtových opatření.

 - ZM projednalo a schválilo Strategický roz-
vojový dokument města Telče, Fond projektů 
2023 – seznam rozvojových záměrů a způso-
bu financování.

 - ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města Telče na rok 2023–2026.

 - ZM schválilo prodej nemovitosti pozemku 
parc. č. st. 473/1, jehož součástí je zemědělská 
stavba čp. 15, parc. č. st. 473/3, jehož součás-
tí je stavba rodinného domu čp. 120 a parc.č. 
561 zahrada, vše v obci a k. ú. Telč, Kraji Vy-
sočina za cenu ve výši 5.100.000 Kč.

 - ZM schválilo darovat pozemek par. č. 7305/2 
o vým. 960 m2 v k. ú. Telč Kraji Vysočina pro 
výstavbu výjezdového stanoviště ZZS Kraje 
Vysočina.

 - ZM schválilo Strategický plán rozvoje města 
Telč na období 2022–2028.

 - ZM schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlou-
vě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budou-
cí kupní k bytu č. 14 v ul. Komenského čp. 
615 v Telči.

 - ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2022 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.

 - ZM schválilo vnitřní předpis č. 7/2022 Jednací 
řád výborů Zastupitelstva města Telče.

 - ZM schválilo dohodu o změně zakladatelské 
smlouvy dobrovolného svazku obcí Oběhové 
hospodářství Renesance a dodatek č. 3 ke sta-
novám svazku.

Celý příspěvek najdete v listárně TL
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V roce 2022 se městu Telč podařilo realizovat 
investiční akce v celkových nákladech převy-
šujících 80 mil. Kč. Seznam realizovaných 
investičních akcí, vč. stručného popisu, je 
k dispozici na internetových stránkách měs-
ta (město a samospráva/městský úřad/odbor 
rozvoje a územního plánování/informace).
Pro rok 2023 jsou připraveny další investiční 
akce v řádech desítek mil. Kč. Seznam při-
pravovaných záměrů je přehledně uveden 
v dokumentu Fond projektů 2023. Jde o kon-
cepční dokument města Telče, který schválilo 
zastupitelstvo na svém prosincovém zasedá-
ní. Dokument je k dispozici rovněž na inter-
netových stránkách města Telče (na stejném 
místě jako předchozí informace).

Vladimír Švec

Informace o realizovaných 
a připravovaných stavbách

Starostovo okénko
Jaký bude rok 2023?
Když jsem při psaní svého pravidelného 
sloupku přemýšlel, jak nazvat jeho první od-
stavec v novém roce, napadala mě slova jako 
obavy, nejistota, ale i od-
hodlání, víra, spolupráce, 
solidarita či připravenost. 
Nakonec jsem se rozhodl 
pro výše uvedenou otázku 
a dovolím si na ni za sebe 
odpovědět – bude z vel-
ké části takový, jaký si ho 
uděláme! Bohužel, minulé 
roky nám ukázaly, že jsou 
události, které ovlivnit neumíme a nemůže-
me (např. koronavirus či válka na Ukrajině). 
I v těchto případech je právě na nás, jak se 
s důsledky takových událostí dokážeme vy-
rovnat. Dovolím si tvrdit, že z pohledu měs-
ta Telče jsme na rok 2023 dobře připraveni. 
Jako každý rok jsme velmi zodpovědně při-
stoupili k přípravě rozpočtu města i k pláno-
vaným investicím. Město ani v této obtížné 
době nezadlužujeme a investujeme pouze to-
lik finančních prostředků, kolik si můžeme 
dovolit. Plánované příjmy i výdaje města v ro-
ce 2023 činí přibližně 180 milionů a tento roz-
počet byl schválen na prosincovém zasedání 
zastupitelstva města všemi přítomnými zastu-
piteli jednohlasně. Více informací o rozpočtu 
a plánovaných investičních akcích se dočte-
te ve sloupku pana místostarosty Jiřího Pyka-
la. S mnohými z vás jsme se setkali 1. ledna 
na náměstí Zachariáše z Hradce při novoroč-
ním přípitku. Srdečně děkuji za toto setkání. 
Založili jsme novou tradici, kdy jsme si mohli 
pro štěstí zazvonit na nově instalovaný zvon 
na fasádě telčské radnice. Více o tomto zvonu 
a jeho historii se dočtete v příštím čísle Tel-
čských listů v článku pana Jindřicha Kaupy. 
Srdečné poděkování
Jsem si jist, že tyto dvě dámy všichni znáte. 
Po dvě desetiletí působila na místě vedoucí 
Odboru kultury a cestovního ruchu paní Věra 
Peichlová, po tři desetiletí na tomtéž odboru 
pracovala paní Ing. Ilona Jeníčková. Obě ko-
legyně odešly na konci loňského roku do více 
než zaslouženého důchodu. Především těmto 
dámám můžeme v Telči vděčit za organizaci 
veškerých městských kulturních či jiných ak-
cí. Ale i za mnoho jiného, co není příliš vidět. 
Teprve při mém příchodu na radnici před dvě-
ma lety jsem si plně uvědomil, kolik ohromné 
práce je nutné udělat k zajištění všeho potřeb-
ného na uvedeném odboru. A tento malý tým, 
společně se svými dalšími kolegy/němi z in-
formačního centra, vždy vše perfektně zvlá-
dl. Věro, Ilono, z celého srdce Vám děkuji 
za veškerou odvedenou práci pro Telč. Přeji 
Vám mnoho šťastných chvil s Vašimi vnouča-
ty a těším se na společná setkávání při různo-

rodých příležitostech. Na práci paní Věry Pe-
ichlové a paní Ilony Jeníčkové od roku 2023 
navážou nové kolegyně, které byly vybrány 
ve výběrovém řízení, a to paní RNDr. Eva Ja-
noušková, Ph.D. a Ing. Jana Paulusová. Obě 
vám blíže představíme v příštím čísle Telč-
ských listů. Velmi se těším na naši spolupráci.
V Telči chybí lékaři/ky
O tomto tématu zde nepíši poprvé a jsem si jist, 
že bohužel ne naposledy. Situace s dostupnos-
tí lékařské péče v Telči se zhoršuje a začínáme 
to pociťovat téměř všichni. Po potížích s do-
stupností stomatologické péče musíme řešit 
problém s dostupností lékařské péče pro naše 
děti. Odchodem paní MUDr. Ludmily Brzko-
vé do zaslouženého důchodu se rázem ocitlo 
mnoho dětí bez pediatra. My, rodiče, obvolá-
váme lékaře/lékařky z blízkého či dalekého 
okolí a ve většině případů se setkáváme s od-
mítnutím. Je nutné na tomto místě zdůraznit, 
že tento problém nemáme pouze v Telči – se 
stejnými problémy se potýkají i v mnoha vět-
ších městech. A situace v celém státě se zhor-
šuje. Byť jsou za dostupnou lékařskou péči 
odpovědné zdravotní pojišťovny a město má 
velmi omezené možnosti, jak toto řešit, uve-
du následující: Již v minulém volebním ob-
dobí zastupitelstvo města schválilo motivační 
bonus pro lékaře/lékařky, kteří si otevřou svoji 
lékařskou praxi v Telči. Jasně jsme dali naje-
vo, že jsme otevřeni jednání o téměř jakýchko-
li požadavcích. Jsme v kontaktu s představiteli 
Kraje Vysočina ohledně vzniklého stipendij-
ního programu pro studenty/ky potřebných 
lékařských oborů, kteří by si po ukončení 
svých studií a potřebné praxi otevřeli/y svo-
ji ambulanci na Vysočině. Kontaktuji poten-
cionální lékaře/ky, studenty/ky, informuji je 
o možnostech podpory ze strany města, kraje 
i VZP. Již jsem vás informoval, že jsme spo-
lečně se senátorem a telčským zastupitelem 
RNDr. Milošem Vystrčilem dne 13. září 2022 
v Praze jednali s ředitelem VZP Ing. Kabát-
kem a jeho náměstkem pro zdravotní péči Ph-
Dr. Mgr. Bodnárem. Mimo jiné jsme jednali 
o vypsání inzerátu na místo lékaře/ky pro dě-
ti a dorost v Telči a o motivačních bonusech. 
Dne 19. prosince proběhlo na telčské radnici 
jednání s ředitelkou Regionální pobočky VZP 
Brno Mgr. Pevnou. Dne 23. prosince jsem měl 
jednání s ředitelem Nemocnice Pelhřimov 
Ing. Mlčákem, dne 5. ledna jsem jednal s ře-
ditelkou Nemocnice Třebíč Ing. Tomášovou, 
s ředitelem Nemocnice Jihlava MUDr. Vele-
vem a primářem pediatrického oddělení MU-
Dr. Zimem. Právě ve spolupráci s nemocni-
cemi osobně vidím možnost řešení současné 
neutěšené situace. Chci vás, občany, ubezpečit 
o tom, že zhoršující se dostupnost lékařské pé-
če mne velmi trápí (dovolím si napsat, že štve) 
a řeším ji, co mi mé kompetence a síly stačí. Je 
mi líto, že vám v současné chvíli nemohu na-
psal pozitivnější informaci.     Vladimír Brtník

Nezaměstnanost v prosinci:
ČR
prosinec 3,7 %, listopad 3,5 %
(říjen 3,5 %, září 3,5 %, srpen 3,4 %)
Kraj Vysočina
prosinec 3,1 %, listopad 2,7 %
(říjen 2,7 %, září 2,8 %, srpen 2,7 %)
Mikroregion Telč
prosinec 5,2 %, listopad 3,5 %
(říjen 3,2 %, září 3,3 %, srpen 3,5 %)
Telč
prosinec 5,2 %, listopad 3,7 %
(říjen 3,5 %, září 3,6 %, srpen 3,9 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí
na konci prosince: Borovná (6,1), Hor-
ní Myslová (7,4), Hostětice (11,2), Klato-
vec (7,3), Kostelní Myslová (7,0), Krahulčí 
(5,1), Lhotka (11,1), Mrákotín (9,9), Mysleti-
ce (10,0), Radkov (5,6), Řásná (9,9), Řídelov 
(10,9), Sedlatice (8,8), Telč (5,2), Vápovice 
(12,5), Volevčice (7,3), Vystrčenovice (7,6)

Zdroj: Statistiky ÚP

Město Telč zveřejnilo záměr prodeje pozem-
ků v ul. Květinová. Podávání nabídek je mož-
né do 28. 2. 2023 do 9.00 hod. Mezi základní 
podmínky prodeje patří požadavek na uvede-
ných pozemcích řešit výstavbu objektu pro 
individuální bydlení či bytového domu, vždy 
s požadavkem na výstavbu min. 4 bytových 
jednotek. Min. nabídková cena je stanovena 
na 1 260,- Kč/m2. Záměr prodeje, vč. vyme-
zení pozemků k prodeji, je zveřejněn na úřed-
ní desce města Telče.

Vladimír Švec

Záměr prodeje pozemků 
v ul. Květinová
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Bylo, je a bude

Pavel Komín:
Milí spoluobčané, úvodem bych vás chtěl 
přivítat u prvních Telčských listů v novém 
roce 2023 a zároveň vám ještě jednou po-
přát rok plný rodinných i osobních úspě-
chů. Chtěl bych vám také připomenout pár 
akcí, které nás letos čekají. 
Začnu aktuální novinkou, kterou pro vás 
chystáme s kolegy zastupiteli za KDU-
-ČSL. S Lídou Švarcovou a Jirkou Liškou 
se na vás budeme těšit na pravidelných spo-
lečných setkáních, zastupitelských dnech. 
Prvně se potkáme 13. února 2023 v 15:00 
v mé kanceláři na radnici. Další termíny 
setkání budeme s předstihem zveřejňo-
vat v Telčských listech. Na schůzkách by-
chom rádi slyšeli vaše náměty, připomínky. 
Od nás se dozvíte, co nás bude v Telči če-
kat minimálně v následujícím měsíci a dá-
le. Tato setkání plánujeme na každý měsíc, 
takže můžeme řešit vše postupně. Na osob-
ním setkání budeme moci reagovat na kon-
krétní dotazy spojené s životem v Telči 
a s vaším okolím.
Začátek roku je ve znamení intenzivní prá-
ce na dvou velkých projektech v různých 
fázích. S architekty intenzivně komuniku-
jeme projekt rekonstrukce základní umě-
lecké školy, kde cílíme na získání dotací 
z operačního programu IROP, jehož po-
dání já vypsáno na jaro letošního roku. 
Architekti oprašují historické budovy č. 
p. 70 a č. p. 71 a spojují je do jednoho ži-
vého organismu. Zároveň budovy doplňu-
jí o prvky zabezpečující bezbariérový po-
hyb po škole a umožňující kontrolovaný 
pohyb žáků a návštěvníků. Současně dojde 
také na úpravy prostor městské knihovny. 
Věřím, že tyto dvě budovy se brzy stanou 
další městskou opravenou budovou slou-
žící veřejnosti a zajišťující kvalitní telčské 
vzdělávání.
Od jednacích stolů k realizaci se brzy pře-
sune projekt Revitalizace sídliště U Štěp-
nického rybníka. První etapu revitaliza-
ce zahájíme již 1. března 2023. Výsledek 
bude určitě stát za to, ale než se tak stane, 
chtěl bych požádat o trpělivost a vstřícnost 
během stavebních prací. Nejedná se o malý 
rozsah projektu. Akci bude provádět osvěd-
čený zhotovitel, i přes to vás však žádám 
o ohleduplnost a vzájemný respekt hlavně 
v okolí staveniště. Vedle nových komuni-
kací, parkovacích stání a inženýrských sítí 
počítá projekt také s hospodařením s deš-
ťovými vodami, které se budou částečně 
zadržovat přímo v místě, kde naprší. 

Místostarostové 
informují

Těším se na případné setkání na radnici, 
na setkání po Telči i Studnicích. Těším se 
na rok 2023 a doufám, že to bude klidný 
a úspěšný rok. Pro nás pro všechny.

Pavel Komín. místostarosta města

Jiří Pykal:
Milí čtenáři, úvodem bych chtěl vám i vašim 
rodinám popřát do nového roku pevné zdraví 
a hodně radosti; ať se vám vše daří a dokáže-
te úspěšně překonat všechny těžkosti!
Právě uplynulo tzv. „100 dní hájení“ od do-
by, kdy jsem byl zastupiteli nově zvo-
len do funkce místostarosty města Telče. 
Na častý dotaz, jaké to je, odpovídám: „Mě 
to baví!“ Věřím, že to tak bude i na dále 
a při této příležitosti připomenu, že jsem tu 
pro vás – budete-li cokoli potřebovat, piš-
te na email jiri.pykal@telc.eu nebo volejte 
602 725 509, rád se s vámi sejdu.
Rozpočet a investice v roce 2023
Rozpočet města a Fond projektů na rok 2023 
byly nejdůležitějšími body prosincového 
zastupitelstva. Předpovědět vývoj, zejména 
po stránce výdajů, a sestavit rozpočet odpo-
vědně, bylo docela obtížné – v loňském ro-
ce dramaticky narostly ceny energií a prů-
měrná roční míra inflace dosáhla rekordní 
výše 15,1 % (za dobu existence samostatné 
ČR byla vyšší pouze v roce 1993, a to 20,8 
%). Letos tak musíme počítat s celkově vyš-
šími náklady i násobnou rezervou na úhra-
du elektřiny a vytápění. Zastupitelstvo hlasy 
všech přítomných schválilo návrh rozpočtu, 
který počítá s příjmy 149,3 mil. Kč a výda-
ji 174,2 mil. Kč. Schodek ve výši 24,9 mil. 
Kč (v roce 2022 to bylo 11,2 mil. Kč) bude 
vykryt z rezervy, resp. části zůstatku z ro-
ku 2022. Pokud bude pokračovat výkon-
nost hospodářství a výše výběru daní stá-
tem jako do závěru loňského roku, je naděje 
na další nárůst na straně příjmů. 
Z nejzásadnějších investičních akcí v letoš-
ním roce zmíním např. 1. etapu komplex-
ní revitalizace sídliště U Štěpnického rybní-
ka; obnovu sportovního areálu v ul. Tyršova 
(tribuny, běžecký ovál, víceúčelové hřiště 
a zavlažování fotbalového hřiště); pokra-
čování cyklostezky s přírodním povrchem 
z Volevčic do Studnic; dokončení výtahu 
na městském úřadě Na Sádkách; obnovu tě-
locvičny u ZŠ Hradecká (akustika, oblože-
ní, šatny, WC...); rekonstrukci  komunikace 
v ul. Na Sádkách a vybudování nového so-
ciálního zařízení u rybníka Roštejn. Bude ta-
ké pokračovat obnova a oživení lokality Ro-
mantika a Oslednice dle návrhu komise ŽP. 
V plánu je žádat o dotace, které by mj. po-
mohly dokončit zasíťování parcel v lokalitě 
Dačická (II. etapa) nebo revitalizovat areál 
bývalého zimního stadionu. Více o investi-
cích projektech města zjistíte na www.telc.
eu/fondprojektu

Akademie sociální-
ho podnikání v Kraji 
Vysočina startuje již 
16. února
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivi-
ty prospívající společnosti a životnímu pro-
středí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji 
a často vytváří pracovní příležitosti pro oso-
by se zdravotním, sociálním nebo kulturním 
znevýhodněním. Znáte ve svém okolí tako-
vý podnik? Nebo ho sami provozujete? Po-
kud ano, tak zbystřete, protože Kraj Vysoči-
na spouští od února sérii šesti vzdělávacích 
modulů pro sociální podniky z Vysočiny, a to 
zcela zdarma. 
Podnikatelé mohou na vzdělávací akade-
mii přihlásit své klíčové zaměstnance, kte-
ří budou vyškolení např. na to, jak zpracovat 
analýzu trhu, prostředí a konkurence, jak na-
stavovat procesy, finanční plánování, ceno-
tvorbu, nástroje marketingu a řízení lidských 
zdrojů. Účastníci si mohou zpracovat studii 
rozvoje vlastní organizace, k níž získají zpět-
nou vazbu jak od odborníků, tak od ostatních 
účastníků. Prostor bude i pro získání přehle-
du o dotačních programech pro oblast sociál-
ního podnikání. 
Akademie se uskuteční v Jihlavě, v prosto-
rách krajského úřadu, a já věřím, že sociál-
ním podnikům pomůže zvýšit jejich konku-
renceschopnost a udržitelnost na trhu. Pokud 
se chcete zúčastnit, kontaktujte, prosím, Petra 
Holého, tel. 564 602 538, email: holy.p@kr-
-vysocina.cz nejpozději 3. února.

