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7. schůze – 11. ledna
 - Rada města (dále RM) schválila prodej neu-
potřebitelného majetku – hrobového zaříze-
ní na hřbitově u sv. Anny č. 365 – za kupní 
cenu ve výši 7.000 Kč.
 - RM schválila rozpočet sociálního fondu 
na rok 2023.
 - RM schválila vnitřní předpis č. 1/2023, kte-
rým se mění vnitřní předpis č. 1/2012 Směr-
nice o cestovních náhradách při pracovních 
cestách.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
neupotřebitelného majetku Konvektomatu 
RETIGO DA 6, rok výroby 2008, za mini-
mální kupní cenu 5.000 Kč.
 - RM schválila poskytnutí dotace ve výši 
6.000 Kč místní organizaci Svazu tělesně 
postižených Studená na částečnou úhradu 
dopravy seniorů z Telče do bazénu v Třebí-
či v roce 2023.
 - RM schválila „Zásady stanovení výše ná-
jemného ze zastavěných pozemků a ostat-
ních pozemků“.
 - RM schválila zveřejnění záměru města pro-
pachtovat pozemek parc. č. 3776/1 o výmě-
ře 1238 m2 v obci a k. ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru města pro-
pachtovat část pozemku parc. č. 7389/4 
o vým. cca 370 m2 a část pozemku parc. č. 
482/4 o výměře cca 196 m2 v obci a k. ú. Telč.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti se společností CETIN, a. s., za-
těžující pozemek parc. č. 7370/2 v obci a k. 
ú. Telč v souvislosti se stavbou „Pěší trasy 
v ul. Svatoanenská“.
 - RM schválila převod hmotného investiční-
ho majetku do správy s právem hospodaře-
ní Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
na akci „Výstavba vodovodu a kanalizace 
v ulici Hradecká, 9. května, Telč (vodovod-
ní řád „L“).
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a. s., (budoucím oprávně-
ným), které zatěžuje pozemek parc. č. 719/2 
v obci a k. ú. Telč v souvislosti se stavbou 
„Telč, TS Hradecká, kab. VN, NN“.
 - RM schválila zveřejnění záměru uzavření 
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společ-
ností Croquet Club Dynamo Telč.
 - RM schválila dodatek č. 2 nájemní smlou-
vy uzavřené dne 29. 10. 2015 se společ-
ností Jihlavské kotelny, s. r. o., (nájemcem) 
na prostory v suterénu ZŠ Masarykova 
za účelem provozování činnosti výroba 
a dodávka tepla a teplé užitkové vody.
 - RM schválila podání žádosti na akci „Re-
konstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká“ 
do grantového programu Fondu Vysočiny.
 - RM stanovila počet volených členů Osad-
ního výboru místní části města Telče Stud-

Z jednání rady města nice na 5. RM schválila „Oznámení o do-
bě a místě konání volby Osadního výboru 
místní části města Telče Studnice“ a stano-
vila termín jejího konání na sobotu 11. úno-
ra 2023 od 9 do 11 hod. v objektu Osadního 
výboru ve Studnicích. RM schválila slože-
ní volební komise pro volby Osadního vý-
boru Studnice – Bedřich Burian (za zastupi-
telstvo města), Anežka Krejčová (za místní 
část) a Jana Matoušková (za MěÚ Telč).
 - RM schválila záměr podání žádosti do gran-
tového programu Bavíme se na Vysočině 
2023.

8. schůze – 25. ledna
 - RM schválila odpisové plány příspěvko-
vých organizací na rok 2023: Základní ško-
le Telč, Masarykova 141, příspěvkové orga-
nizaci, Základní škole Telč, Hradecká 234, 
příspěvkové organizaci, Mateřské škole 
Telč, příspěvkové organizaci, Komenské-
ho 512, DDM Telč, příspěvkové organiza-
ci, nám. Zachariáše z Hradce 66, Základ-
ní umělecké škole Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 71.
 - RM schválila uzavření dohody o pachtov-
ném za rok 2022 s Lesním družstvem Bo-
rovná.
 - RM schválila pachtovní smlouvu na po-
zemky 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 
se ZD Sedlejov.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 1/2023.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
stavebních pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů v obytné zóně Dačická v Telči. 
RM schvaluje jmenování komise pro oteví-
rání a hodnocení nabídek zájemců o staveb-
ní parcely v lokalitě Dačická.
 - RM schválila zveřejnění záměru pronájmu 
části rekonstruovaných prostor bývalého 
domova pro seniory v ulici Špitální.
 - RM schválila Smlouvu o nájmu hmotné-
ho investičního majetku o nájmu kusé ko-
leje č. 12 uzavřené se Správou železnic, 
s. o., na základě které smí nájemce užívat 
uvedenou kolej ke sjednanému účelu: „Pří-
střešek pro kryté stání exponátů lokomotiv, 
železničních vozů a další techniky v rámci 
muzejní expozice“ (Depo Telč – DY-THA 
RAIL). RM schválila Dohodu o vypořádá-
ní závazků.
 - RM schválila podání žádosti do Fondu Vy-
sočiny, grantového programu Obnova ven-
kova Vysočiny 2023.
 - RM schválila Výroční zprávu za rok 2022 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 
106/99 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, v platném znění.
 - RM schválila zprávu o vyřizování stížností 
a petic za rok 2022 a vzala na vědomí infor-
maci, že v roce 2022 Městu Telč, resp. Měst-

skému úřadu Telč, nebylo doručeno podání, 
které by splňovalo náležitosti petice.
 - RM schválila záměr podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z Fondu Vysočiny z Programu 
na podporu činnosti turistických informač-
ních center v Kraji Vysočina „TURISTICKÁ 
INFORMAČNÍ CENTRA 2023“.
 - RM schválila podání žádosti o údržbu hro-
bu významného telčského občana Hynka 
Janků v Jihlavě na dalších 10 let.

9. schůze – 8. února
 - RM schválila ukončení „Dohody o dočas-
ném užívání“ uzavřené mezi Městem Telč 
a Poliklinikou Telč, spol. s r. o., k datu 1. 
2. 2023.
 - RM schválila prodej Konvektomatu RETI-
GO DA 6, rok výroby 2008 za kupní cenu 
ve výši 5.200 Kč.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 2/2023.
 - RM schválila zveřejnění záměru propachto-
vat část pozemku parc. č. 3792/4, díl č. 32 
o vým. 354 m2 v obci a k. ú. Telč, lokalita 
Třešňovka.
 - RM schválila pachtovní smlouvu na poze-
mek parc. č. 3776/1 o výměře 1238 m2 v ob-
ci a k. ú. Telč.
 - RM schválila podání žádostí do programu 
Památky 2023.
 - RM na základě doporučení hodnotící komi-
se rozhodla, že zhotovitelem stavby „Obno-
va VD Smrk – SO 08 sdružený VH objekt“, 
bude společnost VHS Bohemia, a. s., IČ: 
47910305. RM schválila uzavření smlou-
vy o dílo.
 - RM schválila zvýšení nájemného o 13 % 
ve všech městských bytech s účinností od 1. 
července 2023 dle odst. 1 § 2249 zákona č. 
89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 - RM schválila převod práv a povinností 
k bytu č. 1, Batelovská 186, Telč – Štěpnice.
 - RM schválila rozšíření Komise pro kultu-
ru a cestovní ruch o členy: Jana Křížková, 
Emilie Drdácká, Renata Křížková a Klára 
Kovářová.
 - RM schválila uzavření dohody s ČR – Ústa-
vem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 
nad Labem, organizační složka státu, o pří-
pravě podkladů pro zadání zpracování lesní 
hospodářské osnovy.

Informace k zápisům 
do 1. ročníků 

základních škol
Zápis žáků do základních škol na škol-
ní rok 2023/2024 ve správním obvodu 
města Telče se bude konat v termínu 
14.–15. dubna 2023. Všechny potřebné 
informace najdete na webových strán-
kách základních škol.
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Starostovo okénko
S příchodem jara ožívají stavby
Začátek jara je mimo jiné každoročně 
spjat se zahájením řady investičních akcí 
ve městě. Nejinak tomu bude i letos. Nej-
větší akcí je první etapa revitalizace síd-
liště U Štěpnického rybníka. Náklady činí 
přibližně 30 milionů korun. V rámci stavby 
dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovo-
du, rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení, komunika-
cí, parkovišť, chodníků 
a ploch zeleně. Součástí 
projektu je rovněž umís-
tění doprovodného mo-
biliáře (lavičky, odpad-
kové koše). Občané ze 
sídliště Markova humna 
by mohli vyprávět, ja-
ká omezení a nepříjemnosti taková rekon-
strukce sídliště přináší. Tímto bych chtěl 
všem občanům sídliště U Štěpnického ryb-
níka poděkovat za trpělivost a shovívavost 
ohledně případných omezení. Jsem si vě-
dom, že „žít na stavbě“ není nic příjemné-
ho. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že 
odměnou za nepohodlí bude krásně opra-
vené sídliště, kde se bude dobře žít. Mezi 
další významné akce, které budou staveb-
ně zahájeny v měsíci březnu, patří rekon-
strukce sportovního areálu v ulici Tyršova. 
Zde půjde o nový tartanový okruh, opra-
vu kamenných ochozů, vybudování nové-
ho víceúčelového sportoviště s umělým 
povrchem a řešení zavlažování fotbalové-
ho hřiště. Celkové náklady této akce dosa-
hují 18 mil. Kč. Už teď se těším na první 
fotbalový zápas v novém sportovním are-
álu. V březnu začne i rekonstrukce hráze 
rybníka Smrk, kde dojde k vybudování 
nového sdruženého objektu. Náklady té-
to stavby přesahují 7 mil. Kč. Nesmím za-
pomenout ani na rekonstrukci komunikace 
v ulici Na Sádkách (úsek od ulice Slava-
tovská k městskému úřadu a rodinným do-
mům). Dojde k celoplošné opravě povrchu 
v nákladech přesahujících 3,5 mil. Kč. Ta-
to silnice si o opravu říkala už opravdu 
dlouho. Kromě výše uvedeného pokraču-
jí stavby jako například rekonstrukce tě-
locvičny u ZŠ Hradecká, výstavba výta-
hu u MěÚ Na Sádkách, rekonstrukce bytů 
v ulici Slavatovská a výstavba sociálního 
zařízení u rybníka Roštejn.
Ples města Telče a Mikroregionu Telč-
sko se vydařil
Po dvou „kovidových“ letech, kdy v zim-
ních měsících musely být zrušeny všechny 
kulturní akce, jsme na začátku února zor-
ganizovali tradiční Ples města Telče a Mi-
kroregionu Telčsko. Rozhodli jsme se ho 
nově uspořádat v telčské orlovně a dobře 

jsme udělali. Taneční páry se mohly protan-
čit na zbrusu nové podlaze, na kterou měs-
to Telč finančně přispělo. K tanci i poslechu 
zahrála hudební skupina Marathon Live 
Band, návštěvníci ocenili kvalitní občer-
stvení i bohatou tombolu. Děkuji všem, kte-
ří se na organizaci plesu podíleli, zástupcům 
telčské orlovny i vám, kteří jste se plesu zú-
častnili. Již nyní se těším na příští ročník.
Destinační společnost má svého manažera
Jak jsem vás již informoval, v loňském ro-
ce jsme založili destinační společnost s ná-
zvem Kraj pod Javořicí. V současné době 
jsem její předseda. Telč je součástí tohoto 
spolku společně s městy Třešť a Počátky, 
Mikroregionem Telčsko a Mikroregionem 
Třešťsko. Hlavním úkolem této společnosti 
je rozvoj turistického ruchu na našem úze-
mí. Ve spolupráci se všemi obcemi, podni-
kateli, informačními centry, Krajem Vysoči-
na atd. se budeme snažit přilákat do našich 
měst a obcí návštěvníky, poskytnout jim 
kvalitní služby a udržet je u nás co nejdel-
ší dobu. Ve výběrovém řízení na manažera 
destinační společnosti uspěl pan Mgr. Lu-
děk Rux z Telče, který má s turistickým 
ruchem ohromné zkušenosti. Panu Luďku 
Ruxovi i celé destinační společnosti Kraj 
pod Javořicí přeji, ať se dílo daří. Osobně 
pro to udělám, co bude v mých silách.
Poděkování
Během zimy naše ulice již několikrát zasy-
pal sníh a pracovníci (i pracovnice) Služeb 
Telč nezaháleli. Od časných ranních hodin 
neúnavně pracovali na co nejlepší schůd-
nosti našich chodníků a sjízdnosti našich 
silnic. Patří jim za to obrovské poděková-
ní. Toto poděkování si ale zasloužíte i vy 
všichni, kteří jste ve zmíněných dnech vza-
li hrablo či koště do ruky a chodník před 
vaším domem jste odhrabali nebo odmetli. 
Srdečné díky!
Dva roky starostou
Dnes, kdy píši tyto řádky, jsou to přesně 
dva roky, co jsem se stal starostou naše-
ho krásného města. Když se za tou dobou 
ohlédnu, uvědomím si, kolik se toho v Tel-
či událo, co všechno se postavilo či opra-
vilo, kolik jsem potkal ve své funkci lidí, 
kolika občanům jsem pomohl, kolik jsem 
jich možná zklamal, co se v Telči povedlo, 
co se mohlo udělat lépe. Děkuji vám všem, 
kteří mě oslovujete, chválíte, stěžujete si, 
spíláte mi nebo přicházíte s nápady. Moc 
si toho vážím! Dělejte tak prosím i nadále. 
Jsem vám k dispozici jak osobně, tak i te-
lefonicky (tel. č. 731 955 738, vladimir.brt-
nik@telc.eu). Ostatně s příchodem jara bu-
de přibývat kulturních a sportovních akcí 
ve městě a budeme mít mnoho příležitostí 
k osobnímu setkávání.

Vladimír Brtník

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zá-
sady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví 
města Telče“ nabízí město k pronájmu násle-
dující byt v Domě s pečovatelskou službou:
Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město
Byt č. 18 (1+0) ve 2. podlaží
Celková plocha: 42,58 m2

Nájemné celkem: 3.120 Kč
Byt spadá do energetické třídy C.
Termín pro přijetí žádostí: 
do 21. března 2023
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabíd-
ce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny 
na úřední desce a na webových stránkách 
města (www.telc.eu). Bližší informace: odbor 
rozvoje a územního plánování – Jana Vyhlí-
dalová, tel.: 567 112 425.

Nabídka volného bytu

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zá-
sady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví 
města Telče“, nabízí město k pronájmu násle-
dující byt v Domě s pečovatelskou službou:
Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město
Byt č. 26 (1+0) ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2

Nájemné celkem: 2.405 Kč
Byt spadá do energetické třídy C.
Termín pro přijetí žádostí: 
do 21. března 2023
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabíd-
ce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny 
na úřední desce a na webových stránkách 
města (www.telc.eu). Bližší informace: odbor 
rozvoje a územního plánování – Jana Vyhlí-
dalová, tel.: 567 112 425.

Nabídka volného bytu

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zá-
sady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví 
města Telče“, nabízí město k pronájmu násle-
dující byt v Domě s pečovatelskou službou:
Adresa: Špitální 611, Telč – Staré Město
Byt č. 32 (1+0) ve 3. podlaží
Celková plocha: 26,50 m2

Nájemné celkem: 2.315 Kč
Byt spadá do energetické třídy C.
Termín pro přijetí žádostí: 
do 21. března 2023
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabíd-
ce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny 
na úřední desce a na webových stránkách 
města (www.telc.eu). Bližší informace: odbor 
rozvoje a územního plánování – Jana Vyhlí-
dalová, tel.: 567 112 425.

Nabídka volného bytu
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Bylo, je a bude

Pavel Komín:
Památkáři a umísťování solárních panelů.
Byl jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit setká-
ní zástupců NPÚ a SHS ČMS v Praze na té-
ma Fotovoltaika, komunitní energetika, pa-
mátková péče a územní plánování. Toto vše 
přece jenom vyžaduje individuální přístup 
a kompromisní řešení.
Historická centra měst a fotovoltaické pane-
ly – to je kombinace, která dříve moc dohro-
mady nešla, alespoň co se týkalo úředníků 
dohlížejících na památkově chráněná území. 
Fotovoltaika je však dnes natolik užitečnou 
a vyhledávanou technologií, že by měla mít 
šanci i v historických centrech. Uvědomuje 
si to Ministerstvo kultury, které s Národním 
památkovým ústavem připravilo metodiku 
k umísťování FV systému na kulturních pa-
mátkách v památkově chráněných územích.
Předkládaným návrhem Metodického vyjá-
dření chce NPÚ přispět k diskusi nad daným 
tématem a k maximální transparentnosti po-
suzování možností umístění fotovoltaických 
a jiných solárních zařízení na kulturních pa-
mátkách v památkově chráněných územích 
a sjednotit praxi posuzování na území celé 
České republiky. NPÚ si je přitom vědom to-
ho, že navržená metodická východiska budou 
dále odborně diskutována a ověřována v praxi.
Vypracovaný dokument je významným po-
sunem k rozumnému kompromisu, který by 
měl panovat mezi energetickými a ekono-
mickými potřebami majitelů objektů a ochra-
nou hodnot kulturního dědictví. Úředníkům 
poskytuje důležité vodítko při jejich rozhodo-
vání a investoři připravující projekty získají 
rychlý přehled o tom, co má šanci na schvá-
lení ze strany památkářů.
Národní památkový ústav kromě samotné 
metodiky zveřejní i prezentaci se základními 
principy povolování FTV podle jednotlivých 
památkových ochran.

Pavel Komín
V pondělí 13. 2. proběhlo první setkání ob-
čanů Telče se zastupiteli za KDU-ČSL. Moc 
děkujeme za velký zájem. Vámi zmíněným 
podnětům se již věnujeme a budeme vás prů-
běžně informovat.
Další naše společné sekání bude již v poz-
dějších odpoledních hodinách, a to z důvodu, 
abychom měli více času na prodiskutování 
věcí, které nás společně trápí.
Proto se na vás budeme těšit ve středu 15. 
března v 16:00 hod. v mé kanceláři na rad-
nici.