Hana Hajnová, zastupitelka

Lipky jsou nejhezčí alejí na Vysočině
Velkou radost mi udělaly výsledky ankety 
Alej roku, kterou už podvanácté vyhlásil 
Spolek Arnika. Telčské Lipky se staly nej-
oblíbenější alejí Vysočiny a celorepubliko-
vě získaly páté místo. Tuto památnou alej, 
která je dlouhá 1,4 km a pochází z 18. sto-
letí, tvoří na čtyři sta stromů. V minulých 
letech zde byla bohužel poněkud zanedbá-
na údržba, proto bude třeba v letošním roce 
odstranit velké množství výmladků na kme-
nech stromů, zejména ve vzdálenějších úse-
cích od města. Vhodný termín a způsob pra-
cí byly konzultovány při terénní obhlídce 
s Komisí pro životní prostředí rady města, 
kterou vede Pavel Dvořák. 
Závěrem bych chtěl připomenout, že aktu-
ální termíny akcí a zastupitelských klubů 
pro veřejnost „Společně pro Telč – Piráti 
a Zelení“ najdete na www.spolecneprotelc.
cz i facebookové stránce.

Jiří Pykal, místostarosta města
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Hasičské zprávy
Od 12. prosince 2022 do 13. ledna 2022 
zasahovala jednotka Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina ze stanice Telč 
u sedmnácti událostí. Při osmi technických 
zásazích hasiči prováděli například otevře-
ní uzavřených prostor, čerpání vody, trans-
port pacienta, odstranění stromu po pádu 
na osobní automobil nebo záchranu psa 
z kanalizace. Kluzká vozovka pak potrá-
pila řidiče v prosinci, kdy došlo ke dvěma 
dopravním nehodám, ale i v lednu, kdy ha-
varovala také dvě vozidla ze stejné příčiny. 
U obce Mrákotín skončilo na střeše osobní 
vozidlo, v Horní Myslové narazilo náklad-
ní vozidlo do rodinného domu a převráce-
ná osobní vozidla byla i u obce Vanůvek 
a Urbanov. Dopravní nehody se naštěstí 
obešly bez vážných zranění. Ve výše zmí-
něném období došlo rovněž ke čtyřem po-
žárům. V obcích Strachoňovice a Třeštice 
hořely saze v komíně, v Horních Duben-
kách osobní vozidlo a v obci Kaliště došlo 
k požáru notebooku.
Z důvodu množících se požárů spalino-
vých cest v okrese Jihlava bych si dovolil 
upozornit čtenáře na nutnost pravidelného 
čištění spalinových cest a provádění pravi-
delných kontrol dle zákona č. 133/1985 Sb. 
o požární ochraně a vyhlášky č. 34/2016 
Sb. o čistění, kontrole a revizi spalinové 
cesty.  

Velitel stanice Telč
npor. Mgr. Jiří Fišara

Kontrola chat
Policisté na Telčsku se v zimních měsících 
zaměřují na kontroly v chatových oblas-
tech. Ve čtvrtek 5. ledna zkontrolovali lo-
kality Telč–Studnice a Mysliboř. Nezjisti-
li narušení objektů ani pohyb podezřelých 
osob. Rekreační lokality se v chladném po-
časí stávají opuštěnými a vyhledávají je pa-
chatelé ať již ke krádežím, nebo k přespání. 
Proto policisté ve zvýšené míře chatové ob-
lasti procházejí a zjišťují, zda objekty ne-
vykazují známky násilného vniknutí. 

Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ve středu 4. ledna zastavili policisté 
po šesté hodině večer vozidlo Škoda Feli-
cia, jehož řidič jel po silnici u obce Zadní 
Vydří, přičemž automobil neměl registrač-
ní značky. Při kontrole zjistili, že čtyřia-
dvacetiletý muž má od loňského podzimu 
soudem uložený trest zákazu činnosti spo-
čívající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel na dobu jednoho roku. Decho-
vá zkouška byla u řidiče negativní, stejně 
jako test na zjištění ovlivnění návykovou 
látkou. Policisté řidiči další jízdu zakázali. 
Případ prověřují pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí. Muž je dále podezřelý ze 
spáchání přestupkového jednání na úseku 
dopravy. 
Muž měl přes tři promile alkoholu
V úterý 10. ledna přijali policisté v Telči 
po šesté hodině večer oznámení o značně 
opilém muži, který se nacházel v lokalitě 
ulice U Háje. Čtyřiapadesátiletý muž ne-
byl schopen se o sebe postarat. Při decho-
vé zkoušce mu policisté naměřili téměř tři 
a půl promile alkoholu. Opilého muže za-
jistili a odvezli ho na protialkoholní zá-
chytnou stanici k vystřízlivění.

Policie ČR Telč informuje Obviněný muž byl vzat do vazby
Za mřížemi skončil nenapravitelný muž, 
který byl z věznice propuštěn teprve vlo-
ni na podzim, od prosince byl již trestně 
stíhán za krádež vozidla na Táborsku a ta-
ké Telčsku, a přesto na začátku ledna stihl 
v krátké době na Jihlavsku podvést maji-
tele auta, vzít mu vozidlo a v Jemnici se 
pokusit o krádež nafty. Navíc si devětatři-
cetiletý muž nedělal příliš starostí se sou-
dem uloženým zákazem řízení a zákazem 
pobytu na Jihlavsku. Muže důvodně pode-
zřelého ze spáchání trestné činnosti zadr-
želi policisté v první polovině ledna na Jin-

dřichohradecku, kam odjel s podvodně 
získaným vozidlem. O několik dní dříve si 
totiž v Telči půjčil osobní automobil Škoda 
Octavia od jeho majitele s tím, že mu vo-
zidlo za chvíli vrátí, a přislíbil kompenza-
ci. Majitel se ale automobilu již nedočkal 
a muž nebyl kontaktní. Místo toho s vozi-
dlem jezdil podle svých potřeb a násled-
ně se, vzhledem k tomu, že neměl pení-
ze na naftu, rozhodl pohonné hmoty získat 
krádeží. V Jemnici si vyhlédl odstavený 
automobil Multicar. Naftu se pokusil od-
čerpat, úspěšný ale nebyl a z místa utekl. 
Na svobodě poté nepobyl dlouho a poli-
cisté ho dopadli. Devětatřicetiletý muž byl 
obviněn ze spáchání tří trestných činů, a to 
pokusu o krádež, podvodu a maření výko-
nu úředního rozhodnutí. V minulosti byl 
muž již mnohokrát soudně trestaný a opa-
kovaně si odpykal i tresty odnětí svobo-
dy. Krátce po posledním propuštění z věz-
nice odcizil v Telči neuzamčenou dodávku 
s klíčky uvnitř, se kterou odjel na Tábor-
sko, kde na polní cestě zapadl, automobil 
v terénu nechal a svou dráhu pokračoval 
krádeží v obci na Táborsku, kde odcizil 
opět neuzamčené osobní vozidlo a odjel. 
Majiteli v tomto případě vznikla škoda ješ-

tě na uložených věcech, jednalo se o věci 
pro oblast lesnictví a rybářství. Ukradené 
vozidlo si poté muž částečně přestříkal. 
Krátce nato ho dopadli policisté. Vozidlo 
se i v tomto případě vrátilo zpět jeho ma-
jiteli. 
Obviněný muž byl na podaný návrh vzat 
do vazby a policisté ho odvezli do vězni-
ce. Hrozí mu až pětiletý pobyt za mřížemi. 
Vloupání do domu
Policisté pátrají po pachateli, který se v ob-
ci Nová Říše vloupal do rodinného domu. 
Ke spáchání činu došlo v době od středy 
7. prosince do 14. prosince. Pachatel vnikl 
do domu a odcizil radiátory, krbová kam-
na, osvětlení, bojler a vodovodní baterie. 
Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 ti-
síc korun. Policisté provedli ohledání, za-
dokumentování a šetření v lokalitě. Případ 
prověřují pro podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže, po pachateli a odcize-
ných věcech policisté pátrají.

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení
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Jarní měsíce u nás v ZUŠ
Únor a březen budou tradičně patřit škol-
ním koncertům, na kterých dostanou mož-
nost vystoupit především žáci, kteří nás 
budou reprezentovat v soutěžích ZUŠ. Le-
tos soutěžíme v komorní hře dechových 
a smyčcových nástrojů a bude to velmi pes-
tré, neboť ve škole vzniklo několik komor-
ních uskupení složených čistě z žáků bez 
zapojení učitelů. Soutěžit budou také žáci, 
kteří hrají na elektronické klávesové nástro-
je a akordeony, jejichž okresní kolo budeme 
pořádat v únoru přímo u nás v ZUŠ.
V dubnu a květnu pak přijdou na řadu kro-
mě školních koncertů také koncerty ab-
solventské. Letos máme 14 absolventů I. 
stupně a dokonce 4 absolventy II. stupně, 
kteří představí svůj um na některém ze tří 
koncertů. Absolventům výtvarného oboru 
pak bude patřit foyer školy v červnu a čer-
venci do zahájení folkových prázdnin.
Hlavní událostí května pak bude již tra-
diční „Malá odpolední hudba v podlou-
bí“, která se každoročně koná u příleži-
tosti celorepublikového happeningu ZUŠ 
OPEN, který má za úkol poukázat na vý-
jimečnost sítě českých základních umě-
leckých škol ve světě. Doufám, že se mi 
podaří přesvědčit pedagogický sbor, aby-
chom i letošní ročník uzavřeli „Veselým 
koncertem učitelů“, který měl vloni vel-
ký úspěch.  V rámci celého týdne se pak 
představí všichni žáci školy prostřednic-
tvím dílčích třídních koncertů a vyzkou-
ší si „pouliční“ koncertní atmosféru. Do-
provodný program zajistí také výtvarný 
obor. Tato akce se nese v pohodovém du-
chu a pro mnohé je již předzvěstí prázdnin.
Na všechny akce školy budeme ještě zvát 
prostřednictvím našeho FB a webových 
stránek. Těšíme se!

Eva Pavlíková

Ve zpracování textů jsme jedničky
Psaní všemi deseti prsty a umění rychlého 
zpracování textu se hodí na vysoké škole, 
v zaměstnání i v osobním životě. Proto na-
še žáky v trénování této dovednosti dlouho-
době podporujeme. 
V osnovách SOŠ bylo zpracování tex-
tu od samého počátku, dříve se jedna-
lo o práci s psacím strojem. Všichni žáci 
SOŠ v současnosti absolvují během studia 
čtyřletou výuku předmětu písemná a elek-
tronická komunikace, z toho první dva ro-
ky jsou věnovány především nácviku psa-
ní. Obsahem předmětu jsou také základy 
obchodní a úřední korespondence. Velký 
zájem o zpracování textu je i mezi žáky 
gymnázia, kteří mají možnost předmět na-
vštěvovat jako volitelný v jakémkoli roční-
ku osmiletého i čtyřletého oboru. Pro prv-
ní ročník osmiletého gymnázia je povinný.
Výuka probíhá v prostředí programu ZAV. 
Autorem metody je Jaroslav Zaviačič, vi-
cemistr světa v psaní na mechanickém psa-
cím stroji. Od roku 1990 je metoda rozvíje-
na ve spolupráci s devítinásobnou mistryní 
světa Ing. Helenou Zaviačičovou, momen-
tální vedoucí internetové školy ZAV.
Dovednost psaní se dá velice dobře mě-
řit a posuzovat formou soutěží, naše škola 
dlouhodobě dosahuje velmi dobrých umís-
tění na krajské i celostátní úrovni. Několi-
krát jsme se dokonce zúčastnili mistrovství 
světa ve zpracování textu, naposledy v ro-
ce 2017 v Berlíně, odkud jsme přivezli ně-
kolik medailí – v kategorii žáků celkem 5. 
V dřívějších letech jsme měli zastoupe-
ní i ve Vídni (2005), Praze (2007), v Paří-
ži (2011) nebo v Ghentu (2013). Poslední 
roky byly ovlivněny covidem, pokud však 
bude další příležitost zúčastnit se podobné-
ho klání, rozhodně o ni budeme stát. Příš-
tí mistrovství světa by se mělo uskutečnit 
v roce 2024. Tentokrát jsou dokonce dva 
kandidáti na pořadatele – prvním jsou pol-
ské Katowice, druhým britský Liverpool.

Střípky z GOB 
a SOŠ Telč

Pohárových národních soutěží se účastní-
me několikrát do roka. Jednou z posled-
ních soutěží byl Šenovský datel uspořá-
daný v říjnu roku 2022. Soutěž je určena 
pro žáky druhých ročníků středních škol 
a talentované mladší. Do Nového Jičína 
se sjelo celkem 60 soutěžících z 18 škol. 
V kombinaci jednotlivců (součet výkonů ze 
třech desetiminutových opisů) obsadila El-
len Němečková (sexta) 8., Marie Zámost-
ná (kvinta) 11., Tereza Páralová (kvarta) 
19. a Barbora Tůmová (kvarta) 27. místo. 
V individuálním hodnocení sice naše sou-
těžící na nejvyšší příčky nedosáhly, ale je-
jich kvalitní a vyrovnané výkony byly zá-
kladem pro úspěch v soutěži družstev, a my 
jsme tak vybojovali první místo a získali 
putovní trofej pro nejúspěšnější tým. Navíc 
jsme si odvezli krásný zážitek, a to setká-
ní s paní Zaviačičovou, která na soutěži za-
stupovala Interinfo ČR, v jehož spolupráci 
klání proběhlo. 
Za zmínku stojí i soutěž z května minulého 
roku. Po tříleté covidové pauze se v Jihla-
vě konal již 19. ročník soutěže v ovládání 
počítačové klávesnice – Talenti I. ročníků 
středních škol, s možností účasti talento-
vaných mladších. Roli garanta opět přija-
la Helena Zaviačičová. Daného ročníku 
se zúčastnilo celkem 56 soutěžících ze 17 
škol. Za GOB a SOŠ soutěžili Ellen Ně-
mečková (současná sexta), Eliška Dubová, 
Marie Zámostná (kvinta), Tereza Páralová 
(kvarta), Jan Brtník (tercie). Soutěž zahrno-
vala několik disciplín, v nichž se naši re-
prezentanti velmi dobře umístili. V soutěži 
družstev, do které se započítává výsledek 
jeho tří nejlepších členů, vybojoval s vel-
kým náskokem tým GOB a SOŠ Telč prv-
ní místo.
Naši žáci mají také možnost složit stát-
ní zkoušku, čehož loni využilo 8 z nich. 
Zkoušející byla opět samotná mistryně svě-
ta. Ve zkoušce, která trvá 30 minut, proka-
zují uchazeči dovednost provádět základ-
ní operace v textovém editoru (korektura 
textu), znalost české gramatiky a přede-
vším rychlost psaní. Všichni naši uchazeči 
u státní zkoušky uspěli. Šest z nich obdrže-
lo vysvědčení o státní zkoušce se známkou 
„výborný“, dva se známkou „velmi dob-
rý“. Úspěšní absolventi tedy vlastní ofici-
ální doklad, který mohou využít jak na vy-
soké škole, tak do životopisu při budoucím 
hledání zaměstnání. 
V současné době nás čeká 30. mistrovství 
ČR žáků ve zpracování textů 2023. Krajské 
kolo proběhne již 1. a 2. února distančně 
na kmenových školách. Kromě klasického 
textu bude soutěž obsahovat i další disciplí-
ny související s ovládáním počítačové klá-
vesnice, například korekturu textu nebo zá-
znam mluveného slova. Pokud budou naši 

žáci úspěšní, máme šanci postoupit do ce-
lostátního kola konaného koncem března. 
Proběhne prezenčně v Havlíčkově Bro-
dě. Této soutěže jsme se zúčastnili i v ro-
ce 2022. Na základě výsledku z krajského 
kola se z naší školy nominovaly do celo-
státního finále v Praze 3 žákyně: Magdalé-
na Zámostná (současná septima) ve věko-
vé kategorii středoškoláci, Marie Zámostná 
(kvinta) a Barbora Tůmová (kvarta) ve vě-
kové kategorii žáků základních škol. 
Jsme velmi hrdí na všechny úspěchy. 
A hlavně na to, že naše žáky zpracování 
textů baví a že se soutěží ve velkém zastou-
pení účastní i ti, pro které jde o volitelnou, 
tedy dobrovolnou, aktivitu ve škole.