Užívejte krásných jarních dnů,
Lída Švarcová, Jiří Liška a Pavel Komín

Místostarostové 
informují

Školení NZSM                  Foto: Eva Janoušková

Jiří Pykal:
Změna územního plánu
Jedním z nejdůležitějších bodů poslední-
ho zastupitelstva bylo vydání Změny číslo 
5 Územního plánu města Telče. Pořizování 
změn územního plánu (ÚP) představuje delší 
proces. Ten v tomto případě započal již v pro-
sinci 2021, kdy občané podali první návrhy. 
MěÚ Telč, resp. Odbor rozvoje a územního 
plánování (ORÚP) je dle stavebního zákona 
posoudil a spolu se svými stanovisky je před-
ložil k rozhodnutí radě města a poté i zastu-
pitelstvu města. Ještě předtím se k návrhům 
vyjádřila i komise rady města pro památky 
a územní rozvoj.
V únoru 2022 zastupitelstvo schválilo prově-
řit návrh pana A. Hofhanzla na nové zastavi-
telné plochy pro rodinnou výstavbu ve Stud-
nicích a dále podnět, který jsem podával jako 
zastupitel – na vynětí zastavitelné plochy 
u aleje v Lipkách a zároveň s tím na vymeze-
ní nové plochy pro možné budoucí stavební 
parcely směrem na Kostelní Myslovou. Ná-
sledovala vyjádření všech dotčených orgá-
nů, ORÚP vše zadministroval a letos v lednu 
proběhlo i veřejné projednání. Jako poslední 
krok zbývalo definitivně schválit samotné vy-
dání změny, pro které letos v únoru zvedlo ru-
ku 17 zastupitelů z 18 přítomných.
Jsem rád, že drtivá většina kolegů podpořila 
změnu, která jednak zajistí možnosti pro nové 
bydlení a zároveň je citlivá ke krajině a pro-
středí, ve kterém žijeme. Konkrétně v lokali-
tě směrem na Kostelní Myslovou, která na-
vazuje na ulici Polní a na lokalitu Dačická, je 
nyní vymezeno 10.400 m2 nové zastavitelné 
plochy pro možné budoucí stavební parcely. 
A zároveň s tím byla z ÚP ve stejné výmě-
ře vyproštěna zastavitelná plocha u památné 
aleje v Lipkách. Tím je nyní ochráněn její je-
dinečný charakter a ráz okolní barokní kraji-
ny s výhledy směrem ke kapli sv. Karla Bo-
romejského. Zástavba, která je dnes logicky 
zarovnána s plochou hřbitova, se tak nebude 
dále rozlézat do volné krajiny. Alej je obča-
ny velmi využívána k častým procházkám 
a rekreaci, a tak zde jednoznačně převážil 
veřejný zájem na zachování rekreačního po-
tenciálu této lokality, přírodních hodnot a his-
torického odkazu předků.
Telč je členem NSZM
Víte, že Město Telč je členem asociace Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) již 
od roku 2004? Čím se vlastně tato organiza-
ce zabývá a k čemu nám členství v ní může 
být? No, je to jen na nás, zda a jak informa-
ce a příklady dobré praxe ze 135 členských 
měst, obcí a krajů a již téměř 30 let zkušenos-
tí této národní sítě využijeme. Telč v této aso-
ciaci od října nově zastupuji a spolu se mnou 
působí vedoucí odboru kultury a cestovního 
ruchu Eva Janoušková jako koordinátorka 
v programu Zdravé město.  

Činnost NSZM je rozsáhlá – např. v lednu 
pořádala v Brně konferenci na téma inves-
tice – energetika – dobrá praxe. Na speciál-
ním, hojně navštíveném semináři vystoupili 
odborníci z ministerstev, samospráv a profes-
ních organizací. Přednesli řadu zajímavých 
příspěvků z oblasti komunitní energetiky vč. 
příkladů praktických, technických, ale i in-
vestičních řešení. Energetiku vidím jako jedno 
ze stěžejních témat, neboť i v Telči o obnovi-
telných zdrojích energie uvažujeme. Nejdá-
le jsme momentálně ve fotovoltaice. Máme 
již k dispozici prvotní studie, a tak je mož-
né začít projektovat. O názoru na fotovoltai-
ku z pohledu památkové péče se můžete do-
číst v článku místostarosty Pavla Komína, já 
se proto zmíním o komunitní energetice. Pro 
její rozvoj je nezbytné vytvoření podmínek – 
legislativních i technických, a to pokud mož-
no co nejdříve. V energetickém společenství 
či komunitě by měli mít možnost jak občané, 
tak podnikatelé a město společně investovat 
do obnovitelných zdrojů, energii sdílet, pro-
dávat a případně ji i skladovat.

A v únoru nás ředitel NSZM Petr Švec navští-
vil i osobně na radnici, abychom pohovořili 
o možnostech členství a potřebách města. Po-
té nás provedl školením, kterého se zúčastnili 
i někteří radní, zastupitelé, členové komisí ra-
dy města, vedoucí a pracovníci odborů MěÚ 
a ředitelé škol a DDM. Byli jsme seznámeni 
s historií a posláním asociace a také s tím, ja-
kou metodickou podporu nám může poskyto-
vat, zejména v souvislosti se strategickým plá-
nováním a vazbou na zapojování veřejnosti. 
Zdůraznil principy strategického řízení ve ve-
řejné správě v souladu s udržitelným rozvo-
jem a jeho důležitost pro kvalitní a efektivní 
územní veřejnou správu. Lze využívat i ana-
lytické podklady a data (nástroj DataPlán), 
sdílet, srovnávat a využívat strategické do-
kumenty měst (strategie, koncepce). Přínos-
né byly i příklady participace a zapojování ve-
řejnosti s vazbou na strategickou práci (např. 
veřejná fóra identifikující konkrétní problémy 
a příležitosti) nebo pocitové mapy. Dobrou in-
spirací pro Telč by mohla být i školní fóra vč. 
školních participativních rozpočtů. Aktuální 
termíny akcí „Společně pro Telč – Piráti a Ze-
lení“ a setkání s veřejností najdete na www.
spolecneprotelc.cz i facebookové stránce.

Jiří Pykal, místostarosta města
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Hasičské zprávy
Od 13. ledna 2023 do 14. února 2023 zasaho-
vala jednotka Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina ze stanice Telč u pětadvace-
ti událostí. V šestnácti případech se jednalo 
o technické pomoci, při kterých hasiči pro-
váděli například transport pacienta ve spolu-
práci se zdravotnickou záchrannou službou 
v obci Doupě, Krahulčí a v Telči, vyproště-
ní vozidla z příkopu v Telči, čerpání vody 
ze sklepa, otevření uzavřených prostor při 
nebezpečí z prodlení ve spolupráci s Policií 
České republiky v Krahulčí a Telči nebo od-
straňování padlých stromů a větví z komu-
nikace v Myslůvce, Horní Myslové a Mark-
varticích. V uvedeném období došlo také 
k sedmi dopravním nehodám. U Částkovic 
byly zraněny dvě osoby po nárazu osobního 

Policisté vypátrali hledaného muže
V neděli 15. ledna vypátrali policisté v do-
poledních hodinách v Telči muže, po kterém 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Jednalo 
se o čtyřiatřicetiletého muže, na kterého byl 
na začátku ledna vydán soudem příkaz k do-
dání do výkonu trestu odnětí svobody. Poli-
cisté ho zadrželi a odvezli na oddělení policie. 
Vzhledem k tomu, že hledaný muž trest sám 
bezdůvodně nenastoupil, je podezřelý z trest-
ného činu. Policejní inspektor mu ve zkráce-
ném přípravném řízení sdělil podezření ze 
spáchání přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí. Po provedení nezbytných úkonů 
policisté muže odvezli do brněnské věznice.
Muž je podezřelý z trestného činu
Ze spáchání trestného činu je podezřelý muž, 
který vzal odloženou peněženku a nechal si 
ji. K případu došlo v první polovině prosin-
ce v Telči, v budově přístupné pro veřejnost. 
Majitel peněženky si ji při vyřizování přísluš-
né služby odložil na stolek, kde ale zůstala 
ležet. Peněženku si následně vzal muž, kte-
rý si ji nechal. Majitel přišel o finanční hoto-
vost, dále doklady a platební kartu. Po přijetí 
oznámení začali policisté případ prověřovat. 
Na základě šetření zjistili, že peněženku vzal 
muž, kterému po shromáždění důkazů sdělili 
podezření ze spáchání přečinu neoprávněné-
ho opatření, padělání a pozměnění platební-
ho prostředku. Případ policisté řeší ve zkrá-
ceném přípravném řízení.
Vloupání do objektu
Policisté pátrají po pachateli, který se v Nové 
Říši vloupal do domu a způsobil škodu za ví-
ce než třicet tisíc korun. K činu došlo v do-
bě od poloviny prosince do čtvrtka 19. ledna. 
Pachatel vnikl do objektu, kde odcizil jističe 
z rozvodných skříní, plynový kotel a další vě-
ci. Policisté provedli ohledání, zadokumento-
vání a šetření v lokalitě. Případ prověřují pro 
podezření ze spáchání trestného činu kráde-
že. Po pachateli a odcizených věcech policis-
té pátrají.
Muž vnikl do karavanu
Policisté prověřují případ, ke kterému do-
šlo o uplynulém víkendu v Telči. V sobotu 4. 
února přijali před čtvrtou hodinou odpoledne 
oznámení o pachateli, který vnikl do zapar-
kovaného karavanu. Jednání muže totiž neu-
niklo pozornosti okolí a na místo byli přivo-
láni policisté. Podezřelého šestadvacetiletého 
muže zadrželi a odvezli ho na oddělení poli-
cie k provedení nezbytných úkonů. Karavan 
policisté ohledali, zadokumentovali a pro-
vedli šetření. Podezřelý muž do karavanu 
vniknul za použití násilí a využil ho ke svému 
pobytu, ke krádeži věcí nedošlo. Poškozením 
ale vznikla majiteli předběžně vyčíslená ško-
da za třicet tisíc korun. Policisté případ prově-
řují pro podezření ze spáchání dvou trestných 