Ladislav Novák,
zástupce ředitelky školy
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou ještě jednou moc po-
děkovat poctivému nálezci, panu Jaroslavu 
Novákovi z Telče, za nalezení a vrácení peně-
ženky s větším obnosem peněz. Kéž by bylo 
takových poctivých lidí víc.

p. Lacinová

Do soutěže o Historické město roku 
2022 se v Kraji Vysočina přihlásila měs-
ta Jemnice, Jihlava, Moravské Budějo-
vice, Náměšť nad Oslavou, Telč a Třešť. 
Vítězné město krajského kola postoupí 
do celostátní soutěže. Vyhodnocení pro-
běhne v dubnu 2023.
Již od roku 1994 vyhlašuje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mi-
nisterstvo kultury a Ministerstvo pro místní 
rozvoj Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace městských památko-
vých rezervací (MPR) a městských památ-
kových zón (MPZ). Jejím hlavním posláním 

Za Kraj Vysočina soutě-
ží o titul Historické město 
roku 2022 šest kandidátů

Vzpomínáme 
na 20. století

Motivy starobylé Telče, vyhledávané kultur-
ní destinace, najdeme také na nálepkách zá-
palkových krabiček. V historickém kontextu 
dvacátého století tomu bylo díky sirkárně Só-
lo Lipník dokumentující krásy naší vlasti.
Tato firma vydala v listopadu a prosinci 1967, 
následně pak počátkem kalendářního roku 
1968, nálepku Telč, katalogové číslo 4835, 
zobrazující pohled na dolní kašnu datující se 
rokem 1611 přestavbou z původně dřevěné 
do kamenné podoby se sochou svaté Markéty 
a měšťanské domy velkého loubí náměstí Za-
chariáše z Hradce. Pěknou ozdobou je i zářící 
slunce nad domovními štíty.
Naše město se nachází na nálepce v tiskovém 
horizontálním provedení, je součástí série Ji-
homoravská města, v jejichž výčtu vyšly ta-
ké výjevy nedaleké Třeště a nynějšího kraj-
ské města Jihlavy, jak ukazuje dokumentace 
z mého soukromého archivu.
Filumenisté – sběratelé zápalkových nálepek 
– tak dostali do vínku v uplynulém století po-
zoruhodné artikly. 

Text a foto: Jiří Ptáček

DĚTSKÝ KARNEVAL 
V ORLOVNĚ

Orel jednota Telč zve ve spolupráci 
s telčskou farností všechny děti v masce 
i bez masky na dětský karneval v sobo-
tu 11. února od 14.00 hod. do orlovny. 
Připravené jsou hry a soutěže. Přijďte se 
pobavit!

Mobilní (domácí) hospicová péče je určena 
pro nemocné od 19 let, kteří mají onkolo-
gické nebo jiné nevyléčitelné onemocnění 
a chtějí BÝT DOMA. Zdravotní sestry pra-
cují na hlavní pracovní poměr a mají pev-
ně stanovenou pracovní dobu (po–pá 7:00 
–15:00). Mimo tuto dobu se střídají na po-
hotovostech a jsou připravené vyjet do ro-
din 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Požadujeme:
• způsobilost k výkonu práce zdravotní 

sestry bez odborného dohledu,
• praxe u lůžka min. 2 roky,
• zodpovědnost, samostatnost, schopnost 

týmové práce, flexibilita,
• řidičský průkaz skupina B – aktivní řidič,
• čistý trestní rejstřík,
• dobrý zdravotní stav.
Nabízíme:
• základní mzdové ohodnocení 44.000,- Kč 

+ roční odměny, 
• plný pracovní úvazek,
• administrativní podporu,
• systematické vzdělávání v oblasti palia-

tivní péče,
• zázemí v sídle Sdílení v budově polikli-

niky v Telči,
• 5 týdnů dovolené, 3 dny sick day,
• příspěvky na stravování,
• mobilní telefon a notebook,
• příplatky za pohotovost, víkendy, svátky.
V případě zájmu zašlete váš životopis 
s průvodním dopisem na adresu prace@
sdileni-telc.cz. Více informací na telefon-
ním čísle 604 216 157.

Hledáme zdravotní sestru 
do hospicového týmu

je ocenit každý rok města, která na tomto 
poli dosáhnou nejlepších výsledků. Vítěz 
získává titul Historické město roku.
V Kraj Vysočina letos o postup do celostát-
ního kola zápolí šest měst, a sice:
• Jemnice,
• Jihlava,
• Moravské Budějovice,
• Náměšť nad Oslavou,
• Telč,
• Třešť.
Hodnoticí komise složená ze zástupců Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska a Ná-
rodního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Telči zvolí do kon-
ce ledna 2023 vítěze krajského kola, který 
postoupí do celostátního kola. Nejpozději 
do dubna 2023 celostátní komise určí celko-
vého vítěze soutěže, který se stane držitelem 
titulu Historické město roku 2022. Vítězové 
krajských kol obdrží z programu regenerace 
100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního 
kola soutěže získá kromě práva užívat pří-
slušný rok titul Historické město roku hlavní 
cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého 
křišťálu a pamětní grafický list. Slavnostní 
vyhlášení cen proběhne v dubnu 2023 u pří-
ležitosti Mezinárodního dne památek a his-
torických sídel.
Držiteli titulu Historické město roku z minu-
lých ročníků jsou: Boskovice 2021, Havlíč-
kův Brod 2020, Štramberk 2019, Brtnice 
2018, Slavonice 2017, Jičín 2016, Příbor 
2015, Cheb 2014, Chrudim 2013, Jilemnice 
2012, Uherské Hradiště 2011, Znojmo 2010, 
Beroun 2009, Šternberk 2008, Jindřichův 
Hradec 2007, Polná 2006, Česká Kamenice 
2005, Františkovy Lázně 2004, Spálené Po-
říčí 2003, Prachatice 2002, Nový Jičín 2001, 
Litomyšl 2000, Kutná Hora 1999, Klášte-
rec nad Ohří 1998, Kroměříž 1997, Třeboň 
1996, Kadaň 1995 a Svitavy 1994.
Informace o soutěži naleznete na stránkách 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Více informací o Programu re-
generace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón naleznete 
na webu MK ČR.
Národní památkový ústav, územní odbor-
né pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnác-
ti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je 
naplňovat v Kraji Vysočina poslání odbor-
né instituce památkové péče dané zákonem 
o státní památkové péči, např. zpracovávat 
odborné podklady pro rozhodnutí výkon-
ných orgánů, poskytovat konzultace a od-
bornou pomoc vlastníkům kulturních pa-
mátek při jejich obnovách a sledovat stav 
památkového fondu na území kraje. Praco-
viště v Telči také zpracovává návrhy na pro-
hlašování věcí či objektů za kulturní památ-
ky a podílí se následně na jejich evidenci. 

Spravuje dokumentační sbírky plánů, foto-
grafií a dalších odborných podkladů ke kul-
turním památkám, vede veřejně přístupnou 
knihovnu, organizuje cyklus přednášek Ro-
dinné stříbro – Památky kolem nás a prová-
dí archeologické průzkumy. Další informace 
najdete na www.npu.cz/uop-telc.

Dle TZ
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Úroveň návštěvnosti je nyní na polovině stavu před pandemií, 
říkají Kadlec a Švarc z Prostoru
Klub Prostor je už několik let součástí tel-
čské kulturní scény. Každý rok provozova-
telé přicházejí s řadou akcí, od koncertů až 
po tradiční turnaj ve stolním fotbalu. Nejná-
ročnější je pro ně letní sezóna a především 
Prázdniny v Telči, kde po celou dobu nabí-
zejí míchané drinky. Jaký pro ně byl loňský 
rok? Podařilo se jim po dvouleté pauze opět 
přivést lidi ke kultuře? Za tým Prostoru od-
povídali Václav Kadlec a Jan Švarc. 
Letošní rok jste zahájili velkolepě, a to 
rovnou plesem, co taková akce obnáší?
Připravit pěkný stylový ples je náročný pro-
ces. Je třeba vymyslet téma a najít k němu 
odpovídající kapelu, přizpůsobit kuchy-
ni a také korespondující výzdobu. Zároveň 
šlo o personálně náročnou akci. Od zvukařů 
po barmany, šatnáře a další jsme se dosta-
li až ke čtyřiceti lidem. Celý ples byl posta-
vený především na dobrovolnících, bez nich 
bychom jej organizovali těžko.
Na pořádání se podílela i jednota Orel, 
jak spolupráce fungovala?
Souhra více subjektů a velkého množství li-
dí bývá komplikovaná, už jen kvůli komuni-
kaci. Hodně hlav má hodně nápadů a názo-
rů, takže se dobře vymýšlí zajímavá řešení, 
ale těžko se na nich domlouvá. Jak nám, tak 
Orlům ale jde o společnou věc, a to nabíd-
nout návštěvníkům nezapomenutelný záži-
tek, vidět je i na dalších akcích a opět něco 
v orlovně opravit a zlepšit. Stejný cíl nás po-
souvá dopředu a pomáhá nám najít společ-
nou řeč. Občas spolupracujeme také na ji-
ných akcích, především kvůli technickému 
zajištění zvuku či produkce.  
Rok 2022 byl po dvouleté pauze prvním 
relativně normálním, vrátili se k vám ná-
vštěvníci?
Pandemie zahýbala s návštěvností většiny 
kulturních akcí, nevyhnulo se to ani nám. Li-
dé si zvykli na kulturu online a pivo v garáži, 
je pro nás výzvou je opět přivést na koncerty, 
do baru a společnosti. Úroveň návštěvnosti je 
nyní na polovině stavu před pandemií.
Při které loňské události praskal Prostor 
ve švech?
Jednou z nejúspěšnějších akcí byl Zahradní 
večírek s kapelou Goji a oblíbeným DJ El 
Kawrosem. Vyhledávanou akcí je vždy ta-
ké koncert Svahové dostupnosti, tentokrát 
i s výbornou kapelou Sisus Ralsis. Tradič-
ní turnaj ve stolním fotbálku Memoriál Ver-
či Křenkové je už dlouho vyhlášený a mož-
ná i jediný svého druhu v širokém okolí. 
Opět se na něj sjelo 24 týmů z celé republi-
ky a dokonce i ze Slovenska. Kapacita byla 
plně obsazená, kvalita mezinárodní, z čehož 
jsme měli velkou radost.

Která část roku je pro vás nejnáročnější?
Nejvytíženější je pro nás léto. V Prostoru 
máme sice v tomto období pouze pár, vět-
šinou venkovních, akcí, ale zároveň jsme 
s barem sedmnáct dní na náměstí v rám-
ci Prázdnin v Telči, na několika festivalech 
a také svatbách. Pokud by měl někdo zájem 
o koktejlový bar na své svatbě, rádi budeme 
součástí tohoto šťastného dne.

Na Prázdninách v Telči byly vloni k vidě-
ní oděvy s designem Prostoru, jsou ještě 
k dostání?
Mikiny Prostor jsme si nejdříve nechali vy-
robit jen pro náš tým. U veřejnosti ale měly 
velký úspěch, a tak jsme doplnili ještě jednu 
edici. Aktuálně je nenabízíme, ale počítáme 
s nimi opět na léto. Kromě mikin máme také 
trička se stejným motivem, k zakoupení jsou 
na kterékoliv akci u vstupu.
Vloni si mohli přijít na své vyznavači 
všech možných hudebních stylů, od cim-
bálovky až po metal, plánujete letos opět 
takovou pestrost? 
Klub jsme založili především proto, aby se 
hudební styly střídaly a každý si mohl vy-
brat podle svého vkusu. Pestrost nás ba-
ví a sami nejsme vyhrazeni pro jeden styl. 
Je hudba, které se vyhýbáme, protože nese-
dí ani jednomu z nás, a naopak jsou kapely, 
které zveme častěji.
Kolik lidí je v týmu Prostoru? Hledáte 
někoho nového?
Na začátku stálo pět tvůrčích lidí. Postupně 
se ale studenti měnili na pracující a obyva-
telé Telče na obyvatele jiných měst, tým tak 
lehce prořídnul. Momentálně jsme jako pro-
motéři dva. Celá skupina spolupracovníků, 
barmanů a dalších nepostradatelných čítá 
přes deset lidí. Nového nadšence s nápady, 
jak oslovit mladší věkové skupiny a nové 

návštěvníky, bychom určitě uvítali. Pokud si 
někdo myslí, že by to mohlo být něco pro 
něj, ať se nám určitě ozve.
V listopadu jste měli benefiční akci pro 
malého Kubíka, kolik se podařilo vybrat? 
Benefice byla domluvená narychlo, během 
téhož dne, kdy se akce konala. I přesto se 
pár stovek vybralo, ale částku zná pouze 
maminka malého Kubíka.

Na co se lidé mohou těšit v letošním roce?
Konkrétní akce a jejich termíny zatím na-
plánované nemáme. Pokud by někdo měl 
nápad, co v Prostoru uspořádat a koho po-
zvat, ať se na nás neváhá obrátit. Plesem 
jsme uzavřeli pomyslnou klubovou sezónu. 
Pak už nás čekají jen dva plesy, kde budeme 
s barem, a to Městský, letos na domácí půdě 
v orlovně, a druhý v Rychnově nad Kněž-
nou, kde máme kamarády skauty. O našich 
akcích se lidé dozvědí na Facebooku, In-
stagramu nebo z plakátovacích ploch. Kul-
tura online je fajn, ale zažít ji na vlastní kůži 
je mnohem lepší. Nikdo nevzpomíná na to, 
jak si užil večer u YouTube. 

Marie Majdičová

Vítězové turnaje ve stolním fotbálku Foto: Klub Prostor
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Také v loňském roce Sdílení pečovalo v ro-
dinách o staré, vážně nemocné a umírají-
cí. Péče by nemohla probíhat bez podpory 

Jak Sdílení pomáhalo 
v roce 2022

dárců a dobrovolníků. A právě těm patří sr-
dečné poděkování. Ve vánoční sbírce při-
spělo více jak 500 dárců celkovou částkou 
815.000 Kč. Na tomto výtěžku mají svůj 
velký podíl dobrovolníci, kteří pečlivě roz-
nášeli letáčky do jednotlivých schránek. 
Děkujeme! I díky vám můžeme pomáhat 
v domácím prostředí také v roce 2023.

Pomoc Sdílení v číslech:
Domácí hospicová péče 102 pacientů
Domácí ošetřovatelská péče 436 pacientů
Terénní odlehčovací služba 65 klientů
Sociální poradenství 1 406 klientů
Půjčovna pomůcek 456 kusů

Z výše uvedených čísel je patrné, že Sdí-
lení zasáhlo do života stovek rodin. Váží-
me si jejich velké důvěry. Pokud pečujete 
o svého blízkého a nevíte si rady, neváhej-
te se na Sdílení obrátit – je tu pro vás.

Eva Švecová, fundraiser, Sdílení, o. p. s.