Policie ČR Telč informuje činů, a to porušování domovní svobody a po-
škození cizí věci.
Dopadení distributorů drog
Policisté dopadli dva muže a ženu, kteří dis-
tribuovali pervitin. V pondělí 6. února probě-
hl zákrok, při kterém kriminalisté postupně 
dopadli všechny tři podezřelé. V dopoledních 
hodinách zadrželi ženu a jednoho z mužů, 
večer k nim přibyl i druhý podezřelý muž. 
Všichni tři směřovali s pouty na rukou na po-
licejní oddělení a byli umístěni do cel. Dva-
atřicetiletá žena byla obviněna ze spáchání 
zvlášť závažného zločinu nedovolené výro-
by a jiného nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy a dále přečinu maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí. Muži ve věku 
pětadvacet a pětačtyřicet let jsou obviněni 
z přečinu nedovolené výroby a jiného naklá-
dání s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy. Všichni tři již byli v minulosti opa-
kovaně soudně trestáni za různorodou trest-
nou činnost. Žena byla potrestána i za dro-
gové delikty a na konci loňského roku jí byl 
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, 
který následně bez závažného důvodu sama 
nenastoupila. Oba muži a žena jsou obvině-
ni z toho, že distribuovali na různých místech 
dalším lidem pervitin. Drogami zásobovali 
osoby v obcích na Telčsku a Třešťsku. Star-
ší z obviněných mužů prodával pervitin mi-
mo jiné i obviněné ženě. Odběratelé za dro-
gy převážně platili, ojediněle jim byl pervitin 
poskytnut za protislužbu, jako byl odvoz vo-
zidlem. Obviněnou ženu policisté odvezli 
do věznice, kde si odpyká uložený trest od-
nětí svobody. Muži jsou stíháni na svobodě. 
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Ženě hrozí 
uložení trestu odnětí svobody až na deset let, 
muži mohou být za trestnou činnost potrestá-
ni až pětiletým pobytem za mřížemi. 

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

automobilu do stromu. U Mrákotína se střet-
la dodávka s osobním automobilem. V Telči, 
v ulici na Posvátné došlo ke střetu osobního 
automobilu s chodcem. V Markvarticích ha-
varovala dodávka, v Telči opět v ulici Na Po-
svátné narazil osobní automobil do zdi 
a v Řásné narazilo osobní vozidlo do stro-
mu. Tyto tři nehody se obešly bez zranění. 
Za Mrákotínem však po nehodě osobního au-
tomobilu došlo ke zranění dvou účastníků do-
pravní nehody, z nichž jeden byl transporto-
ván leteckou záchrannou službou k dalšímu 
ošetření. Naše jednotka zasahovala i u dvou 
požárů. V Knínicích se vznítily saze v komí-
ně rodinného domu a zde zasahovaly i jed-
notky sboru dobrovolných hasičů z Želetavy, 
Nové Říše a Knínic. V Telči v ulici Komen-
ského došlo k požáru domovního rozvaděče. 
Zde naše jednotka spolupracovala s jednotka-
mi dobrovolných hasičů z Mrákotína a Tel-
če. Mrákotínská jednotka byla také povolána 
na požár v druhém stupni požárního poplachu 
do Studené, v okrese Jindřichův Hradec, kde 
spolupracovala s jednotkou HZS JČK stanice 
Dačice a jednotkami dobrovolných hasičů ze 
Studené, Počátek a Strmilova. Do Červeného 
Hrádku, opět v jindřichohradeckém okrese, 
byla vyslána jednotka z Nové Říše na požár 
sazí v komíně, kde spolupracovala s jednot-
kou ze stanice Dačice a dobrovolnou jednot-
kou z Červeného Hrádku. 
Závěrem si dovolím připomenout čtenářům 
nutnost pravidelného čištění spalinových cest 
a provádění pravidelných kontrol dle zákona 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášky 
č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spa-
linové cesty.  
Od prvního ledna 2023 došlo ke změně ty-
pu stanice Telč z P1 na P2, což znamená, že 
na stanici byl navýšen počet příslušníků z pat-
nácti na dvacet čtyři. V únoru vozový park 
stanice obohatila nová cisternová automobi-
lová stříkačka Tatra Terra, která vystřídala zá-
novní cisternu, která posílí stanici v Jihlavě. 
Nové vozidlo v novém barevném provedení 
je lépe uzpůsobeno ke vjezdu dolní bránou 
na náměstí Zachariáše z Hradce.

Velitel stanice Telč
npor. Jiří Fišara
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RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu
Po maturitě na tel-
čském gymnáziu 
jsem měla v plánu 
věnovat se odbor-
né geografii. Na-
konec jsem se ale 
rozhodla pro stu-
dium učitelského 
oboru Matematika 
– geografie na Pří-
rodovědecké fakultě dnešní MU Brno. Od ro-
ku 1989 jsem oba předměty učila na Střed-
ní odborné škole v Telči. Významný životní 
mezník pro mne znamenal začátek 90. let, kdy 
byla při tehdejší SOŠ v Telči zahájena poma-
turitní výuka oboru Cestovní ruch. Zaklada-
telem byl pan doktor Jaromír Rux. Cestovní 
ruch se v Telči vyučoval nejdříve ve dvouleté 
pomaturitní nástavbě a později jako studijní 
obor Vyšší odborné školy Jihlava. Učila jsem 
Geografii cestovního ruchu České republiky 
a světa, Techniku cestovního ruchu a ved-
la absolventské práce. V roce 2006 jsem na-
stoupila na Katedru cestovního ruchu Vysoké 
školy polytechnické Jihlava. Po třech letech 
na pozici odborné asistentky jsem 1. března 
2009 od pana doktora Ruxe převzala vedení 
katedry. To byl pro mne velký závazek! Jsem 
pyšná na to, že se nám s kolegy za ta léta po-
dařilo udržet dobré jméno oboru a dál jej roz-
víjet. Počet absolventů bakalářského progra-
mu Cestovní ruch na VŠPJ se přiblížil třem 
tisícům. Zájemců o studium je také stále dost. 
Mimo vlastní výuky a psaní odborných člán-
ků jsme na katedře realizovali řadu projektů, 
výzkumů pro aplikační sféru, studentských 
mezinárodních workshopů a expedic, akcí 
a aktivit pro odborníky i pro veřejnost. 
Po letech práce v akademické sféře jsem ale 
stále přemýšlela o tom, že bych se ráda věno-
vala cestovnímu ruchu více v praxi. Od naro-
zení žiji v Telči. Vždy mne zajímala historie 
i současné dění ve městě a také role Telče ja-
ko turistické destinace. Jako studentka jsem 
řadu let působila jako průvodkyně na telč-
ském zámku. V minulém volebním období 
jsem byla členkou městského zastupitelstva. 
Není mi cizí ani oblast kultury. Věřím, že veš-
keré své dosavadní zkušenosti v nové pracov-
ní pozici uplatnímm a moc se na to těším. 
Pokud mám dodat ještě něco o sobě, tak 
mým velkým koníčkem je vedle geografie 
hlavně cestování, poznávání nových míst – 

Představujeme no-
vé členky kolektivu 
na Odboru kultury 
a cestovního ruchu

to máme společné s mým manželem. Jsem 
matkou dvou dcer a šťastnou babičkou čtyř 
vnoučat.
Ing. Jana Paulusová
Referentka Odboru kultury a cestovního 
ruchu
Ačkoliv jsem ja-
ko občánek vítaná 
ještě v Kamenici 
nad Lipou, cítím 
se být telčskou 
rodačkou, protože 
od mého naroze-
ní žiji v Telči. By-
la jsem žákyní ZŠ 
Hradecká, v roce 2004 jsem maturovala 
na telčském gymnáziu. Po studiích na Vy-
soké škole zemědělské v Českých Budě-
jovicích jsem se opět vrátila do milované 
Telče. Následovalo několik krátkých pra-
covních příležitostí a pak založení rodiny. 
S manželem Lubošem jsme povili tři děti 
a rázem jsem se po mateřské ocitla na Od-
boru kultury a cestovního ruchu. Kolem 
kulturního dění v Telči se pohybuji již ně-
kolik let, a to díky Podjavořičanu. Od roku 
2014 jsem členem kulturní komise a od ro-
ku 2016 jsem součástí vedení souboru. 
Schválně píši součástí, protože bez té party 
lidí, co se kolem souboru pohybuje, si ce-
lou činnost nedokážu představit.  Z tohoto 
prostředí jsem navyklá pracovat v kolekti-
vu lidí a o tom, že jednou budu součás-
tí „kolektivu radničního“, se mi ani nezdá-
lo. Začíná mi nová životní kapitola a já se 
moc těším na práci pro Telč.

Koncem ledna se v Česku podruhé během 
čtrnácti dnů otevřely volební místnosti. 
Ve druhém kole prezidentských voleb si li-
dé v Telči, stejně jako ve zbytku republi-
ky, zvolili Petra Pavla, který získal 64,84 % 
hlasů. Druhého Andreje Babiše podpořilo 
35,15 % Telčanů. Svůj hlas přišlo odevzdat 
72,15 % voličů, tedy přibližně o dvě pro-
centa více než v prvním kole. Hlasy sčítaly 
komise v sedmi telčských a desítkách okol-
ních okrscích, výsledky pak jejich předse-
dové odevzdali na přebíracím místě v Uni-
verzitním centru Telč, zpracování mělo 
na starost sedm pracovníků Českého statis-
tického úřadu.
Hlavním úkolem statistiků bylo v sobotu 
28. ledna po druhé hodině odpolední vlo-
žit čísla do zpracovatelského systému. „Ja-
ko první se kolem 14:15 dostavila komise 

Volební hlasy nejrych-
leji spočítali ve Vanově

z Vanova, podobně jako v prvním kole, kdy 
sčítali jen o pár minut déle,“ sdělil vedou-
cí oddělení informačních služeb ČSÚ Jiří 
Teplý. Nejrychlejší vanovské komisi stači-
lo spočítat pouze 54 hlasů, v obci je 70 vo-
ličů. Poslední se naopak dostavila novoříš-
ská komise, a to v 15:09, probrat se museli 
celkem 493 hlasy.
„Ačkoliv vlastní přejímka výsledků volby 
prezidenta z 51 okrsků trvala jen necelou 
hodinu, nelze ihned poté pracoviště uza-
vřít. Je nezbytné provést archivaci výsled-
ků, odinstalování programů, odpojení ze 
sítě, zabezpečení techniky a nakonec úklid 
místnosti. Pokyn k ukončení provozu dostá-
vá vedoucí až po sdělení z centra zpracová-
ní o tom, že výsledky byly bezchybně pře-
vzaty,“ přiblížil vedoucí celý proces.
Před volebním víkendem je třeba přebí-
rací místo připravit, a to především výpo-
četní techniku včetně antivirové ochrany. 
„V týdnech před vlastní přejímkou se usku-
tečnily také dvě celodenní zkoušky zpraco-
vání,“ doplnil Teplý s tím, že je nutné po-
čítat s technickými potížemi či výpadkem 
volební sítě a přenosu dat do centra. V ta-
kovém případě by podle něj nastala takzva-
ná ruční varianta převzetí.
Podobné komplikace se naštěstí Univerzit-
nímu centru vyhnuly a jediné, čemu muse-
ly komise čelit, bylo krátké zdržení ve fron-
tě. „Většina přichází v čase od 14:30 
do 15:00, i v čase největšího náporu jsme 
ale schopni komisi odbavit za deset až pat-
náct minut, což je poměrně rychlé. Bez če-
kání lze převzít bezchybné výsledky z okrs-
ku v rozmezí dvou až tří minut. To je velký 
pokrok oproti minulosti, kdy komise neměly 
možnost využívat okrskový program ČSÚ,“ 
vyzdvihl Teplý.
Z hlediska zpracování patří prezidentské 
volby mezi jednodušší, naopak nejsloži-
tější jsou volby do obecních zastupitelstev, 
kdy komise musí sčítat hlasy pro jednot-
livé kandidáty čárkováním na pomocném 
sumarizačním archu. „V souhrnu se jed-
ná o stovky hlasů, takže je větší pravděpo-
dobnost chybného výsledku. Naštěstí komi-
se na Telčsku úspěšně využívají program 
ČSÚ, takže i v těchto volbách je chybovost 
minimální,“ ocenil.
„Rád bych poděkoval našim spolupracov-
níkům v Telči za starost o zázemí a bezpro-
blémový chod pracoviště na krásném místě 
v historickém centru. Dík patří paní Ma-
touškové a pánům Mrkvičkovi a Kadleco-
vi. Nesmím zapomenout na předsedy, zapi-
sovatele a další členy okrskových komisí,“ 
vzkázal Jiří Teplý. Zajímavosti z výsledků 
prezidentských voleb v obcích na Vysoči-
ně lze najít na webu Krajské správy ČSÚ 
v Jihlavě. 

Marie Majdičová



str. 7TL 3/2023

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Čechová: Podívej se podruhé; May: Ušlech-
tilá stezka; Castillo: Slib mlčení; Valpy: 
Skřivánek zpívá dál; Jonešová: Okamži-
ky; Morgan-Bentley: Penzion.; Král: Ra-
ci v hlavě; Douglas: Sestřičky pod jmelím; 
Červenák: Pro hrst dukátů; Flagg: Smažená 
zelená rajčata ve Whistle Stop Café; Banna-
lec: Bretaňská idyla
Naučná
Čech: Jakubův cestovní deník. Pěšky po hrani-
ci ČR; Mareš: Josef Mareš: moje případy z 1. 
oddělení; Hroudová: Cyklotoulky II. s dětmi, 
vozíkem a nočníkem: rumunským rájem a mol-
davským peklem do neuznaného Podněstří
Dětská
Zelyk: Ahoj, strachu!; Rassat: Evžen a je-
ho bláznivý stromodům; Horáková: Moje 
maminka je nej; Horáček: Husa Líza a vá-
noční hvězda; Pilkey: Dogman; Coulmann: 
Nejkrásnější dárek; Flanagan: Bratrstvo - 
Pronásledování; Colfer: Příběh kouzelnic-
tví; Brezina: Klub Tygrů – Záhada opuště-
né vily; Walliams: Nejhorší rodiče na světě; 
Gecková: Liška Šiška v cukrárně; Griffiths: 
Ztřeštěný dům na stromě: 117 pater; Zobačo-
vá: Pokojíček plný hraček

Pro TL připravuje Andrea Fajtová 

Novinky Knihovny UC
Bruno Adler: Boj o Polnou; Jaroslav 
Janda: Moje vzpomínky na světovou 
válku 1914–1918 Vratislav Brabenec: 
Na ouvrati; Arnošt Goldflam: Brno, ty 
město mých snů; Pavel Zikl: Děti s těles-
ným a kombinovaným postižením ve ško-
le; Bohumila Baštecká: Klinická psy-
chologie v praxi Michal Konečný: Tváře 
osvícenství; Heinrich Böll: Tank mířil 
na Kafku; Jan H. Vitvar: David Černý – 
Fifty Licks; Nina Špitálníková: Svědec-
tví o životě v KLDR; Ondřej Kundra: 
Meda Mládková: Můj úžasný život; Petr 
Třešňák: Zvuky probouzení; Ivan Bičík: 
Makroregiony světa; Martina Pachma-
nová: Civilizovaná žena

Pro TL připravuje Ilona Martinů

BŘEZEN – Měsíc čtenářů 
v městské knihovně telč
- pasování prvňáčků na čtenáře
- cestovatelská beseda Libora Drahoňov-
ského  Estonsko – 16. března 
- jarní tvoření pro dospělé – 27. března  
- velikonoční dílna pro děti – 28. března 
Bližší informace k jednotlivým akcím 
jsou k dispozici na www.mktelc.cz nebo 
v Městské knihovně Telč.

Předseda Senátu navštívil 
pracoviště NPÚ v Telči

Předseda Senátu Parlamentu České repub-
liky RNDr. Miloš Vystrčil navštívil v pon-
dělí 13. února 2023 telčské pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu.
Během hodinového jednání s ředitelem 
Mgr. Pavlem Macků byla probrána proble-
matika obnovitelné energetiky v památko-
vě chráněných územích a objektech (větr-
né elektrárny, fotovoltaické systémy), dále 
plánované úpravy veřejných prostranství 
a obnovy některých kulturních památek 
v Telči. Diskuze se týkala i možností letec-
ké prospekce a dokumentace s drony.
„Velmi si vážíme návštěvy pana předsedy 
Senátu a těší nás, že projevil zájem o spo-
lupráci v oblasti leteckých činností, kde 
jsme předjednali zajímavý projekt“, kon-
statoval ředitel územního odborného pra-
coviště Národního památkového ústavu 
v Telči Mgr. Pavel Macků.

Dle TZ

Předseda Senátu navštívil pracoviště NPÚ 
v Telči. Na snímku s ředitelem pracoviště 
P. Macků                               Foto: L. Herbricková

Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
18. 3. 2023 – Filharmonie plná mládí 
so 18.00 – Sál Filharmonie Hradec Králové
Skladby ze studentského života i dějin 
Královéhradecka. 

CHEB
10. 3. 2023 – Extra echt epesně vesnický 
ples s kapelou Koala
Ples Západočeského divadla v Chebu 
v Kulturním centru Svoboda.

JINDŘICHŮV HRADEC
10. 3. 2023 – Reprezentační ples Fruko 
Schulz
místo konání: KC Jitka, od 19 hodin

KUTNÁ HORA
20. 3. 2023 – Jarní rovnodennost 
v sedlecké katedrále 
Připojte se ke sledování putování paprsku 
zapadajícího slunce za doprovodu mlu-
veného slova herce a moderátora Davida 
Prachaře. Od 16.30 hod.

LITOMYŠL
po celý březen – „Do Brna široká ces-
ta – Kramářské písně se světskou téma-
tikou“
Výstava v Regionálním muzeu v Lito-
myšli.