Po dlouhé covidové odmlce se nám v mi-
nulém roce podařilo navázat na činnost 
obou telčských dětských folklorních soubo-
rů Kvítek a Kvíteček. Byly jsme moc rády, 
že děti na tancování a zpívání nezanevřely 
a do kroužků se znovu přihlásily. Ještě vět-
ší překvapení přišlo letos se začátkem nové-
ho školního roku. V letošním roce navštěvuje 
Kvítek a Kvíteček neuvěřitelných 75 malých 
tanečnic a tanečníků! Věříme, že stejně vel-
kou radost jako my by z takového zájmu mě-
la i naše milovaná paní Jana Návratová. Je to 
pro nás velký závazek, ale zároveň obrovská 
radost pokračovat v odkazu její práce. 
Pro letošek se ovšem potýkáme s jinými pro-
blémy. V obou souborech je zoufalý nedosta-

Kvítek a Kvíteček potřebují kroje!

tek krojů. Dětí je opravdu mnoho, nicméně 
řada bývalých členů kroje po covidové pau-
ze nevrátila. Prosíme tedy všechny býva-
lé členy Kvítku a Kvítečku o navrácení 
krojů. Jde o tradiční horácké vyšívané kro-
je (pro dívky bílé košile, sametové vesty, ba-
revné sukně a zástěrky, květinové věnečky, 
pro chlapce klobouky, barevné vesty, kalho-
ty a černé pásky), ale také o zimní oblečení 
na Živý betlém. Kroje je možné přinést kaž-
dé pondělí od 13.00 do 16.00 hod. na DDM 
(v případě domluvy i v jiný den), případně 
na ZŠ Telč Masarykova. 
Děkujeme za podporu a spolupráci,

za Kvíteček a Kvítek Telč 
Andrea Smejkalová, Klára Vodičková

DDM informuje 
Milí čtenáři,
nastává další kalendářní rok. Především by-
chom chtěli všem známým i neznámým po-
přát v roce 2023 štěstí, spokojenost a zdraví.
V tento čas se vždy bilancuje, a proto do-
volte i nám krátký výlet do minulého roku. 
Máme velkou radost, že byl zájem nejen 
o naše kroužky pro děti, ale i o ostatní ak-
ce. V lednu byla vyhlášena Sněhuláková 
výzva, na jarní prázdniny v únoru jsme pro 
děti připravili Prázdninové puzzle, v dub-
nu tvoření na Vítání jara a také Velikonoč-
ní hru. Květen patřil přehlídce kroužků na-
zvané Den DDM a Pohádkové stezce, velké 
prázdniny pobytovým táborům ve Zvole-
novicích, ale také příměstskému táboru. 
Na podzim se mohly děti zúčastnit Pod-
zimní stezky v Lipkách nebo Strašidelného 
odpoledne. A v listopadu a prosinci? To se 
u nás probouzí peklo. Čertování pro školy 
a školky navštívilo přibližně 300 dětí a ne-
chybělo samozřejmě ani Peklo pro veřej-
nost. Lucifera navštívily všechny věkové 
kategorie. V předvánočním čase mohly děti 
zkusit štěstí s adventními kapsičkami nebo 
se projít městem a vyplnit Vánoční putová-
ní.  A jestliže k tomu připočteme spoustu zá-
pasů, závodů, divadel a koncertů, za které 
patří obrovský dík našim externím pracov-
níkům, je náš program opravdu pestrý.
V tomto roce, který je na počátku, se bude-
me snažit opět zaujmout děti a vyplnit je-
jich volný čas. Tak nám držte palce, ať se 
daří a zvedneme děti od mobilů a počíta-
čů a naopak je přivedeme ke sportu, hudbě 
a k ostatním činnostem, kde se nejen učí, ale 
mohou také trávit čas s kamarády. A začne-
me hned v lednu. My, jako kolektiv DDM, 
připravujeme každý měsíc časopis DDMá-
ček. A ač je to k nevíře, čeká nás jeho sté vy-
dání. Najdete zde křížovky, soutěže a hla-
volamy, které se nejvíce líbily v předešlých 
číslech. Abychom výročí oslavili, vyhlašu-
jeme soutěž. Za prvních deset odevzdaných 
a správně vyplněných časopisů dostanete 
odměnu. 
O připravovaných akcích vás budeme prů-
běžně informovat nejen zde, ale také na na-
šich stránkách nebo nástěnce, popřípadě 
na Facebooku.
Těšíme se na společná setkání,

kolektiv DDM Telč
Jiřina Dufková

Prodej stavebních pozemků v lokalitě 
Dačická 
Město Telč zveřejnilo záměr prodeje 
stavebních pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů v obytné zóně Dačická. 
Veškeré informace potřebné k podání 
nabídky jsou zveřejněny na elektronic-
ké úřední desce na adrese: www.telc.eu/
urednideska. Nabídky je možné podávat 
do 10. května 2023 do 17 hodin.

Vzpomínka
Osud Ti nedopřál žít s námi 
dále, ve vzpomínkách však 
žiješ stále. Dne 15. února 
uplynul jeden rok od úmrtí 
pana Petra Gabriela z Telče.

Stále vzpomínají 
děti a rodiče
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Foto: Archiv M. Křížové

školy zakončené absolutoriem pod vedením 
prof. Ivany Švestkové. 
Prošel mnohými hudebními skupinami, kde 
působil především jako kytarista. Jedná se 
o skupiny WhyLars, Malashnikow, Midnight 
Madness, Endless Melody, Asgard a BigBoss 
band. Momentálně je aktivní v autorském pro-
jektu Laky Mari a v kapele Regon. Z hudeb-
ních žánrů jej baví především různé alternativy 
rocku a heavy metalu a dále lidová hudba, kla-
sická hudba, jazz a flamenco. 

Svou pedagogickou kariéru odstartoval v Tře-
bíči, kde vyučoval kytaru v soukromé škole 
Vostrý, v Brně učí kytaru ve Středisku volného 
času Lužánky.
Žákům telčské ZUŠ se věnuje v hodinách hu-
dební nauky, díky své kreativitě a zájmu o kyta-
ru vyučuje jak hru na klasickou, tak elektrickou 
kytaru, jazzový a flamenco styl.

Ivana Holcová

Pedagogický sbor Základní umělecké ško-
ly Telč se počátkem aktuálního školního roku 
rozrostl o 2 nové vyučující. Žákům hudebního 
a výtvarného oboru se tak ve škole věnuje cel-
kem 23 pedagogů. My vám představíme Marii 
Křížovou a Lukáše Krupičku, v ZUŠ Telč no-
váčky, v oblasti hudby talentované a velmi ak-
tivní profesionály.
Marie Křížová, DiS.
Pochází z Třebíče, kde vystudovala Katolic-
ké gymnázium Třebíč a také zdejší ZUŠ. Vě-
novala se hře na zobcovou flétnu a klavír. Již 
v této době se začala věnovat i zpěvu, na jehož 
hodiny dojížděla do Staré Říše, poté do Brna 
na JAMU za uznávanou pěveckou pedagožkou 
a zpěvačkou Jarmilou Krátkou. Navštívila také 
lekce Miriam Bayle nebo Hany Peckové. 

Její další kroky směřovaly na Konzervatoř 
a VOŠ Jaroslava Ježka, kde vystudovala obor 
Tvorba textu a scénáře. Součástí tohoto studia 
byla i hudební praxe, hra na piano nebo autor-
ská hudební vystoupení. 
Kariéru pedagožky zahájila v Praze, na hudeb-
ní škole Artmaster zde vyučovala zpěv. Mnoho 
zkušeností získala svým působením v hudeb-
ních skupinách, v nichž zastávala roli zpě-
vačky, skladatelky, textařky a hudebnice. Jde 
o seskupení Trio Nabaru, Jazzmean a Endless 
Melody. Nejaktivnější je momentálně v autor-
ském projektu Laky Mari.
Své vzdělání nyní dálkově doplňuje o obor po-
pulární zpěv na konzervatoři v Teplicích, a to 
pod vedením Petra Matuszky. Mezi její oblí-
bené žánry patří lidová hudba různých národů, 
folk, pop, jazz i různé alternativy rocku.
Žáky telčské ZUŠ vyučuje zpěv, hru na klavír 
a je sbormistryní pěveckého sboru. Při výuce 
zpěvu se zaměřuje na individuální schopnosti 
žáků a jejich žánrové cítění.
Lukáš Krupička, DiS.
I Lukáš Krupička pochází z Třebíče, kde vy-
studoval Obchodní akademii. Začátky jeho 
hudební kariéry se odehrály v kytarové škole 
Jiřího Němce, která ho inspirovala ke studiu 
na třebíčské ZUŠ. Hře na klasickou kytaru, jaz-
zu a flamenco stylu ho učil Jan Řezník, býva-
lý sólista filharmonie Brno, dále se věnoval hře 
na kytaru a na klavír. 
Pod vedením Anny Kolaříkové se v oboru 
hra na harfu dostal na konzervatoř Brno, kte-
rou následně vystudoval včetně vyšší odborné 

ZUŠ Telč přivítala další 
2 nové pedagogy

Tak je vysoká nejvyšší hora světa Mount Eve-
rest v Himalájích. Edmund Hillary a Šerpa Ten-
zing Norgay vystoupili 29. 5. 1953 na její vr-
chol. Sir Edmund Hillary se narodil 20. 7. 1919 
v Aucklandu na Novém Zélandu a 11. 1. 2008 
tam také zemřel. Poslal jsem mu pohlednice 
Telče a on se mi podepsal do památníku.
V roce 2008 jsem stanul osobně před jeho do-
mem v Aucklandu, ale s ním jsem se již setkat 
nemohl. Letos uplyne 70 let od této události 
a expedici si můžeme připomenout. Zároveň 
také horolezce z Telče a celého regionu, i když 
mnozí již nejsou mezi námi.

Jan Stříteský ml.

8849 metrů nad mořem

Více než dvě stě let se různí badatelé pokou-
ší vysvětlit původ názvu města Telče. Jan Pa-
vel Bílek ve svém líčení historie města, které se 
opírá o jeho studium dnes nezvěstné městské 
pamětní knihy, uvádí postupný vývoj od „Tecz 
Welcze“ až k Teltsch. Byl velkým příznivcem 
místní pověsti o vítězné bitvě mezi markrabím 
moravským Ottou II a českým knížetem Břeti-
slavem II, která se měla udát v roce 1099 u lesa 
„Wlež“. Bílkova zpráva v této části neobsahuje 
výpis latinského textu z výše uvedené pamětní 
knihy a nelze tudíž ověřit, jak bylo jméno sku-
tečně zapsáno. Podle J. Beringera a J. Janouš-
ka (Město a panství Telč) název pochází z vý-
razu „Teg Vlče“. Autoři nevysvětlují, kde tento 
výraz vzali. Zdá se, že se inspirovali výše uve-
denými výpisky J. P. Bílka a možná jen nahra-
dili Tecz keltským výrazem teg  (dům). Odváž-
nou hypotézu vyslovili J. Bláha a L. Konečný 
v práci K počátkům města Telče se zvláštním 
zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. 
Ducha, kde za základ jména města považují 
staročeské slovo „tál", „tálec" ve smyslu „díl, 
poplatek, zástava" (poplatek cla, mýta). Tuto 
konstrukci podporují domněnkou, že u věže sv. 
Ducha byl kupecký dvůr s celnicí. V novější li-
teratuře však převažuje názor publikovaný L. 
Hosákem a R. Šrámkem (Místní jména na Mo-
ravě a ve Slezsku M-Ž). Podle nich místní jmé-
no znělo původně Teleč a vzniklo přidáním 
přivlastňovací přípony -jъ k osobnímu jménu 
Telec (ve významu mladý býček) a bylo rodu 
mužského.
Při cestě do Bretaně jsem se při putování po sto-
pách druidů náhodou ocitl v maličké vesnici 
uprostřed rozlehlých lesů blízko Rennes před 
barem s názvem „Kroashent telc´hoed“. Slovo 
„telc“ mě samozřejmě zaujalo s laskavou po-
mocí Dalily El Oumali bylo zjištěno, že spoje-
ní „telc´hoed“ by mohlo v keltštině znamenat 
„posvátný les“. Současná transkripce názvu lo-
kality zní Tel’hoet. Překlad a etymologii tohoto 
toponyma publikoval Jean-Côme-Damien Po-
ignand již v roce 1820 v práci Antiquités histo-
riques et monumentales de Montfort à Corseul 
par Dinan et au retour par Jugon. 
Podobnost umístění Telče u prastarého mo-
hutného pomezního lesa tak nabízí další mož-
ný původ jména, ovlivněný pravděpodobným 
keltským označením posvátné lesní oblasti.

Text + foto: Miloš Drdácký

Poznámka k původu 
jména Telč

Foto: Archiv L. Krupičky
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Inspirováno Mílou D.
Sté výročí narození malířky Míly Doleželové (a s ním spojená výstava v městské galerii) 
se nám ve „výtvarce“ stalo velkou inspirací.
Kreslili a malovali jsme detaily z jejích obrazů, pokusili se vyjádřit pocity a emoce, kte-
ré v nás obrazy vzbudily. „Portrétovali“ jsme i samotnou malířku a zkoušeli se podívat 
na svět jejími brýlemi… 

Lenka Bláhová a Pavla Doležalová, ZUŠ
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Představení návrhu revitalizace plochy 
u MěÚ na Sádkách
Město Telč připravuje projekt revitalizace nevyužívané plochy u bu-
dovy městského úřadu Na Sádkách. Snahou je vytvořit zde příjemný 
prostor pro odpočinek, relaxaci a vyžití dětí (dětské prvky).
Více na internetových stránkách města Telče (Město a samosprá-
va/městský úřad/Odbor rozvoje a územního plánování/Informace)

Vladimír Švec

Zveme občany města na představení a projednání tohoto pro-
jektu s veřejností, které proběhne dne 14. 2. 2023 v 16 hod. 
v obřadní síni radnice, nám. Zachariáše z Hradce 10.
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Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
19. 2. 2023 – Masopust na statku
Masopustní veselí se zabijačkovými po-
choutkami i maškarami, Šrámkův statek 
Piletice.

CHEB
14. 2. 2023 – Varie Sonate – hudební ces-
topis 18. věku 
Koncert představuje díla autorů působí-
cích v Itálii v době vrcholného baroka.
Muzeum Cheb – Valdštejnská obrazárna

JINDŘICHŮV HRADEC
19. 2. 2023 – Masopustní průvod měs-
tem 
Místo konání centrum města, náměstí Mí-
ru. Tradiční masopustní veselí spojené 
s průvodem maškar, tancováním, hodová-
ním, hudbou a průvodem. 

KUTNÁ HORA
7. 2. 2023 – Vzpomínkový večer na Mi-
roslava Jiřištu
Vzpomínkový zábavný večer s hudebním 
doprovodem připomene legendárního ka-
pelníka a muzikanta. Místo konání – Měst-
ské Tylovo divadlo, od 19 hod

LITOMYŠL
26. – 28. 2. 2023 – Nakopněte svoji školu 
Třídenní festival inspirací pro učitele a ře-
ditele.

POLIČKA
3. 2. 2023 – Jazzové setkání
Will Johns (UK) – brightonský bluesový 
zpěvák, kytarista a skladatel Will Johns, 
Tomáš Liška – baskytara, Tomáš Hobzek 
– bicí. Divadelní klub Polička

TELČ
20. 2. 2023 – Komoří z Wormsu, říšští 
svobodní páni z Dalbergu v německých 
a českých zemích
Přednáška PhDr. Jany Bisové se bude ko-
nat v knihovně Univerzitního centra MU, 
na náměstí Zachariáše z Hradce 2, v 17 ho-
din.

TŘEBOŇ
15. 2. 2023 – Kolem Světa za Hanzelkou 
Společnou procházkou kolem rybníka 
Svět si připomeneme 20 let od úmrtí 
cestovatele Jiřího Hanzelky (v 15 hodin 
sraz u hotelu Svět, okruh je dlouhý 12 km).
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách.

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Soukupová: Nikdo není sám; Morn-
štajnová: Rodinné povídky; Steel: Tem-
ná strana; Bardugo: Trnitá řeč; Hannah: 
Čtyři vichry; Vondruška: Lucemburská 
epopej I.; Hughes: Krabička vzpomínek; 
Boyne: Komnata ozvěn; Gabaldon: Po-
věz včelám, že se nevrátím; Castillo: Str-
mý pád; Wiggs: Vůně medu; Caplin: Hrad 
ve Skotsku; Lacrosse: Kavárna ve Vídni; 
Horáčková: Rozpůlený dům; Dán: Ta-
jemný závoj; Jonešová: Hodinky; Stru-
čovský: Hříchy otců; Šťastná: Samotář-
ky; Taylor: Doktore, to byla jízda!
Naučná
Havlínová: Setkání se Zrzavým; Va-
lenta: Kamenné kříže a křížové kameny 
okresu Jihlava; Michalová: Pravidla cho-
vání dětí v mateřské škole; Kapounková: 
Barevný rok: celoroční program pro ma-
teřskou školu; Bednářová: Školní zralost; 
Svobodová: Aby nám tu bylo hezky: tvo-
říme pravidla v MŠ; Hilský: Shakespea-
rova Anglie; Des Cars: Dynastie Windso-
rů: od Britské říše po Alžbětu II.
Dětská
Fexová: Nové výpravy Fany a Beryho; 
McKay: Skřivánci ve válce; Kinney: De-
ník malého poseroutky. Wíbuch plýny; 
Pospíšilová: Nové příběhy se šťastným 
koncem. Šikovný syslík; Krolupperová: 
Policejní křeček a zámecký zloděj; Stan-
čík: Jezevec Chrujda hledá poklad; Wech-
terowicz: Úsměv pro žabku; Stehlíková: 
Mojenka; Butler: Strašidelná knihovna. 
Duchové v kině; Telgemeier: Ségry; No-
vák: Zátopek; Hůlová: Liščí oči; Horá-
ček: Nenažraná koza; Čech: Ruddy

Pro TL připravuje Andrea Fajtová 

Novinky Knihovny UC
Jiřka a Rosťa Gregorovi: Pamír High-
way na kole; Danuta Chlupová: Jizva; 
Petr Čornej: Husitská revoluce; Adam 
Drda: Před branou nenávratna; Eva, 
Petr a Luboš Hacalovi: Můj syn fe-
ťák; Michaela Hošková: Matěj mapu-
je výtvarné umění; David Allen: Mít vše 
hotovo v praxi; James Nestor: Dech; 
Rudolf Ďuďa: Velká encyklopedie: mi-
nerály; Robin a Jenny McKelvie: Skot-
sko; Mel Koringová: Výcvik štěněte den 
po dni; Petra Dvořáková: Zahrada; Lu-
cie Jeřábková: Šejdířka; Petra Indro-
vá: láska@zakázána.cz; Natasha Cam-
pbell-McBride: Nástrahy vegetariánství; 

SOUTĚŽ – Odlož 
mobil v knihovně

Za starý mobilní telefon můžete vyhrát po-
ukázku na nákup knih v hodnotě až 
2 000 Kč. Navíc podpoříte i telčskou měst-
skou knihovnu.
Zapojit se do soutěže nazvané „Odlož 
mobil v knihovně" je jednoduché – stačí 
do označeného boxu v naší knihovně kdy-
koliv až do konce února 2023 přinést ja-
kýkoliv starý mobilní telefon. Čím více te-
lefonů zájemci přinesou a označí, tím větší 
šanci mají vyhrát.
Soutěž organizovaná neziskovou společ-
ností ASEKOL ve spolupráci s Krajem Vy-
sočina má zvýšit povědomí o třídění vy-
sloužilého elektrozařízení. 
Seznam zapojených knihoven včetně 
podrobnějších informací, pravidel atd. na-
leznou zájemci na stránkách www.odloz-
mobil.cz.

Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Pavel Valenta: Kamenné kříže a křížové 
kameny okresu Jihlava; Rudo Prekop: 
Reálovky; Rudolf Prekop: Underground 
/ Lidský portrét; Rudolf Šrámek: Puto-
vání za názvy obcí Jihlavska Jaroslav 
Rokovský: Útěk z Leopoldova, I., II., III. 
díl; Milan Hanuš: Živý mýtus Roger Fe-
derer; Hans Hatt: Tajemství vůní a chu-
tí; Petr Blažek: Lennonova zeď v Praze; 
Lubomír Typlt: Vrstevnice křiku; Rad-
ka Denemarková: Hodiny z olova; Šár-
ka Miková: Typologie osobnosti u dětí; 
Jan Hnízdil: Všichni jsou PSYCHOPA-
TI, jenom já jsem letadlo; Petra Soukupo-
vá: Nikdo není sám

Pro TL připravuje Ilona Martinů
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V roce 2022 jsme evidovali celkem 100 klien-
tů, kteří využili našich služeb. Lokace klientů 
je široká. Jsou z Telče, Mysletic, Zvolenovic, 
Řásné, Krahulčí, Mysliboře, Mrákotína, Borov-
né, Dyjičky, Dobré Vody, Částkovic, Slaviboře 
a Horní Myslové. Znovu tedy připomínáme po-
tenciálním zájemcům o naše pečovatelské služ-
by, že jezdíme provádět péči do terénu i mimo 
samotnou Telč, kde sídlíme na ul. Špitální 611 
(pozn.: budova Domu s pečovatelskou službou 
Telč).
Potěšilo nás, že se navýšil zájem o poskytování 
naší péče. Tu poskytujeme jak u klientů, kteří 
žijí v bytech zmíněného domu s pečovatelskou 
službou, tak i u klientů v jejich domácnostech. 
Uzavřeli jsme 28 nových smluv o poskytová-
ní služby. Snažíme se poskytovat naše služ-
by na profesionální úrovni, s úsměvem a dělat 
práci z lásky k lidem. To, že se nám to daří a je 
o naši péči zájem, dokládají mj. uvedená čísla 
ve statistice za rok 2022. 
Poskytli jsme 1 206 hodin přímé péče, jako 
je pomoc s hygienou, s úklidem, s oblékáním 
apod. Pro milovníky statistik uvedeme, že ná-
kupů bylo 410. Klientům jsme vyprali 235 kg 
prádla. Rozvezli jsme 10 899 obědů a najeli 
jsme 27 296 km. A pomáháme i po cestě za kli-
enty. Perličkou je, že jsme při služební cestě za-
chraňovali vystrašenou kočku na stromě. 
Pořídili jsme z dotačních programů pro naši 
službu dvě nová vozidla Toyota Yaris a Proa-
ce City. Snažíme se tak vytvářet pro naše pe-
čovatelky kvalitní pracovní zázemí. Nové vo-
zy umožní pracovnicím pečovatelské služby, 
aby se bez potíží a zbytečných starostí dostaly 
za klienty v každém počasí. 
Naším cílem je samozřejmě i samotné zkva-
litňování poskytování péče! Kromě naší pečo-
vatelské rutiny se snažíme zároveň realizovat 
i zábavné aktivity, jako jsou například výstava 
výrobků, program na Prázdninách v Telči, akce 
pro seniory apod.

Eva Pařízková,
Vedoucí Charitní pečovatelské služby 

OCH Jihlava – středisko Telč

Charitní pečovatelská 
služba Telč rekapituluje 
úspěšný rok 2022

Sociální okénko

Rok 2022 utekl jako voda a všichni jsme již 
jistě zvědaví, co si pro nás nachystá nový rok 
s číslovkou 2023. Než se však plně soustředí-
me na budoucnost, vrátíme se ještě na chvíli 
do roku loňského, pohledem na několik důle-
žitých statistických údajů.
Začněme hned tím pozitivním. Oproti roku 
předcházejícímu se neobjevil žádný nepří-
znivý vnější aspekt (například covid-19), kte-
rý by nám zasáhl do běžného provozu služ-
by. Zároveň došlo k rozšíření terénní formy 
služby z jednoho dne týdně na dny dva. 
Ve výsledku jsme tedy byli našim klientům, 
z řad dětí a mládeže, k dispozici po 228 dní 
v ambulantní formě služby a dalších 82 
dní v „terénu“. Z jiného pohledu jsme se 
přímé sociální práci s našimi klienty věnovali 
krásných 1221 hodin v průběhu celého roku. 
Další číselný údaj představuje celkový počet 
klientů, kteří naši službu využili v loňském 
roce. Obecně rozlišujeme dva typy klientů. 
Uživatele služby, tedy ty, kteří s námi ma-
jí uzavřenou smlouvu o využívání sociální 
služby a současně mají nastavený konkrét-
ní individuální plán vycházející z jejich ne-
příznivé sociální situace. Druhý typ klien-
tů zastupují „zájemci o službu“, kteří jsou 
zatím ve fázi poznávání služby (i nás pra-
covníků) a rozhodují se, zda službu budou 
či nebudou ve svých životech potřebovat. 
V roce 2022 jsme spolupracovali s 93 uživa-
teli služby, se kterými došlo k uzavření ví-
ce než 120 individuálních plánů věnujících 
se nejčastěji nepříznivé situaci v oblasti školy 
a vzdělávání a také rodinných, kamarádských 
a partnerských vztahů. Nově se nám podaři-
lo v rámci ambulantní i terénní formy služ-
by oslovit téměř 250 potenciálních zájemců 
o službu. K informování dalšího velkého po-
čtu možných uživatelů služby došlo díky spo-
lupráci s místními školami prostřednictvím 
uskutečněných programů či vstupů do tříd. 
K našim již tradičním činnostem patří také 
uskutečňování pravidelných měsíčních pro-
gramů. V rámci těchto programů se nám po-
dařilo uskutečnit 42 akcí, ze kterých více než 
polovinu zastupují akce s preventivní té-
matikou.

Pár zajímavých čísel 
ze ZASTÁVky 

Období adventu a vánočních svátků zpříjem-
nila řadě kolemjdoucích Vánoční chaloupka 
na náměstí. Více než pět týdnů ji provozoval 
personál telčského Ranče. Poslední svařené 
víno a punč si lidé odnesli v podvečer první 
lednové neděle. Na Ranči tak zakončili rok 
plný akcí jak pro veřejnost, tak soukromých, 
a to především svateb. Na statku nedaleko li-
pové aleje si své ano vloni řeklo celkem 37 
párů.
„V prvním týdnu byl zájem tak velký, až nás to 
překvapilo. Pak už to bylo jako na houpačce, 
zachránily nás větší akce,“ zhodnotila zájem 
o občerstvení ze stánku provozní Ranče Telč 
Jolana Simková. Nejvíce rušno podle ní bylo 
při rozsvěcování vánočního stromu, na Miku-
láše a o svátcích. „Počasí nám bohužel moc 
nepřálo, i tak se ale našlo pár nadšenců, kteří 
k nám chodili pravidelně,“ doplnila.
Přestože několikatýdenní provoz chaloupky 
byl náročný, její znovuotevření by o příštích 
Vánocích na Ranči uvítali. „Složité to bylo ze-
jména po personální stránce, obsluhu zajistili 
v podstatě pouze dva lidé, a to i za teplot pod 
bodem mrazu. Takových dnů naštěstí moc ne-
bylo,“ přiblížila Simková. Hned zpočátku vy-
slyšeli přání příchozích a do nabídky doplnili 
žádanou medovinu. „Pokud by byl zájem, ne-
bránili bychom se ani dalšímu rozšíření. Dou-
fáme, že chaloupka zůstane součástí adventu, 
ať už ji budeme provozovat my, nebo někdo ji-
ný. Moc se nám to líbilo, a to především díky 
okruhu lidí, který se za tu dobu vytvořil. Ně-
kteří si za námi chodili třeba jen popovídat. 
Bylo to osobní a moc milé, takové by Vánoce 
měly být,“ vyzdvihla provozní.
Ranč Telč se za poměrně krátkou dobu stal 
vyhledávaným svatebním místem. Vloni tam 
manželský svazek uzavřelo téměř čtyřicet 
dvojic. „Je začátek roku a zatím máme nahlá-
šených 39 svateb. Volno je pouze v zimě, do-
konce se pomalu plní i svatební středy,“ infor-
movala Simková. Pro budoucí novomanžele 
na začátku ledna uspořádali degustační večer.
Nejbližší veřejnou akcí na Ranči bude karne-
val pro děti i dospělé v únoru. „Pár dalších 
událostí plánujeme na jaro, ale ty jsou zatím 
pouze v hlavě,“ nastínila Simková. „Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří nás v loňském 
roce podporovali, navštívili a fandili nám, tře-
ba při otevření Vánoční chaloupky. Přejeme 
všem jen to nejlepší do roku 2023,“ vzkázala.

Marie Majdičová

Stánek na náměstí 
si lidé oblíbili, vraceli se 
tam pravidelně

Těší nás, že téměř ve všech sledovaných úda-
jích došlo k pozitivnímu posunu oproti roku 
předcházejícímu, a pevně věříme, že tento 
trend bude pokračovat i v roce aktuálním. 

Martin Lacina
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Sotva uklidili kostlivce, pavučiny, strašidla 
a další halloweenskou výzdobu, začali Ne-
chvátalovi s přípravou Vánoční vesničky, a to 
přímo před domem na Hradecké ulici 255. 
V průběhu adventu ji postupně rozšiřova-
li, například o sáně tažené sobím spřežením, 
Grinche, obřího sněhuláka nebo domeček. 
Vesnička se stala vyhledávanou především ro-
dinami s dětmi, které se v ní rády fotily. Pro-
gram vyvrcholil 23. prosince návštěvou živé-
ho Grinche.
Díky speciálním halloweenským dekoracím, 
které Nechvátalovi instalovali na podzim, už 
v prosinci věděli, do čeho jdou. I tak ale by-
ly přípravy časově náročné. „U vánočních de-
korací jsme mohli uplatnit zkušenosti z Hal-
loweenu a použít i pár věcí, které jsme měli 
hotové. Získali jsme tak více času pro výrobu 
složitějších vánočních kousků,“ přiblížila pro-
ces vzniku vesničky Miluše Nechvátalová. 
Do příprav se kromě její rodiny zapojili i další. 
„O nabarvení saní a sobů jsme poprosili Ja-
kuba Cahu a jeho kolegy, hlavy elfů vyrobila 
Iveta Titěrová a lavici do sání dodal Vlastimil 
Píza. Velice jim děkujeme za pomoc a vstříc-
nost,“ ocenila.
Nejvíce živo bylo u Nechvátalů odpoledne 
před Štědrým dnem. Ve dvě hodiny k nim za-
vítala pohádková postava Grinche, která dě-
tem rozdávala dárky. „Vůbec jsme nevěděli, 
kolik dětí můžeme čekat. Původně jsme byli 
připraveni přibližně na stovku, ale většina dár-
ků zmizela během první hodiny. To nás trochu 
překvapilo, ale naštěstí zásoby byly, takže žád-
né dítko neodešlo s prázdnou. I rodiče dostali 
maličkost ušitou firmou N Fashion,“ popsala 
s úsměvem hlavní bod programu Miluše.
Každý kousek vesničky byl trochu jiný, nej-
větší úspěch ale podle autorky měl právě ži-
vý Grinch s dárky, a to hlavně u nejmenších. 
„Děti měly radost i z toho, že mohly poslat 
dopis Ježíškovi a domů jim přišla odpověď,“ 
vyzdvihla. Také ohlasy od dospělých byly 
pozitivní, na sociálních sítích zanechali Ne-
chvátalovým množství pochvalných komentá-
řů i fotek svých ratolestí z vesničky. „Několik 
lidí nám zpočátku vytklo, že se máme držet spí-
še českých vánočních tradic. Vysvětlili jsme si, 
že v tomto případě nešlo o tradice, ale o něco 
zcela jiného,“ dodala Miluše.

Vánoční vesničku navštívily stovky dětí 

Pokud to bude možné, chtěla by letos navázat 
v podobném duchu. „Když jsem viděla, jak vý-
zdobou prochází nejen rozesmáté děti, ale i je-
jich rodiče s úsměvem od ucha k uchu a fotí 
se, uvědomila jsem si, jakou jsme lidem udělali 
radost. Krásně mě to zahřálo u srdce. Když to 
půjde, určitě něco vymyslíme,“ přemýšlí nad 
letošním rokem autorka Vánoční vesničky. 
Kromě akcí na Vánoce a Halloween má i dal-
ší nápady.
„Rádi bychom všem poděkovali za pozitiv-
ní ohlasy i za finanční příspěvky, které jsme 
od příchozích dostali. Jsme rádi, že naše práce 
nebyla zbytečná a že vás to bavilo tak jako nás. 
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví 
a pohody,“ vzkázala Miluše Nechvátalová.

Marie Majdičová

Stojíme na prahu nového roku. Jednotlivci, 
rodiny i firmy se na tento nadcházející rok 
oprávněně dívají trochu s obavami. Z úspor si 
nemalý díl sebrala a asi ještě bude brát infla-
ce, v obchodech se lidé diví akční ceně, úvěry 
na bydlení jsou třikrát dražší než v předcho-
zích letech a vysoké ceny energií jsou velké 
téma samo o sobě.
Podobné problémy jako běžný člověk bude 
v roce 2023 řešit i město Telč. Noví zastupi-
telé dne 12. 12. 2022 schválili rozpočet města 
Telče pro rok 2023. 
Za jazykovou a obsahovou stránku inzerátů 
odpovídají jejich zadavatelé.
Pár čísel z tohoto rozpočtu: celkové příjmy 
města jsou plánovány ve výši 149 mil. Kč, 
z toho příjmy z daní celkem jsou 109 mil. Kč 
a ostatní příjmy činí 40 mil. Kč. Plánované 
výdaje města pro rok 2023 jsou naplánovány 
v celkové výši 174 mil. Kč. Pozorný čtenář si 
jistě všimnul, „že nám tam něco chybí“, a to 
cca 25 mil. Kč. Tento schodek bude kryt zů-
statkem města z roku 2022. Takto by to zřej-
mě nešlo dělat donekonečna, nehledě na to, že 
příjmy města z daní jsou odhadem a bude zá-
ležet na ekonomice státu, jak budou naplněny. 
Je třeba dodat, že plán výdajů, jak byl zastu-
piteli schválen, obsahuje poměrně velkou re-
zervu ve výši plánovaných výdajů na energie.
Je proto velmi důležité „hlídat“ skoro každou 

To dáme, protože musíme 

korunu výdajů města, stejně tak, jako to bu-
de dělat zodpovědný jednotlivec, rodina i fir-
ma. Průběžné vyhodnocování plnění rozpočtu 
2023 během roku a hlavně dodržení plánova-
ných výdajů v jednotlivých paragrafech bude 
důležitější než kdykoliv předtím. Jistě, zřejmě 
nás čeká obtížný rok, ale lidé na Ukrajině řeší 
nesrovnatelně větší problémy.
Zde bychom rádi uvedli, že téma nákladů 
na energie, růstu cen a informace, jak tuto ob-
tížnou situaci řešit, bude předmětem předná-
šek pořádaných MO KDU-ČSL, a to počína-
je lednem 2023, na které vás srdečně zveme.

Za KDU-ČSL
Ludmila Švarcová a Tomáš Jirásek

Za jazykovou a obsahovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Vánoční vesnička u Nechvátalů Foto: Miluše Nechvátalová

Je nám ctí vás i v novém roce pozvat 
na naši přednášku. Tentokrát se znovu 
a naposledy sejdeme 2. března ve 4 hodiny 
odpoledne v prostorách UC Telč. Přednáš-
ku si připravil Daniel Kratochvíl na téma 
alkaloidů, tak si ji nenechte ujít.  