POLIČKA
do 9. 4. 2023 – Ivo Křen – grafika jako 
poezie 
Výstava jedinečného pardubického auto-
ra s rodinnými vazbami na Poličku, jehož 
úchvatné linoryty září barvami, zajímavý-
mi tvary a strukturami!
Centrum Bohuslava Martinů 

TELČ
11. 3. 2023 – Autorské čtení s Ivankou 
Devátou a Marií Formáčkovou
Těšit se můžete na smršť historek, postřehů, 
vzpomínek a příběhů z hereckého, spisova-
telského i osobního života, okořeněnou je-
dinečným stylem humoru paní Ivanky De-
váté. V 18.00 v Panském Dvoře Telč

TŘEBOŇ
18.–19. 3. 2023 – Třeboň poetická 
Přehlídka divadla poezie a uměleckého 
přednesu v Divadle J. K. Tyla je obohace-
na o páteční slam poetry a sobotní koncert 
kapely Kalle.
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách.
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Když se řekne prevence, valná většina si 
pod tímto slovem zřejmě správně předsta-
ví předcházení vzniku či výskytu nějaké-
ho nežádoucího jevu. Jak se však pracu-
je s prevencí v nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež (dále jen NZDM), kde 
již vzniklé nežádoucí jevy v chování mla-
distvých existují?
Často jsou klienti nízkoprahových zařízení 
nazýváni jako „neorganizovaná či problé-
mová mládež“, jejíž chování je patologic-
ké/problémové, čímž představují riziko pro 
společnost. Nejprve mi dovolte poukázat 
na toto patologické (rizikové) chování kli-
entů, kterých se ono označení týká.
Definice, které vysvětlují rizikové chování, 
nám mimo jiné také pomáhají pochopit, jak 
vzniká. Kdybychom si zde vypsali různé ta-
kové definice, jedno by měly společné, a to 
především, že se jedná o působení, ohrožení, 
vliv okolí – ať už rodiny, či pečujících osob 
a nejbližší sociální skupiny, jež se podíle-
jí na utváření jedince a jeho vývoji. Jinými 
slovy to znamená, že se tyto děti a mladiství 
nacházejí v prostředí, které jim neposkytuje 
možnost zdravého vývoje jakožto sociální-
ho, psychického ani biologického. Tedy jde 
o takové mladé lidi, kteří se svému chování 
učí od primární skupiny, ve které vyrůstají, 
a jsou ovlivněny takovými faktory, které jim 
neumožňují získání předpokladů pro tako-
vé chování, které by nebylo rizikové. Tato 
mládež si tedy svůj název vysloužila díky 
svému chování, které je popisováno jako 
rizikové, kterým mladí lidé ohrožují sebe 
a své okolí. Pokud se však zamyslíme nad 
tímto shrnutím definic trochu s nadhledem 
a pochopením, vyplyne nám z toho, že tyto 

děti si v drtivé většině svůj život, rodinu ani 
prostředí, kde vyrůstají, nevybraly a že tak-
to nejednají ze svého svobodného rozhod-
nutí „chci být zlý, špatný a chci ohrožovat 
druhé“. Důležitý je také fakt, že v přiroze-
ném prostředí těchto dětí a mladistvých je 
takový způsob chování jediným možným 
a poznaným způsobem, který jim v je-
jich prostředí pomáhá přežít. Pochopitel-
ně z toho plyne, že naučenými způsoby jed-
nání se vyjadřují zmíněné skupiny mládeže 
i v běžné společnosti, pro kterou jsou tako-
vé způsoby nepřijatelné, a která právě tako-
vé chování označuje za rizikové. 
Jak však k takovému chování přistupu-
jeme my, pracovníci nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež? Nejdůležitější 
je především pochopení, přijetí a vytvoření 
bezpečného prostředí pro cílovou skupinu 
dětí a mládeže, která se potýká s nepříznivou 
sociální situací, konfliktními společenskými 
situacemi apod. Pod bezpečným prostředím 
si můžete představit především nesoudící 
a individuální přístup pracovníků ke kaž-
dému klientovi, jelikož každý klient je no-
sitelem jiného životního příběhu, který je 
nutný poznat, vyslechnout a pochopit, aby 
následná spolupráce byla založená na vzta-
hu a důvěře klienta k pracovníkům a nao-
pak. Prevence v našem zařízení není pou-
ze o předcházení vzniku problému, ale také 
o prevenci rozvoje či přetrvávání patologic-
kého chování u takových osob, kde se již pa-
tologické chování objevuje. To také jinými 
slovy znamená, že pracovníci často působí 
tam, kde se rizikové chování již projevu-
je, a hlavním úkolem je především, aby 
si klienti sami byli vědomi následků, kte-
ré takové chování má. Výše v textu jsem 
zmínila, že pro mnohé klienty je naučené 
chování jediným poznaným jednáním vůbec 
a velmi často jim takové chování pomáhá 
přežít či pohybovat se v jejich přirozeném 
prostředí. Tudíž úkolem nás, sociálních pra-
covníků, není naučené chování klientů, tvr-
dě řečeno, „převychovat“, ale konfrontovat 
jedince s tím, co jim takové chování ve spo-
lečenském životě přinese. 
Zde se již dotýkáme meritu článku, a to 
prevence. Slovo prevence má v prostorách 
NZDM velmi specifický význam, který se 
nachází především jednak v informovanos-
ti o rizicích a právě důsledcích určitých roz-
hodnutí, ale také se v práci s klienty dotý-
káme témat, která jsou, či by mohla být, 
pro klienty ohrožující. Takovými téma-
ty jsou pak hlavně návykové látky, riziko-
vý sexuální život, nedostatečné vzdělávání, 
mezigenerační, ale i vrstevnické konflik-
ty a v neposlední řadě nemožnost nalezení 
zaměstnání apod. Tyto oblasti je nutné pod-
chytit preventivně či alespoň učinit klienty 
kompetentními v jejich životech. Důleži-

té je však poznání a pochopení každého 
klienta zvlášť, jelikož univerzální návod, 
jak pracovat s lidmi, neexistuje. V tom vi-
dím naději, ale často i neúspěch. Nesmíme 
však zapomenout, že i tito mladí lidé jsou 
odborníky na svůj život a sociální pracovní-
ci v NZDM jsou laskavými průvodci v tak 
krátké spolupráci, během které jsou však na-
ši klienti často schopni poznat i alternativní 
způsoby chování, než které za celý svůj ži-
vot poznali. 
Ve finální části článku bych ráda připomně-
la takové malé shrnutí a zamyšlení se nad 
tím, zda si i tito jedinci, nazývaní jako ri-
ziková mládež, zaslouží pouze postoj spo-
lečnosti jako k dětem, které do společnosti 
nepatří nebo které by měly jít co nejméně 
vidět a slyšet. Za těmito dětmi se však skrý-
vá hlubší a rozsáhlejší problém, než jsou ony 
samy. Myslím, že v každém jednom dítě-
ti se ukrývá duše, která je zraněná a po-
šramocená a která možná pouze takovým 
chováním volá o pomoc, vyslyšení a přije-
tí, jež jsme připraveni poskytnout. 

Bc. Barbora Petrů,
Sociální pracovník NZDM ZASTÁVka Telč

Nezaměstnanost v lednu:
ČR
leden 3,9 %, prosinec 3,7 %
(listopad 3,5 %, říjen 3,5 %, září 3,5 %)
Kraj Vysočina
leden 3,3 %, prosinec 3,1 %
(listopad 2,7 %, říjen 2,7 %, září 2,8 %)
Mikroregion Telč
leden 5,8 %, prosinec 5,2 %
(listopad 3,5 %, říjen 3,2 %, září 3,3 %)
Telč
leden 6,1 %, prosinec 5,2 %
(listopad 3,7 %, říjen 3,5 %, září 3,6 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí
na konci ledna: Borovná (6,1), Horní Mys-
lová (9,3), Hostětice (11,2), Kostelní Mys-
lová (7,0), Krahulčí (5,3), Lhotka (11,1), 
Mrákotín (10,9), Mysletice (7,5), Nová Ří-
še (5,1), Radkov (6,8), Rozseč (5,8), Řásná 
(10,6), Řídelov (14,5), Sedlatice (8,8), Telč 
(6,1), Vápovice (12,5), Volevčice (9,8), Vy-
strčenovice (7,6)

Zdroj: Statistiky ÚP

NZDM 
jako služba prevence, 
co to ale znamená?

Sociální okénko

10. 3. 2022 
PETR LINHART & HMLISTO

česko-slovenský landscape folk, 
hudba a příběhy z našich krajin.

Bezobav Dyjice, Kulturní domek
Začátek 20:00

Vstupné 150,- a děti zdarma
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V sobotu 28. ledna Orel Telč a klub Prostor 
uspořádali druhý společný ples v orlovně. 
V létě jsme položili novou podlahu v sále 
a 180 návštěvníků plesu ji nyní tancem řád-
ně otestovalo.
K výborné zábavě přispěla svou hudbou Se-
branka jazz orchestra, předtančením manže-
lé Hercikovi a půlnočním překvapením zpě-
vačka Jules Kundel. K velké spokojenosti 
hostů přispěla špičková obsluha na baru, 
v kuchyni a na výčepu. 
Atmosféru Hollywoodu podpořila nápadi-
tá výzdoba. Červený koberec od vstupu až 
do sálu, chodník slávy filmových hvězd, soš-
ky Oskarů na stolech a promítání krátkých 
filmových šotů o pauzách. Výzdoba nebyla 

Zlatý věk Hollywoodu v orlovně

jen stylová, ale i edukační, a tak se všichni 
mohli dozvědět mnoho zajímavých informa-
cí o hvězdách té doby. Na památku se mohli 
zájemci nechat stylově vyfotografovat.
Velmi nás těší, že náš ples měl jednu z nej-
větších návštěvností v okolí. Velké podě-
kování patří přibližně 30 nadšencům, kteří 
celou akci připravili nebo se na ní nějak po-
díleli. Výtěžek z plesu bude použit na další 
vylepšení orlovny a její provoz. Těšíme se 
s vámi na další ples třeba ve stylu 70. nebo 
80. let. 
Fotografie z této události roku naleznete 
na https://www.facebook.com/klubProstor/
photos

Text + foto: Jaroslav Kadlec

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které 
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

KDE? VANOV 22, 588 56 Telč
KDY? 16-18h!!!