• 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 dům v krásné zahradě po rekon-
strukci. K dlouh. i krátkodobému proná-
jmu. 10 km od Telče. Výměra už. plochy 
95 m2. Info tel. 775 167 761.

• Matka s 10-letou dcerou hledá dlouhodobý 
pronájem malého bytu v Telči za rozum-
nou cenu. Možný i pronájem části RD. Na-
bízím pomoc v domácnosti, např. úklid, pé-
če o dům a zahradu. Kontakt: 704 495 955

• Prodáme rodinný dům bez RK v Telči, 
Květinová 375. Tel.: 605 704 103

• Daruji hlínu za odvoz 1000 m3. Tel.: 
727 820 057

Malý oznamovatel
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do Sirotčince svaté Terezie od Dítěte Ježí-
še v Loumbile, v africkém Burkina Faso.
„Přišlo přibližně sto posluchačů, což je 
srovnatelné s počty před lockdownem, 
všem moc děkujeme za dary,“ ocenila 
příspěvky vedoucí sboru Srdíčko Marti-
na Janková. Svým vystoupením zpěvá-
ci navázali na loňský ročník, který kvůli 
tehdejším protiepidemickým opatřením 
vysílali online na internetové platformě 
YouTube.
Místo covidu však letos vystoupení ovliv-
nila chřipka, která část sboru zasáhla. 
„Chybělo celkem osm zpěvaček, na po-
slední chvíli jsme tak museli přerozdělit 
některá sóla. Vše jsme ale nakonec zvlád-
li,“ přiblížila Martina zákulisí koncertu.
Uplynulý rok hodnotí kladně. „Měli jsme 
spoustu vystoupení, poprvé jsme odje-
li na letní soustředění a konečně jsme ta-
ké upevnili koncept dvou částí sboru, tedy 
staršího a mladšího Srdíčka,“ shrnula.
Na jaře by mladí zpěváci rádi uvedli dět-
ský muzikál. Posluchači se mohou těšit ta-
ké na koncert před prázdninami. „Určitě 
něco podnikneme i na podzim a rok 2023 
završíme desátým ročníkem koncertu Sr-
díčko pro Afriku,“ nastínila plány vedoucí 
sboru Martina Janková. 

Marie Majdičová

Den před silvestrem se v orlovně konal 
už tradiční benefiční koncert Srdíčko pro 
Afriku. Kultura a ochota pomáhat šla už 
po deváté ruku v ruce, výtěžek tentokrát 
činil 23 250 korun. Peníze opět poputují 

Srdíčko znovu zpívalo 
pro africký sirotčinec

ku: „Předání dárků klientům proběhlo 
s velkým nadšením. Všichni jsme byli vel-
mi překvapeni z takové štědrosti návštěv-
níků Panského dvora. Při rozbalování se 
celou místností nesl takový krásný šum 
a slova úžasu a poděkování. Nové kníž-
ky si ženy hned rozpůjčovaly a okamžitě 
se do nich začetly. Deskové hry jsme ta-
ké už vyzkoušeli a nové omalovánky, ča-
sopisy klientům zpříjemňují každou od-
polední kávu. Myslím si, že kuriozitou je 
právě to, že se sešlo tolik krásných dárků, 
které udělaly klientům ohromnou radost, 
a často i dojetím ukápla slza. Velmi si to-
ho vážíme a tímto bychom chtěli společně 
poslat velké poděkování všem, kteří v do-
bě adventu navštívili Panský dvůr a svým 
dárkem rozzářili úsměvy na tvářích našich 
seniorů.“
V SeneCura Senior Centru udělaly dárky 
radost celkem 50 klientům. Zdejší senio-
ři si přáli především drobnosti a osobité 
dárky, které jim udělají radost. Mezi přá-
ními se objevil například polštářek, hřeji-
vý svetřík nebo pochutiny ke kávě. Radost 
udělaly i časopisy a knížky. „Nejvíce nás 
potěšilo splněné přání jedné naší klient-
ce, které prozatím nebylo realizováno, ale 
je plánováno. Klientka si přála procház-
ku a oslovila nás dcera naší bývalé kli-
entky, která by jí toto přání ráda splnila,“ 
uvádí sociální pracovnice Nikola Křížová. 
„Touto cestou bychom chtěli ještě jednou 
velmi poděkovat návštěvníkům Panského 
dvora, kteří se zapojili do tohoto skvělého 
projektu. Také velmi děkujeme paní Ková-
řové za nabídku spolupráce, ve které bu-
deme nadále rádi pokračovat, a doufáme, 
že tímto projektem byla započata krásná 
tradice,“ sděluje své poděkování za usku-
tečnění projektu paní Křížová.
„Myslím, že přáníčka byla skromná, dárci 
byli milí a dárečky krásně zabalili. Velice 
si vážíme každého dárce, který se přidal. 
Všechna přáníčka byla rozebrána a ode-
vzdána. Mnohokrát děkujeme, protože čas 
se nedá vrátit, a pokud můžeme udělat 
blízkým radost, udělejme ji hned. Už teď 
se těšíme na další stromeček přání v Pan-
ském dvoře a z děkovných emailů  i fotek 
se těší i senioři,“ s vděkem uzavírá Klára 
Kovářová.

Ivana Holcová 

„Chcete udělat radost seniorům ze Seni-
or Home Telč a SeneCura Senior Centrum 
Telč? Jejich vánoční přáníčka budou po-
věšena na stromě v Panském dvoře v Telči 
a vy jim jejich přání můžete splnit! Stačí si 
vzít libovolný lísteček s přáním a následně 
daný dárek donést zabalený na infocent-
rum Panského dvora do 19. 12. My ná-
sledně dárky převezeme seniorům.“ První 
ročník této předvánoční výzvy zaujal to-
lik dobrovolníků, že se přání určená k ro-
zebrání musela hned po prvním dni, kdy 
zdobila stromeček v Panském dvoře, do-
plnit.
Za nápadem stojí provozní areálu Klára 
Kovářová: „Není to tak dávno, kdy na vě-
ky odešla moje maminka i babička a stále 
mi chybí. Velmi často na ně vzpomínám. 
Tak tomu bylo i jednoho listopadového 
dne, kdy jsem přemýšlela nad tím, že ve-
lice blízko jsou senioři, kterým třeba za-
se chybí  alespoň malinkatá radost, která 
je zahřeje.  Třeba jen malé překvapení… 
Zkusila jsem zkontaktovat pracovníky spo-
lečnosti SeneCura a Senior Home. Dámy 
byly mému nápadu nakloněné. Nabídla 
jsem nápad i do Dětského domova Telč, 
ale pan ředitel má svého Ježíška spolehli-
vého a už vyřešeného.“ 
Od nápadu k realizaci uběhlo asi 14 dní. 
Obě dvě zařízení zaslala paní Kovářo-
vé seznamy dárečků, koncem listopa-
du na Panském dvoře ozdobili strome-
ček, pověsili na něj vánoční přání a těšili 
se na všechny dobrovolníky. „Hned prv-
ní den, na Vánoční trhy v Panském dvoře 
Telč, se všechna přání rozebrala, což pro 
nás bylo velmi příjemným překvapením. 
Znovu jsem se spojila s domovy a stro-
meček získal další přání,“ popisuje Klá-
ra Kovářová a dále uvádí: „Některá přání 
byla určena konkrétní osobě, další dárky 
byly anonymní, pouze s místem, kam pa-
tří. Kromě dospělých dárců jsme oslovili 
i děti, které mohly vyrobit přáníčka. Tak 
se také zapojili dobrovolníci z NZDM ZA-
STÁVka Telč. Děkujeme.“
Klientům Senior Home udělaly radost pře-
devším dárky společné pro všechny. Jed-
nalo se o různé knihy, které si klienti čtou 
buď sami, nebo jim je předčítá personál, 
časopisy, antistresové omalovány s pas-
telkami, vlnu, z níž v domově tvoří deko-
race a zároveň procvičují jemnou motori-
ku. Senioři si přáli také společenské hry, 
pod stromečkem našli například pexeso, 
kostky nebo hru na trénování paměti. 
Jak probíhalo předání dárků, popisuje 
Zuzana Bazalová, vedoucí sociálního úse-

Strom splněných 
přání zpříjemnil 
Vánoce seniorům

Po uzávěrce:

Přinášíme výsledky 1. kola Prezidentských 
voleb 2023 v našem městě:

čí
slo kandidát

politická
přísluš-
nost

hlasy %

1 Fischer Pavel BEZPP 331 11,23
2 Bašta Jaroslav SPD 101 3,42

+4 Pavel Petr 
Ing. M.A.

BEZPP 1 033 35,06

5
Zima Tomáš
prof. MUDr.
DrSc.

BEZPP
17 0,57

6
Nerudová 
Danuše 
prof. Ing. Ph.D.

BEZPP
416 14,12

+7 Babiš Andrej
Ing.

ANO 903 30,65

8 Diviš Karel 
PhDr.

BEZPP 39 1,32

9 Hilšer Marek
MUDr. Bc. Ph.D.

MHS 106 3,59

Volební účast byla 70,11 %
Zdroj: www.volby.cz

Prezidentské volby 
2023 – výsledky 1. kola
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Nový film z Telče!

Film Otec a zvíře byl po 4 letech natáčení do-
končen a jeho premiéra se uskuteční 15. dub-
na 2023 v 16:00, 17:30, 18:45. V kině Beseda 
v Dačicích předprodej vstupenek byl již za-
hájen a najdete ho na stránkách rezervační-
ho systému kina. Film se odehrává v období 
II. Světové války, v malé československé ob-
ci, kde se starší páter snaží ukrýt skupinku ži-
dů. Do příběhu vstupuje také páterův dvanác-
tiletý synovec Alex, který chce u svého strýce 
najít nový domov. Celá situace se dramatic-
ky vyhrotí ve chvíli, kdy se všichni dostáva-
jí do hledáčku vojáků SS pod vedením bez-
ohledného a všehoschopného poručíka Fritze 
Schäffera. Celý film chce prostřednictvím ly-
rického vyprávění poukázat na fakt, že ve vší 
krutosti II. světové války byla také celá řada 
„malých“ hrdinských skutků obyčejných lidí, 
a to možná v míře větší, než jsme si mysleli. 
Film uvádíme ve 2D projekci a není vhodný 
do 12 let. Snímek je dílem začínajícího režisé-
ra a scenáristy Pavla Sebastiána Šebesty z Tel-
če a natáčel se zejména v okolí Telče, Třeště, 
ale například také v Prostředním Vydří.

Dle TZ 

Krejčí a regionální ředitel SeneCura Martin 
Krňávek. Během prohlídky se pan senátor 
setkal s klienty i zaměstnanci a popovídal si 
s nimi. Klienti si pro něj přichystali ručně vy-
ráběné dárky v podobě květiny a sovy. Těší-
me se na další takovou návštěvu. 

Text a foto: Bc. Nikola Křížová

Dne 21. listopadu nás svou váženou návště-
vou potěšil předseda senátu RNDr. Miloš Vy-
strčil. Pana Vystrčila provedla po domově ře-
ditelka SeneCura SeniorCentra Telč Marika 

Miloš Vystrčil navštívil 
SeniorCentrum Telč

Živý betlém
Ve dnech 17. a 18. prosince 2022 jsme se 
s vámi setkali na našem tradičním předsta-
vení Živého betléma. Oproti minulým roč-
níkům jsme změnili místo konání, a tak nás 
letos mohli diváci vidět v Panském dvoře. Vy-
stoupení byla hned čtyři, dvě sobotu v podve-
černích hodinách a dvě v neděli odpoledne. 
Na ztvárnění známého biblického příběhu se 
v dobových kostýmech podílely všechny na-
še soubory Kvítek, Kvíteček a Podjavořičan. 
Diváci si mohli staročeské lidové koledy vy-
chutnat i se svařákem, který byl k dispozici 
ve stánku u vchodu. Zároveň vám děkujeme 
za přízeň v uplynulém roce, jsme za ni moc 
rádi. Přejeme vám vše nejlepší do nového ro-
ku a budeme se na vás těšit na dalších akcích! 

FS Podjavořičan, Kvítek a Kvíteček
Jana Vacková

Rádi zpíváte, tančíte, hrajete na housle, 
klarinet nebo basu? Pak můžete rozšířit 
naše řady i vy! Rozjíždíme zase příprav-
ku Podjavořičanu – každý pátek v 19:00 
v tělocvičně ZŠ Masarykova.  Nebojte 
se a přijďte! Kontakt: 777 864 003
Šijete, vyšíváte? Pak právě vás možná po-
třebujeme! Po 30 letech obnovujeme kro-
jové vybavení. Hledáme šikovné švadle-
ny a vyšívačky, které by byly ochotné nám 
s tímto úkolem pomoci. Ozvěte se prosím 
na janava7@seznam.cz nebo 605 193 146. 
Budeme vděčni za každou drobnou pomoc, 
a to i materiální – např. bílé plátno, vyšívací 
bavlny apod.

tvarných akcí na různá témata a jejich dílka 
následně prozářila vstupní prostory veřejných 
prostor v Telči. Velkým přínosem byly také lo-
gopedické depistáže, které probíhaly ve škol-
kách pod vedení klinické logopedky na pomoc 
včasné identifikaci logopedických vad. 
Byly podpořeny malotřídní školy, kam byl za-
veden polytechnický kroužek a do výuky an-
glického jazyka se podařilo zapojit rodilého 
mluvčího. Byly podpořeny různé akce jako re-
citační soutěž, Den Země, výtvarné akce, ak-
ce zaměřené na environmentální vzdělávání 
apod. Ve všech školách proběhly též besedy se 
spisovateli, kteří žáky motivovali k četbě knih, 
např. i s místní spisovatelkou Ivanou Fexovou.
S nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 
ZASTÁVka v Telči byl uskutečněn program 
pro žáky 2. stupňů základních škol, jehož cí-
lem bylo seznámit žáky a jejich učitele s fun-
gováním a především posláním nízkoprahové-
ho zařízení. Po absolvování programu přišlo 
již několik žáků řešit na ZASTÁVku svůj pro-
blém, což bylo cílem programu – nabídnout 
dětem pomoc, ukázat jim místo, kde jim mo-
hou nabídnout možnosti řešení jejich situace 
nebo jim přímo pomoci.
Díky finanční podpoře z projektu MAP Telčs-
ka II. se mohli žáci úplných škol zapojit do ak-
ce „Příběhy našich sousedů“, a zmapovat tak 
život místních pamětníků a jejich zajímavých 
životních příběhů. Mezi pamětníky, jejichž 
osud žáci zdokumentovali, byla mimo jiné ta-
ké paní farářka Eva Melmuková Šašecí.
Podpořeni byli učitelé, kteří se mohli účast-
nit vzdělávacích webinářů, seminářů a inter-
aktivních workshopů v oblastech inkluze, čte-
nářské, matematické a digitální gramotnosti, 
osobnostního rozvoje apod. Školy a školky 
vzájemně sdílely své zkušenosti a dobré pří-
klady z praxe a mnohé z nich byly následně 
vybaveny novými didaktickými pomůckami.
Od ledna 2023 na výše zmiňovaný projekt na-
vazuje projekt MAP Telčsko III2), který má 
za úkol společně se školami a dalšími subjekty 
naplánovat nové aktivity, které by měly být re-
alizovány od roku 2024.
Více informací na www.facebook.com/map-
telcska a www.mastelcsko.cz.

1) Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčs-
ka II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009
139, financován z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT)
2) Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčs-
ka III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023
075, financován z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT)

V prosinci 2022 skončil čtyřletý projekt MAP 
Telčska II.1), jehož cílem bylo podpoření kva-
lity vzdělávání v mateřských a základních ško-
lách ve správním obvodu ORP Telč. 
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko. 
z. s.. pomohla díky uskutečněnému projek-
tu zrealizovat mnoho aktivit zaměřených jak 
na samotné děti a žáky, tak také na pedagogy, 
zřizovatele škol, rodiče, ale i na zástupce dal-
ších organizací zabývajících se vzděláváním. 
Děti z mateřských škol byly zapojovány do vý-

„MAP Telčsko“ 
– projekty na podporu 
vzdělávání na Telčsku
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výstavu byly negativy oskenovány a vy-
tištěny v původní surové podobě bez re-
tuší. Jediný „moderní“ zákrok, který au-
torka využila, je barevné tónování, které 
má vyjádřit její osobní vnímání atmosfé-
ry. Výběr témat je málo obvyklý. Určitý 
smutek z pomíjivosti pozemského svě-
ta se snoubí s opatrně vyjádřenou nadějí 
v existenci věčnosti a zachycuje okamži-
ky, které jsou běžně opomíjené a zdánli-
vě bezvýznamné a přehlížené – pohozená 
panenka, povalený pomník, toulavá koč-
ka. Velkou část tvoří záběry z hřbitovů, 
jihlavských, pražských a pařížských. 
Výstavu společně připravila telčská po-
bočka Muzea Vysočiny Jihlava a Uni-
verzitní centrum Telč, vernisáž výstavy 
bude ve čtvrtek 9. února v 17 hodin.
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) 
2. února od 16 hodin, učebna P2, 
PŘEDNÁŠKA studentů GOB a SOŠ 
Telč, Téma: Historie rodu Vítkovců, 
nejen v Telči, přednáší student sexty Voj-
těch Novotný, vstup volný.
20. února od 17 hodin, učebna P2, 
PŘEDNÁŠKA: Komoří z Wormsu, 
říšští svobodní páni z Dalbergu v ně-
meckých a českých zemích, Téma: 
Šlechtický rod svobodných pánů Dalber-
gů se etabloval v českých zemích počát-
kem 19. století, když získal dědictvím 
panství Dačice na Moravě a Malešov 
v Čechách. Působil zde po čtyři generace 
do svého vymření v roce 1940; díky tomu 
se na zámcích v Dačicích a Roztěži u Ma-
lešova dochovalo mnoho rodinných pa-
mátek – portréty, rodokmeny, fotografie, 
knihy nebo přírodovědné sbírky. Dalber-
gové jsou však doloženi již od roku 1239, 
kdy získali dědičný titul biskupského ko-
mořího ve Wormsu. Někteří členové ro-
du potom dosáhli významného postavení 
– najdeme mezi nimi knížecího biskupa 
ve Wormsu, dva arcibiskupy v Mohuči, 
předsedu říšského komorního soudu, di-
vadelního intendanta v Mannheimu nebo 
ve své době oblíbeného skladatele. S pa-
mátkami na působení rodu v německých 
a českých zemích seznámí posluchače 
slovem i obrazem dlouholetá průvodkyně 
a bývalá kastelánka dačického zámku Ja-
na Bisová, autorka řady článků a několika 
knih s tématikou dějin šlechtických rodů.
Přednáška je pořádána Muzeem Vy-
sočiny Jihlava, pobočka Telč ve spo-
lupráci s Muzejním spolkem v Telči 
a Univerzitním centrem Telč. Vstupné 
na tuto akci je dobrovolné.

Jaroslav Makovec

Studentské pokoje Univerzitního cent-
ra dostanou novou podobu
Začátek roku je v Univerzitním cent-
ru vždy především ve znamení příprav 
na sezonu. Nejinak tomu bude letos, kdy 
před sebou máme i dvě mimořádné inves-
tiční akce. Po několika odkladech jsme se 
pustili do renovace studentských pokojů, 
které se změní na pokoje třílůžkové. Tím 
sice klesne kapacita Univerzitního centra 
ze 75 na 65 lůžek, nově zařízené poko-
je ale budou lépe vybavené a komfortněj-
ší. Měly by také lépe vyhovovat zejmé-
na starším klientům, účastníkům kurzů 
celoživotního vzdělávání a brněnských 
programů U3V. Právě těmto aktivitám 
se chceme v příštích letech více věnovat. 
Renovace by měla být dokončena na za-
čátku dubna.
Druhým významným investičním podni-
kem je příprava expozice obrazů malířky 
Míly Doleželové, která je společně s vý-
tvarným a hudebním ateliérem a zejmé-
na vzdělávacími a pobytovými programy 
pro děti i veřejnost hlavními výstupy pro-
jektu Svět Romů očima Míly Doleželové. 
Více o projektu podpořeném z finančních 
mechanismů EHS a Norska naleznete 
zde: www.miladolezelova.eu. Slavnostní 
otevření expozice očekáváme v polovině 
června a určitě vás na první prohlídku po-
zveme. 
Kromě toho nás v letošním roce čeka-
jí asi všechny standardní akce (Hudební 
akademie Telč, Diplomatická akademie, 
konference COFOLA, letní jazykové kur-
zy atd.), na které se už těšíme. Napros-
to mimořádnou událostí ale bude srpno-
vá mezinárodní prestižní Letní škola pro 
zrakově postižené (více informací zde 
www.icc-camp.info), která se do ČR vra-
cí po deseti letech. O všech akcích, stejně 
jako o dalších vzdělávacích příležitostech 
Masarykovy univerzity v Telči a rozvoji 
spolupráce s místními institucemi, bude-
me opět přinášet informace po celý rok 
2023.
Výstavy (pro upřesnění informací o vý-
stavách či kulturních akcích prosíme kon-
taktujte Ilonu Martinů, tel. 549 49 1143, 
nebo Lucii Zemanovou, tel. 549 49 1141) 
Okamžiky věčnosti a pomíjivosti, do-
volujeme si vás pozvat na výstavu fo-
tografií Veroniky Jurákové. Fotografie, 
které uvidíte na této výstavě, vznikaly 
v letech 1998 až 2010. Originály jsou vy-
tvořené autorkou Veronikou Jurákovou 
od zmáčknutí spouště přes vyvolání filmu 
a kompletní práce ve fotolaboratoři. Pro 

Zprávy z UCT 
– únor 2023

V anketě Micina Vysočiny 2022 pořáda-
né Českým rozhlasem Vysočina zvítězila 
desetiletá kočičí dáma Minda, která patří 
rodině Horálkových z Telče.
Soutěž probíhala od 1. 10. do 11. 11. 2022 
a zúčastnit se jí mohl kdokoli nad 18 let, 
kdo zaslal fotku svého domácího maz-
líčka. Hlasovat bylo možné přes webo-
vé stránky rozhlasu vždy po 20 minutách 
z jednoho zařízení. Minda získala celkem 
9197 hlasů a v konkurenci zhruba 250 
soutěžících měla náskok více než 3000 
hlasů. „S nápadem přihlásit se do soutě-
že přišla mamka. Zkusila jsem to s tím, že 
to buď vyjde, nebo ne. Poslala jsem fot-
ku, jméno majitele a naše bydliště. To by-
lo vše, kočičky se hodnotily pouze na zá-
kladě fotek. S hlasováním nám pomáhala 
celá rodina a spousta přátel,“ uvádí Dag-
mar Horálková.
„Hned po ukončení hlasování nám vola-
li z Českého rozhlasu Vysočina, domluvili 
jsme si rozhovor a návštěvu, během kte-
ré pořídili i video,“ popisuje další prů-
běh rodina. Minda vyhrála zásobu krmiva 
na celý rok, kterou dostala ve formě pou-
kazů. Rozdělila se s kočičkami těch, kteří 
Horálkovým pomáhali s hlasováním. 
„Mindu máme letos 10 let, přivezli jsme 
si ji od dědy přesně na „dušičky“. Obchá-
zela s námi jako malé kotě hroby, mamka 
ji měla schovanou pod bundou,“ vzpomí-
ná Dagmar Horálková. Kočička je velmi 
klidná, přítulná, nechá se pohladit i od ci-
zího člověka. „Neleze nikam, kam ne-
chceme. Má svoje oblíbená místa, třeba 
křeslo nebo gauč, jinam skoro necho-
dí. Teď už je rozmazlená, ale dříve znala 
i povel „místo“, kdy si lehla na deku k ra-
diátoru a zůstala na ní,“ popisuje rodina 
a přidává další informace: „Doma nemá 
ani žádný kočičí záchod. Přijde, mňoukne 
si nebo začne škrábat, sedne si ke dveřím. 
Pustíme ji ven a jde na záchod. Když jsme 
v práci, je venku, v noci také. Ví přesně, 
kdy se vracíme, ten čas pak tráví doma 
s námi. Rozezná i víkendy – o víkendu se-
dí jinde než v pracovní dny. Když byla 
mladší, chytala myši, teď už má ale raději 
klídek. Jejím jediným zlozvykem je, že ne-
odolá sádlu.  Když zapomeneme zavřít, 
vždy si ho najde a olizuje.“
A v čem tkví kouzlo, které kočičce při-
neslo první místo? „Asi ve vzhledu, má 
pěkný, netypický kukuč,“ dodávají Horál-
kovi.

Ivana Holcová

Micinou Vysočiny 
pro rok 2022 je 
Minda z Telče
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Sluníčko a tisíce lidí. 
Taková byla „pětadva-
cátá Javořice“

Doslova jarní počasí zpříjemnilo více než 
čtyřem tisícovkám lidí Silvestrovský výstup 
na Javořici u příležitosti 43. výročí úmrtí spi-
sovatelky Vlasty Javořické. Po dvou letech se 
tradiční výšlap s podtitulem „Za studenský 
knoflík“ uskutečnil v podobě, na jakou by-
li účastníci roky zvyklí. Nejvyšší vrchol Vy-
sočiny vyhledávají lidé ze širokého okolí. Už 
po pětadvacáté celou akci organizoval Klub 
českých turistů Telč.

Nejvíce rušno bylo u televizního vysílače ko-
lem poledne. Podle statistik turistů tam cel-
kem vyšlo 4300 lidí. Podle předsedy telč-
ského turistického klubu Vladimíra Mazala 
nejčastěji startovali v Řásné. Plno ale bylo 

kolem Velkopařezitého rybní-
ka už pár dní před koncem roku. 
Neobvykle teplé počasí přilákalo 
na Javořici i cyklisty. „Pravidelně 
se účastní cyklisté z Jindřichova 
Hradce, lidé z Českých Budějo-
vic a v některých letech dorazili 
i cizinci,“ poukázal na oblíbenost 
silvestrovské tradice Mazal.
Od roku 2004 je součástí výstupu 
Veřejná sbírka Klubu českých tu-
ristů – Novoroční čtyřlístek, jejíž 
výtěžek putuje zdravotně postiže-
ným. „Podařilo se předat částku 
366 918 korun,“ upřesnil Mazal.
K významným pochodům pat-
ří kromě silvestrovského výšla-
pu také listopadové Vysočinou 
k Telči a Cestou Jana Hvězdy 
z Vícemilic. Na jedenapadesátý 
ročník prvního jmenovaného vlo-
ni vyrazilo 170 chodců, cestu Ja-
na Hvězdy o den později zvolilo 
145 lidí. „Po delší době jsme měli 
na obou akcích nádhernou účast 
a vyšlo nám pěkné počasí,” zhod-
notil předseda. Oba pochody se 
podle něj uskuteční i letos, a to 4. 
a 5. listopadu 2023. 
Klub turistů pořádá výlety a vy-

cházky každý týden. Program a pozvánky 
jsou ve vývěsní skříňce na náměstí. Další in-
formace, například o členství v klubu, jsou 
k dispozici ve vinotéce Svatoanenská 88. Ak-
tuálně mají turisté 24 členů. „Každým rokem 
přibližně jeden přichází a odchází. Nové mi-
lovníky pohybu a přírody v našich řadách rádi 
uvítáme,” vyzval předseda Klubu českých tu-
ristů Telč Vladimír Mazal. 

Text + foto: Marie Majdičová

Milí čtenáři,
přestože Vánoce jsou již za námi, dovolte 
mi krátké ohlédnutí za tím, jak děti prožily 
nejkrásnější období v roce v naší mateřské 
škole. Blížící se Vánoce byly znát v každé 
třídě. Naše třída Soviček zahájila advent-
ní čas výletem do nedaleké Třeště na di-
vadelní představení Bětuška a Kleofášek, 
jiné třídy pro změnu navštívily Čertování 
v DDM, kde si děti společně čertovsky za-
soutěžily a něco hezkého vyrobily. S čer-
ty se však děti neloučily na dlouho, neboť 
nás společně s Mikulášem a anděly navští-
vili přímo v mateřské škole.

Zprávičky ze školky

Tříkrálová sbírka 2023
Letošní Tříkrálová sbírka byla v tradič-
ním duchu, ale pro mnohé v dost nelehké 
době. Ve společnosti jsou hlavními téma-
ty inflace, ceny energií, válka na Ukraji-
ně. Za této situace jsme vyslali skupinky 
Tří králů do vašich domovů, aby přinesli 
požehnání a radost, popřáli štěstí, zdraví. 
Za to byli štědře obdarováni. Nejsou vám 
lhostejní ti nejpotřebnější, v Telči a okolí 
byla sbírka rekordní. Do kasiček jste vlo-
žili o 40 000 Kč více než vloni. I tento rok 
se na sbírce podílely děti z MŠ Nerudova. 
Poprvé se také koledovalo v Hostěticích 
a Částkovicích. Poděkování patří všem 
dárcům, koledníkům a aktivním pomocní-
kům. Ta rekordní částka je 381 202 Kč.
Obec Částka v Kč
Telč 152 523
Mrákotín 27 116
Krahulčí 19 266
Sedlejov 16 681
Nevcehle 15 810
Urbanov 14 130
Mysliboř 13 640
Radkov 12 320
Řásná 10 881
Hostětice + Částkovice 9 610
Černíč 9 100
Žatec 7 491
Olší 6 960
Ořechov 6 110
Studnice 5 940
Myslůvka 5 821
Řídelov 5 020
Zadní Vydří 4 942
Volevčice 4 152
Dobrá Voda 3 913
Strachoňovice 3 780
Kostelní Myslová 3 393
Mysletice 3 380
Borovná 3 260
Lhotka 3 000
Dolní Dvorce 2 800
Dyjice 2 600
Slaviboř 2 540
Dyjička + Rozsičky 2 315
Doupě 1 600
Stranná 1 108
Celkem 381 202

Jaroslav Kadlec, místní koordinátor TKS

Celý měsíc prosinec děti pilně trénova-
ly na vánoční besídky, aby mohly potěšit 
zpěvem koled rodiče či prarodiče a pře-
nést na ně alespoň kousek vánoční atmo-
sféry. Vánoční atmosféru vytvořily ta-
ké děti ze třídy Berušek, které vykouzlily 
úsměv na tváři mnoha divákům při jejich 
andělském vystoupení na náměstí v Tel-
či, a zkrátily tak ostatním dětem čekání 
na mikulášskou družinu. Moc jim děkuje-
me a těšíme se společně s dětmi na nová 
dobrodružství v novém roce. 

Barbora Havlíková, třída Sovičky
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Dobrý den, dobry dzień,
tímto přivítáním začala na telčské radnici 
dne 29. 11. 2022 návštěva tří polských uči-
telek Aleksandry Charczyńske-Plomteux, 
Marty Szulc - Jedrusik a Agaty Stepień 
z městečka Sosniowec. Tato návštěva Tel-
če byla součástí projektu Job shadowing 
na jihlavském gymnáziu. 
Pan starosta Vladimír Brtník hosty uvítal, 
provedl je starobylými zrekonstruovanými 
prostory, seznámil s historií i současností 
Telče a předal jim propagační materiály. 
Program následně pokračoval prohlídkou 
podzemí a okružní pěší túrou přes náměs-
tí a zámecký park. Odpolední čas byl po-
té završen posezením v jedné z cukráren 
v horní části náměstí.
Celé setkání se neslo v příjemném duchu 
a po celou dobu polské hosty doprovázely  
jejich kolegyně z Gymnázia Jihlava Zdeň-
ka Ryklová, telčská patriotka, Jitka Voříš-
ková a  Alena Dvořáková. Schůzce přihlí-
želi i Petr Vegricht a psíci Abu a Lilly.
Polské kolegyně byly z Telče nadšené a slí-
bily, že se sem opět vrátí. A nejen samy.

Zdeňka Ryklová, Gymnázium Jihlava

Návštěva polských 
učitelek Vážení podporovatelé a čtenáři, v dneš-

ním příspěvku spolku OBROZENÍ 2000 se 
chceme věnovat tomu, co lze nazvat otevře-
nou diskuzí. Je to mimochodem jeden z bo-
dů, o které se náš spolek opírá, totiž otevírat 
místní a celospolečenská témata, podporovat 
kultivovanou diskuzi a tím připívat k tomu, 
abychom tzv. nezamrzli ve stavu, kdy všichni 
raději se vším (naoko) souhlasí, a přesto se ví, 
že to je špatně.
Pojďme ale postupně a pokusme se věc roz-
klíčovat. Asi jsme všichni někdy slyšeli ko-
mentář k nějakému názoru a stanovisku, ob-
vykle „ tak to teda nechápu nebo tomu asi 
nerozumím, tak to snad není možné, že…“ 
a tím často nesouhlasící uzavírá svůj negativ-
ní postoj.
My občané něco vyslechneme, odkýváme 
a mlčíme. Pokud se však takto chováme sko-
ro všichni, ostatní nás potom kopírují a toto se 
stává nepsanou normou chování. 
Na druhou stranu, pokud se totiž jako občan 
vyjádřím, riskuji, že se to někoho dotkne ne-
bo o mne bude někdo mluvit a kdoví, jak se to 
pochopí a co z toho vznikne, a ty následky…
Když se něco děje, vždy se o tom mluví, jde 
však o to jak.  Reálně potom existují dva dru-
hy informací, jednak ty, co se oficiálně publi-
kuji, jednak ty, jak to skutečně je. Čím více se 
o věci mlčí, tím lépe se mlží.
Historie ukazuje, že bylo pohodlné neo-
pouštět zajeté koleje a nechat věci plynout. 

Někdo mlčí, někdo mlží, co je lepší? 
V dnešní hektické době však nedostatek řád-
né komunikace vede začasté k zjednodušení 
postojů a následně k radikalizaci, která se po-
tom dá velmi těžko zvládnout. Každý má to-
tiž svůj díl pravdy, za který je odhodlán bojo-
vat. Co s tím? 
Nedá se tomu úplně zabránit, lze však tako-
vým tendencím předcházet, maximální pod-
porou veřejné diskuze a kritického myšlení.
Přesně tato témata hodláme veřejnosti před-
kládat a otevírat diskuzi. Jsme nepolitický 
spolek a nemáme žádné jiné ambice než ty, 
které deklarujeme.
Pokud vás naše myšlenky zaujaly, dejte o so-
bě vědět.
Jaromír Nosek, Jan Heralecký, Radek Doležal                                                                                                                

spolek  OBROZENÍ 2000
www.obrozeni.cz 

Římskokatolické
sobota  17:00 Matka Boží 
neděle  9:00 Jména Ježíš 
 17:00 Jména Ježíš 

2.2. - svátek Uvedení Páně do chrámu
 8:00 Matka Boží 

22.2. - Popeleční středa 
 8:00 Matka Boží 

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

Bohoslužby

Přehled počasí v Telči Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 11. 2022 do 18. 1. 2023

Průměrná teplota:  4,1 °C
Průměrný tlak:  1018 hPa
Srážky:   30,2 mm
Max. teplota:  15,3 °C, 12. 11. ve 14:14
Min. teplota:  -4,6 °C, 19. 11. v 7:17
Max. rychlost větru: 22,4 km/h, 7. 11.

Listopad v číslech

Průměrná teplota:  -0,4 °C
Průměrný tlak:  1018 hPa
Srážky:   25,8 mm
Max. teplota:  15,2 °C, 31. 12. v 13:41
Min. teplota:  -14,4 °C, 18. 12. v 7:56
Max. rychlost větru: 32 km/h, 27. 12.

Prosinec v číslech

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.

PLES MĚSTA TELČE
sobota 4. února 2023 v orlovně

hudba MARATHON LIVE BAND
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KOPYTA Z TELČE 
– 4. místo na mistrovství 
ČR/SR v rybníkovém hokeji

Naše cesta za hokejovým snem (Mistrovství 
světa v rybníkovém hokeji v Kanadě) začala 
už minulý rok v červnu, kdy jsme se 18. 6. – 
19. 6. 2022 zúčastnili neoficiálního Mistrov-
ství České republiky v rybníkovém hokeji 
v Třemošné u Plzně. Turnaje se zúčastni-
lo 8 mužstev a náš tým v této soutěži nepo-
znal porážku a odvezl si 1. místo a pozvánku 
na Mistrovství ČR/SR v rybníkovém hokeji.
Mistrovství ČR/SR v rybníkovém hoke-
ji se odehrálo v Bratislavě 29. 12. – 30. 12. 
2022 a zúčastnilo ho dohromady 20 mužstev 
z České republiky a Slovenska rozdělených 
do čtyř skupin. Ve skupině jsme odehráli čty-
ři zápasy se třemi výhrami a jednou těsnou 
porážkou 18:19 a postoupili jsme z druhého 
místa do předkola playoff. Předkolo nám vy-
šlo a porazili jsme tým Tatran Hrušky 24:18 
a mohli jsme oslavovat postup do čtvrtfinále. 
Ve čtvrtfinále jsme se utkali s prvním týmem 
skupiny D (První lajna – Přerov). Zápas 
jsme nerozehráli úplně podle našich před-
stav a po těžkém boji jsme v jeho půlce pro-
hrávali 9:15. Druhá polovina zápasu byla už 
hlavně v naší režii a neskutečným obratem 
jsme zvítězili 27:20 a tím si zajistili postup 
do semifinále, které jsme odehráli s budoucí-
mi mistry (Trenčania). Zápas jsme opět nero-
zehráli dobře a po půlce jsme prohrávali 4:9. 
Druhá půlka byla napínává do poslední vte-
řiny a za stavu 17:17 se prodlužovalo (kdo dá 
první gól – vyhrál). V prodloužení jsme do-
stali po vyrovnaném boji gól a bohužel nám 
tímto jedním gólem cesta za titulem skončila 
v konečném výsledku 17:18. V zápase o tře-
tí místo jsme narazili na tým Caliber – Ko-
šice, kde už pomalu docházely síly a po vy-
dřeném vyrovnání na 20:20 jsme v poslední 
vteřině utkání dostali smolný gól a prohráli 
jsme 20:21. Tímto jsme se umístili na cel-
kovém 4. místě a zajistili si postup na Mis-
trovství světa v rybníkovém hokeji v Kana-
dě, kde se hraje na zamrzlém jezeře. Postup 
na mistrovství světa si zajistilo prvních šest 
mužstev, ale bohužel jenom vítěz má placené 
celé mistrovství včetně dopravy a ubytování, 
a právě proto se bohužel do Kanady nepo-
díváme. Můžeme se ale pyšnit tím, že jsme 
se umístili na Mistrovství ČR/SR v rybníko-
vém hokeji nejlépe z českých týmů. 
CO JE TO RYBNÍKOVÝ HOKEJ? 
Rybníkový hokej je jednoduchá forma lední-
ho hokeje, jak ho známe. Předchůdcem ho-
keje je rybníkový hokej, který vznikl již před 
časem a jsou v něm zakotveny prvky a pra-

Sport

Ne 5. 2. 
– MSH Dačice – Liga Vysočiny přípravek
So 11. 2. 
– SH ZŠ Hradecká Telč – Liga Vysočiny mužů
9.00 hod 
– Florbal Telč – Hippos Žďár n. S.
12.30 hod – Florbal Telč – FBC Salamandra
Ne 12. 2. 
– SH Žirovnice – II. Liga dorostu
9.00 hod – Florbal Telč – SK Přibyslav
13.30 hod – Florbal Telč – Okříšky
Ne 12. 2. 
– SH Okříšky – Liga Vysočiny elévů
Ne 19. 2. 
– SH Okříšky – Liga Vysočiny starších žáků
So 25. 2. 
– SH Třebíč – Liga Vysočiny mužů
Dalším týmem  spolku Florbal Telč jsou děv-
čata a chlapci
ve věku 11 a 12 let – MLADŠÍ  ŽÁCI. Tré-
nují pod vedením
Antonína Veselého a Jaroslava Nováka, 2x 
týdně – Út a Čt.
Ve věku 13 a 14 let – STARŠÍ ŽÁCI, vedou 
Jan Bína a Petr Veselý. Tréninky 2x týdně – 
Út a Čt.

Jaroslav Novák

Florbalové turnaje 
– únor 2023

vidla z jiných sportů, z nichž se postupně 
vyvinula pravidla ledního hokeje. Na rozdíl 
od ledního hokeje v rybníkovém hokeji nej-
sou brankáři a počet hráčů v týmu je znač-
ně omezen. Ledová plocha je rovněž men-
ší. V rybníkovém hokeji nejsou ani rozhodčí. 
Některými z jejich pravomocí disponují tzv. 
pozorovatelé, kteří dohlížejí na průběh hry. 
V porovnání s ledním hokejem je rybníkový 
hokej víc aktivní, fyzicky náročnější a taktic-
ký sport se značně vyšším skóre zápasu
PRAVIDLA RYBNÍKOVÉHO HOKEJE
• Nepoužívají se typičtí rozhodčí; místo to-

ho se označují jako „pozorovatelé“. Spo-
lu s účastníky se podílejí na tom, aby bylo 
bezpečí, zábava hráčů ve smyslu „sku-
tečného“ rybníkového hokeje, zdravý ro-
zum a spolupráce to prvořadé.

• Každý zápas trvá 30 minut a je rozdělený 
na dvě 15minutové poloviny s 5minuto-
vou pauzou uprostřed.

• Maximální počet členů každého týmu je 
5 (na kvalifikaci také 5): 4 na 4, bez bran-
kářů. Pátý hráč střídá.

• Zápasy v Kanadě se hrají na hřišti o roz-
měrech cca 42,5 m x 21 m. Velikost hra-
cí plochy bude přizpůsobena dle místních 
rozměrů na stadionu. Zápas se odehrává 
na třetině herní plochy stadionu.

• Branky jsou o poznání menší než v led-
ním hokeji. Délka je standardní 1,83 m, 
ale výška je pouze 0,30 m.

Chtěli bychom moc poděkovat divákům, 
kteří přicestovali a podporovali nás na ces-
tě za hokejovým snem (Mistrovství světa 
v rybníkovém hokeji v Kanadě)…  Byli jste 
úžasní
A další poděkování patří sponzorům, bez 
kterých bychom si to těžko představovali…
Město Telč
BH trans a HB Frost
Kamenictví Dvořák Telč
ALISY.CZ
Cyklo Čermák
HEJDUKSPORT.cz
Garážová vrata Telč Martin Mareček
Elektro Mikeš
JZ AUTO – Jiří Zamazal
Obec Dyjice
Pivní průjezd U TONDY
Dárkové zboží U Spázalů

Jan Bína

Vážení přátelé fotbalu,
vzhledem k tomu, že sportoviště na Tyršo-
vě ulici bude toto jaro procházet velkou re-

Fotbalisté SK Telč ode-
hrají jarní část sezóny 
v Černíči

konstrukcí, nebudou moci toto sportoviš-
tě využívat ani zájmové spolky, a tudíž ani 
fotbalisté SK Telč. Oslovili jsme proto ko-
legy z nedaleké Černíče, kde mají k dispozi-
ci pěkný fotbalový areál, zda bychom mohli 
domácí zápasy po jarní část sezony odehrát 
u nich. Vedení klubu TJ Podyjí Černíč nám 
vyšlo vstříc a dohodli jsme se na odehrání 
všech domácích zápasů na jejich hřišti. Bu-
de se to týkat zápasů mladších a starších žá-
ků, dorostu i obou mužských týmů A a B. 
Celkem se jedná o 28 jarních zápasů, kte-
ré zde odehrajeme. Chtěl bych proto před-
stavitelům černíčského fotbalu tímto způso-
bem poděkovat za jejich vstřícnost a ochotu 
při řešení dané situace. Vás, fotbalové fa-
noušky, bych pak chtěl pozvat na tato utkání 
do sympatické vísky a hezkého sportovního 
areálu u břehu Dyje. Věřím, že těch 7 km ne-
bude pro vás problém a přijedete, ať už for-
mou výletu na kole, či s přáteli autem, pod-
pořit naše hráče. Společně se pak budeme 
těšit na nově zrekonstruovaný areál v našem 
městě s opravenými ochozy, novým tarta-
nem, novým víceúčelovým hřištěm, auto-
matickou závlahou a dalšími vylepšenými 
prvky, které náš sportovní areál udělají jed-
ním z nejkrásnějších v naší republice.

Radek Kříž, předseda FO SK Telč
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Akce
3. 2.  KD Krahulčí
Horácký bál
K tanci a poslechu bude hrát kapela LeGran-
da a Cimbálová muzika Rathan.
4. 2.   Orlovna
Ples města Telče
Hudba Marathon live band.
5. 2.  16.00 Orlovna
Kopretinka s Bambulí
Pohádku s písničkami odehraje divadelní 
soubor Dráčata při DDM Telč.
11. 2. 14.00 Orlovna
Dětský karneval v orlovně 
11. 2. 19.30 KD Černi
1. společenský lidový ples v Černíči
MěO KDU-ČSL Telč pořádá1. společenský 
lidový ples v Černíči. Hrají: Duo Pavel a Eva. 
Předtančení: manželé Horníkovi. Cena vstu-
penky 200,-
11. 2.  9.00 a 12.30   sport. Hala Hradecká
Florbal Telč – Liga Vysočiny mužů
18. 2.  Panský dvůr
Kino na kolečkách – Websterovi ve filmu 
a Přání k narozeninám
V 17.00 Websterovi ve filmu a ve 20.00 Přání 
k narozeninám.
19. 2. 17.00 sport. hala Masarykova
Mámo, táto, pojď si hrát
Odpoledne plné pohybu a tvoření, s pohádkou.

Výstavy
1.2. – 28.2. 16:00  Vstupní síň radnice
Strach a jak ho překonat - vernisáž 1.2. 
v 16.00. Klienti NZDM ZASTÁVka srdečně 
zvou na výstavu fotografií.

1.2.-31.3. IC Panského dvora Telč
Z mé zahrady – výstava obrazů Zdenky 
Šimkové

9. 2. – 31. 3. Univerzitní centrum MU
Okamžiky věčnosti i pomíjivosti
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, 
Muzejní spolek v Telči a Univerzitní centrum 
MU Telč srdečně zvou na výstavu fotografií 
Veroniky Jurákové
Vernisáž bude ve čtvrtek 9. února v 17.00 
hodin v prostorách Univerzitního centra MU.

Přednášky, besedy
3. 2. 18.00 Panský dvůr Tel
Koruna světa – Radek Jaroš

15.2. 18:00 Univerzitní centrum
Vznik a vývoj umění v pravěku

20. 2.  knihovna UC MU
Komoří z Wormsu, říšští svobodní páni 
z Dalbergu v německých a českých zemích

Kulturní kalendář

Uzávěrka příštího čísla
ve středu 15. února 2023

S památkami na působení rodu v německých 
a českých zemích seznámí posluchače slo-
vem i obrazem dlouholetá průvodkyně a bý-
valá kastelánka dačického zámku Jana Bi-
sová, autorka řady článků a několika knih 
s tématikou dějin šlechtických rodů.

Chovatelé 
12. 2.  7–9 hod.  areál ZO ČSCH 
Výměnné trhy drobného zvířectva

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

Klub důchodců
26. 2. 14.00 v budově polikliniky
Masopust
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací krou-
žek, čtvrtek v 9.00 cvičení, ve 14.00 drama-
tický kroužek. Více informací v klubu

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dět-
mi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno kaž-
dé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné poseze-
ní v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 
775 219 362,
www.krtecek.org, 
www.facebook.com/centrumkrtecek

Telčské listy 1-2/2023 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce 
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: 
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Hol-
cová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

Sport
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

Společenská rubrika

Vítáme nové občánky
Jan Kos, Štěpnice
Lukáš Pelech, Štěpnice
Jakub Janoušek, Podolí
Pavel Šebesta, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Vít Coufal, Telč
     a Tereza Koubová, Nová Říše
Oldřich Dušek, Telč
     a Marcela Zapotoková, Telč
Opustili nás
Jaroslava Fišarová, Staré Město 92 let
František Starý, Podolí  87 let
Miloslav Mádr, Studená  61 let
Miloš Pohan, Staré Město 61 let
Ludmila Michalová, Štěpnice 90 let
Ing. Jan Brož, Jemnice  87 let
Aleš Pátek, Štěpnice  66 let
Zdeněk Dvořák, Staré Město 79 let
Josef Pospíšil, Krahulčí  81 let
Zdeněk Chvátal, Telč  95 let
Josef Tušer, Dyjice  80 let
Dušan Mucha, Staré Město 54 let
Jaromír Staněk, Mrákotín 76 let
Miluše Šindelářová, Staré Město 63 let
Božena Wolfová, Staré Město 92 let
Marie Suchá, Staré Město 85 let
Mgr. Marie Nosková, Štěpnice 75 let
Ludmila Krejčová, Staré 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).

Jak jsme informovali v prosincovém čísle 
TL, ti, kdo si zakoupili v rámci miniveletrhu 
publikací o Telči některou knihu, mají naději 
na pěkný dárek z Informačního centra MěÚ. 
Po skončení miniveletrhu byly ze všech pro-
dejních paragonů vylosovány tři, jejichž ma-
jitelé si mohou vybrat jednu publikaci dle do-
mluvy na informačním centru.
Čísla šťastných paragonů:
22PH02331 z 15. 12. 2022
22PH02342 z 19. 12. 2022
22PH02374 z 27. 12. 2022
O výhru je nutné se přihlásit nejpozději do 28. 
února na Informačním centru Městského úřa-
du, náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Pro koho byl šťastný 
knižní miniveletrh?
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Na konci loňského roku jsem obdržel prosbu 
od Ivana Dragobeckého – starosty naše-
ho ukrajinského partnerského města Polja-
ny. Ve městě zoufale potřebují elektrocentrá-
ly, protože v důsledku opakovaných ruských 
útoků na ukrajinskou energetickou infra-
strukturu raketami a drony dochází k častým 

Pomáháme

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.

Tříkrálová sbírka 2023          Více na str. 20

KOPYTA Z TELČE – 4. místo na mistrov-
ství ČR/SR v rybníkovém hokeji

Více na str. 22

Foto: FB profil Ivana Dragobeckého - starosta našeho ukrajinského partnerského města Poljany

výpadkům elektrické energie. Město Telč za-
koupilo za přibližně 100.000 Kč tři výkonné 
elektrocentrály a díky spolupráci s Krajem 
Vysočina byly tyto elektrocentrály v polovi-
ně ledna dopraveny do Poljany našim přá-

telům. Budou sloužit ve školách nebo zdra-
votnických zařízeních. Přejme si, ať již brzy 
nastane doba, kdy naši přátelé nebudou tyto 
elektrocentrály potřebovat.

Vladimír Brtník