Již přijímáme objednávky 
na kuřice, kačeny, husy, krůty, 

perlička a brojler.kuřata!
Dále nabízíme kvalitní krmné směsi 

a vitamín.doplňky pro drůbež!

První termíny prodeje: 
7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 

30. 5., 13. 6., 27. 6., 25. 7. ….

OBJEDNÁVEJTE včas na tel.čísle: 
724 264 992, 606 164 512

Plnovous v různých podobách se v posled-
ních letech stal běžnou součástí mužských 
tváří. Pryč jsou doby, kdy byla přípustná 
pouze hladce oholená tvář. Péči o vousy 
a také vlasy se věnují ve speciálních barber 
shopech neboli holičstvích. Jedno takové lze 
od konce listopadu loňského roku navštívit 
také na náměstí Zachariáše z Hradce v do-
mě číslo 49.
Síť Royal Barber & Shop má celkem dva-
náct poboček po celé republice, z toho čty-
ři na Vysočině, kromě Telče ještě v Jihlavě, 
Žďáru nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. 
„Holičství založili dva přátelé, jde o tra-
diční pánské kadeřnictví s nadstandardní-
mi službami,“ přiblížila Zuzana Svobodo-
vá, která pracuje na telčské pobočce. Zatím 
tam stříhá a holí sama, v budoucnu ale počí-
tá s posilou.

Za profesionální úpravou vousů není třeba jezdit daleko
Holičství jako původní řemeslo s dlouhole-
tou tradicí bývalo tradičně spíše mužskou 
doménou, dnes už jej ale zastávají i ženy. 
„Výjimkou nejsem, běžně v pánských saló-
nech působí i ženy,“ potvrzuje Svobodová. 
Největší zájem podle ní příchozí mají o kla-
sický střih včetně úpravy vousů, které vyža-
dují pravidelnou údržbu. „Záleží samozřej-
mě na zákazníkovi, ale ideální je docházet 
po dvou týdnech,” doplnila s tím, že mužů, 
kteří se o plnovous chtějí starat, stále přibý-
vá. 
Kromě holičských a kadeřnických slu-
žeb v barber shopu nabízejí také ošetřující 
hloubkové masáže hlavy, depilaci nosních 
chloupků či dětský střih pro chlapce od šesti 
do dvanácti let. „K dispozici je také balíček 
Royal Max, který zahrnuje opalování ušních 
chloupků, masáž obličeje, hot towel čili na-

paření vousů ručníkem a holení shavettou, 
tedy břitvou s jednorázovými žiletkami,” 
přiblížila ryze pánský rituál Svobodová. 
Objednávat se lze telefonicky nebo pro-
střednictvím online rezervace na webu www.
royalbarber.cz. „Po telefonu se volající spo-
jí s naší koordinátorkou, která jim zodpoví 
veškeré dotazy. Na všechny zákazníky se tě-
šíme,” dodala holička. 

Marie Majdičová

Nové holičství na náměstí
Foto: Zuzana Svobodová
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Nejtěžší, ale zároveň i zajímává pro mě byla asi 
poslední část práce, kdy bylo potřeba dát vše 
do kupy, upravit detaily a podobně, bylo toho 
potřeba více skloubit dohromady i s prací a s ro-
dinou. Snažila jsem se, abych i v této fázi ještě 
pořád měla z té práce na knížce radost.
Plánujete v psaní knih pokračovat?
Na pár čtenářských dílnách s dětmi ve škole, 
na které jsem byla pozvána, jsem slyšela mi-
lé ohlasy i povzbuzení k napsání další knížky. 
A názoru dětí si moc vážím; uvidíme tedy, když 
si mě zavolá další knížka, proč ne…
Čtenáři vás mohou znát také jako zpěvač-
ku, v poslední době vás mohli slyšet v říjnu 
na koncertě v Telči a předtím na dvou vy-
stoupeních v Třešti.
Děkuji, ale určitě bych se nenazvala zpěvač-
kou. Mám pocit, že teprve nedávno jsem obje-
vila svůj hlas a to, jak s ním pracovat. V tom mi 
moc pomohla moje učitelka zpěvu Eva Pavlí-
ková, které vděčím i za to, že jsem se odvážila 
proměnit svůj sen ve skutečnost a zazpívat svo-
je písničky a písně Hany Hegerové i dalších in-
terpretů telčskému publiku. 
Jak dlouho a jak intenzivně se věnujete 
zpěvu?
Zpívat mě vždycky moc bavilo, ale dlouho jsem 
si v tom asi moc nevěřila. Velkou motivací pro 
mě bylo to, že se mi začalo dařit skládat své pís-
ně, toužila jsem zazpívat je druhým a potěšit ji-
mi každého, koho by mohly zaujmout. A tak 
jsem začala chodit na hodiny zpěvu k Evě P., 
která velmi dobře dokáže najít pro člověka pí-
seň, jež mu opravdu „sedne“. Také umí vést své 
žáky tak, aby se člověk chtěl ve zpěvu dál roz-
víjet, a tak jsem se konečně začala cítit na pó-
diu jako ryba ve vodě. Hodně mě podpořil i můj 
muž, se kterým jsme založili kapelu Pod jablo-
ní. Spolu hrajeme ty autorské písně, doprovází 
mě na kytaru a také zpívá. Více se tedy zpěvu 
věnuji asi 3 roky.
Můžeme se těšit na nějaký další koncert?
Moc v to doufám! Ale teď, ve dnech, kdy máme 
doma malé miminko, které má navíc specifické 
potřeby, nedokážu říct, co bude zítra. Natož kdy 
bude další koncert.  Už teď se na to ale těším 
a věřím, že to bude brzy.
Jste tvůrkyní obrazů, šitých panenek, šper-
ků a dalších předmětů, které můžeme na-
jít na Fleru v obchůdku Naše světy. Jakým 
technikám se věnujete?
Čas od času si ráda zkusím novou výtvarnou 
techniku. Dříve převažoval smalt, teď mě nej-
víc těší tvorba z ovčího rouna, je to velmi va-
riabilní a je radost s tak příjemným materiálem 
pracovat.
Všechny zmiňované činnosti propojuje téma 
přírody. Mohla byste stručně vystihnout svůj 
vztah k ní?
Příroda je pro mě moudrý přítel, kterého ráda 
potkávám. Čas, jako by se tam zastavil, všechno 
tam dává smysl. Dokážu v ní trávit asi i víc ča-
su než mezi lidmi. Baví mě jen tak vnímat pří-
rodní krásy, nejlépe v tichu. Je pro mě inspirací 
pro tvorbu obrázků i písní. Ty nejraději skládám 
venku v krajině.

Kamilu Brotánkovou snad nelze představit 
jinak než jako ženu mnoha tváří. 
Maminka tří dětí ve věku 9 let, 6 let a 1 mě-
síc je autorkou knihy pro děti, pořadatelkou 
kurzů o jedlé zahradě a zdravé rodině, vy-
studovanou učitelkou 1. stupně ZŠ, autor-
kou obrazů a dalších předmětů s přírodními 
motivy. Skládá a zpívá své autorské písničky 
i písně svých oblíbených interpretů. V tomto 
rozhovoru se zaměříme především na její li-
terární a uměleckou tvorbu.
Kamilo, shrnout všechny vaše „tváře“ není 
jednoduché. Mohla byste doplnit úvod na-
šeho rozhovoru? Jak byste sama sebe před-
stavila?
Děkuji za představení a za ten výčet činností… 
Nicméně, jsem v tuto chvíli především mamin-
kou na mateřské dovolené, která ráda tráví čas 
se svou rodinou – stará se o miminko, zašívá ša-
ty panenkám, peče zdravé dobroty a dělá další 
činnosti, které k rodinnému životu patří. 
A když je čas navíc, jsem i ženou, která se ráda 
ponoří do světa přírody, hudby nebo výtvarného 
umění. To všechno mě moc baví.
Zaměřme se nejprve na vaši knihu. Nazývá 
se Rostu s Tebou, strome a vydalo ji naklada-
telství Kořeny v roce 2021. Co vás inspirova-
lo k jejímu napsání a vydání?
Na procházkách lesem jsem si uvědomovala, 
kolik toho máme společného se stromy. A tak 
vznikaly příběhy o tom, jak se červená strom 
i člověk, o tom, jak je strom i člověk jedineč-
ný a podobně. Moc bych si přála, aby si knížka 
přitáhla čtenáře, kteří v příbězích ocení hravost 
a lehkost slova i moudrost přírody.
Jde o vaši první literární tvorbu, nebo jste už 
dříve psala „do šuplíku“?
Je to má první knížka.
Můžete krátce popsat proces jejího vydání? 
Jak dlouhá doba uběhla od napsání prvního 
slova po vznik knihy? Co bylo nejtěžší?
Knížka vznikala postupně asi 8 let, když jsem 
měla čas a inspiraci pro její tvorbu. Nejdřív 
jsem dvojice námětů o podobnosti stromu a člo-
věka ztvárnila jako ilustrace olejovými pastely. 
Příběhy vznikaly až potom. Tahle část práce mě 
zvláště těšila, měla jsem často pocit, jako by se 
mi pod rukama příběhy psaly samy.

Kamila Brotánková: Pří-
roda je pro mě inspirací 
pro tvorbu obrázků i písní

Foto: Archiv Kamily B.

Nesmíme zapomenout zmínit vaše děti. 
Do jaké míry jsou součástí výše zmíněných 
aktivit? Trávíte společný čas právě při těch-
to činnostech?
Vzhledem k tomu, že dcera si jako způsob vzdě-
lávání vybrala domácí školu, trávíme hodně ča-
su společně, pokud zrovna nechodí na kroužky. 
I syn je raději s námi doma než ve školce. Vě-
řím, že to každému nezní zrovna lákavě nebo 
smysluplně, a myslím, že každé rodině by to tak 
nevyhovovalo, ale my jsme za tuhle možnost 
moc rádi. Vidím v tom mnoho výhod. Nejen že 
se děti mohou učit tempem, které jim vyhovu-
je, ale také se často navzájem inspirujeme tím, 
co nás baví. Moje tvorba tedy vzniká většinou 
ve společnosti mých dětí. Můžeme také být víc 
venku, učit se třeba o přírodě přímo v ní.
Jak je vlastně možné vše zmíněné stíhat? 
Ono to asi podle počtu těch činností vypadá tak, 
že se nezastavím. Ale je to spíše naopak – k ži-
votu potřebuji takové příjemné pomalejší tem-
po, občas okořeněné nějakou tou výzvou.  
A nedělám toho také tolik najednou, spíše ty-
to činnosti střídám. Potřebuji k životu pestrost. 
A v tom, abych měla čas na svou tvorbu, mě 
podporuje můj manžel, za což jsem mu velmi 
vděčná. Jako rodina se společně učíme vnímat 
potřeby své a potřeby druhých. A každá mamin-
ka si zaslouží trochu času na své zájmy, aby zís-
kala novou energii a mohla pak zase lépe vní-
mat ostatní členy rodiny. Bez toho, abych se 
občas „občerstvila“ časem jen pro sebe, by pro 
mě asi bylo těžké zůstat v pohodě. 
Máte nějaké další tvůrčí nápady do blízké 
budoucnosti?
Ráda bych se v budoucnu více věnovala hudbě 
a svým písničkám. Tomu, jak je předat druhým, 
aby v nich uslyšeli poselství, která se v nich 
skrývají – hledání moudrosti přírody, radosti ze 
života i naděje.

Ivana Holcová

Anotace knihy Rostu s Tebou, strome: Mají 
jeden druhého, ale vyrůst musí každý sám. 
Jak to vypadá, když člověk nebo strom ote-
vře svou náruč nebo když se začervená? Jak 
malý stromek ví, co má dělat? A jak to asi ví 
miminko v bříšku? 14 dvojic příběhů s po-
dobným koncem, jeden o stromu, druhý 
o člověku. 

Kamila je jedním z největších překvapení, 
která mi můj pracovní život uchystal. Když 
se přišla zeptat na soukromé hodiny zpě-
vu, vůbec mě nenapadlo, že se z toho mů-
že během pár let vyklubat tak hezká a pří-
jemná spolupráce, která funguje jako vztah 
dvou hudebníků (nikoliv jako učitel – žák). 
Během chvíle pochopila základní principy 
zpěvu, dýchání i interpretace a já jsem záhy 
zjistila, že mám co do činění s jedním z nej-
krásnějších hlasů, s kterými jsem kdy měla 
tu čest pracovat. Moc ráda s ní hraju a vážím 
si jí nejen pro její muzikalitu, ale i pro její 
vyrovnanost, vnitřní klid a hlavně pokoru, se 
kterou k věcem přistupuje.    Eva Pavlíková
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Ples města Telče a Mikro-
regionu Telčsko se vydařil
Více na str. 3 v příspěvku pana starosty. 

Foto: Léa Decroix
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Nikola Velebová, 15 let

Než se probudí barvy…
V šedivých lednových a únorových dnech i u nás ve výtvarce pes-
tré barvy tak trochu spaly zimním spánkem – a vznikaly převážně 
černobílé malby a koláže na téma Město a jeho kontrasty…

Lenka Bláhová, ZUŠ

Rozálie Kazdová, 14 let

Klárka Kubešová, 10 let Gábinka Pham, 11 let

Andělka Brotánková, 9 let Terezka Anderlová, 9 let

Rozálie Kazdová, 14 let

Anna Veselá, 17 let
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V prosinci loňského roku proběhla mé-
dii informace o rozhodnutí valné hroma-
dy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK) o navýšení ceny vodného a stoč-
ného. Vzhledem k tomu, že na únorovém 
zasedání zastupitelstva města zaznělo ně-
kolik dotazů k této problematice, dovolím 
si na ně níže reagovat. 
Má Telč nejdražší vodu v republice?
Určitě nemá. Naše cena 143,44 Kč patří me-
zi ty vyšší, ale to porovnání je hodně zavá-
dějící. Provozní společnosti mají různou 
strukturu, některé si vodohospodářský ma-
jetek pronajímají, některé jej vlastní. Někte-
ré do něj přímo investují, některé vyplácí 
nájmy, některé vyvádějí zisky do zahrani-
čí a některé bohužel majetky také vybyd-
lují… A jsou i společnosti, které mají i dal-
ší oblasti podnikání, a náklady jsou tak 
zkreslené. Specifické je to pak u řady ob-
cí a malých obecních společností, které vy-
bírají z „politických důvodů“ malé vod-
né a stočné a do „trubek“ investují přímo 
z rozpočtu, aniž by tyto náklady rozpouš-
těli do ceny vodného a stočného. Výraz-
ný rozdíl v cenách je také proto, že někte-
ré společnosti využívají podzemní vodu, 
jejíž cena i úprava jsou podstatně levněj-
ší než nákup a úprava povrchové vody. 
V rámci provozování Vodárenské, a. s., 
(VAS) je naše cena mezi devíti velkými 
svazky čtvrtá nejvyšší.
Proč došlo ke zdražení?
Cena elektřiny stoupla oproti loňsku té-
měř trojnásobně, chemikálií v desítkách 
procent, zvýšila se cena odebírané suro-
vé povrchové vody, výrazně narostly i ce-
ny materiálů a na růst inflace samozřejmě 
musí reagovat i další provozní náklady, na-
př. údržba zařízení, mzdy, odběry a zpra-
cování vzorků atd. Tyto náklady se drží 

co nejníže výběrovými řízeními, jednání-
mi s dodavateli i úsporami na provozová-
ní. Zhruba čtvrtinu ceny pak tvoří nájemné, 
které SVAKu platí náš provozovatel, tedy 
VAS. Cena vodného a stočného je kontro-
lována Ministerstvy financí a zemědělství, 
které přísně hlídají výši jednotlivých polo-
žek. Naše cena tyto podmínky splňuje.
Musí být v ceně nájemné?
Musí, a to ze dvou důvodů. Tím prvním 
jsou dotační pravidla. Pokud chceme dota-
ci, musíme se zavázat, že budeme do bu-
doucna vytvářet finanční zdroje na obno-
vu majetku nárůstem nájemného. Pokud 
bychom to nedělali, hrozí vrácení dotace. 
Tím druhým je pak nutnost průběžných 
oprav a nových investic do vodohospodář-
ského majetku. Pokud bychom toto zane-
dbali, vytvářeli bychom si dluh do budouc-
na a museli bychom pak ceny jednorázově 
výrazně navyšovat. Jen pro zajímavost, 
v Telči se za posledních deset let proin-
vestovalo do vodárenské infrastruktury 
téměř 140 milionů korun. Nájemné z to-
ho činilo cca 94 milionů a další dotace 
pak cca 23 milionů korun.
Má Telč zůstávat ve SVAK?
Jednoznačně má. Třeba už jen kvůli číslům 
výše. Ale je třeba si uvědomit, že VAS je ze 
100 procent vlastněna obcemi a svazky ob-
cí. A SVAK patří mezi největší spoluvlast-
níky. Má tím tedy významný vliv na chod 
této provozní společnosti. A ve SVAK je 
Telč v rámci 25 členských obcí tou největ-
ší.  Vodárenské svazky vznikly historicky 
po roce 1989 v celé republice při privati-
zaci vodohospodářského majetku. Tím by-
la jednak zajištěna celistvost a funkčnost 
těchto majetků a jednak srovnatelné pod-
mínky provozování jak pro velká města, 
tak i pro ty nejmenší obce. Bohužel vy-
stoupení Jihlavy ze SVAK tento princip vý-
razně porušilo a i tento krok má velký vliv 
na cenotvorbu pro zbývající obce…
Několik faktů k zamyšlení.
Při rekonstrukcích vodovodů a kanalizací 
obecně platí, že se investuje jen do hlav-
ních řadů. A protože přípojky jsou ze zá-
kona majetkem vlastníka dotčeného do-
mu, musí si je zaplatit sám. A to je dnes dle 
délky náklad v řádu desítek tisíc… V Telči 
v rámci investic hradíme i domovní pří-
pojky. Samozřejmě, když na to jsou po-
třebné zdroje. Je přijatelnější zaplatit 
jednorázově několik desítek tisíc, nebo 
si ročně připlatit na vodném a stočném? 
Hodně se diskutuje únosnost navýšení ceny 
vodného a stočného. Průměrná spotřeba 
vody na jednoho člověka se dle statistik 
pohybuje kolem 36 m3 na osobu a rok, 
tedy cca 3 m3 na osobu a měsíc. To te-
dy znamená v Telči navýšení o 1150 Kč 
za rok, tedy o 96 Kč za měsíc. Je toto 
srovnatelné se skokovým nárůstem cen 
jiných komodit?

A ještě jedno zajímavé porovnání. 1 litr 
balené Dobré vody stojí cca 10 Kč. 1 litr 
kvalitní vody z kohoutku v Telči stojí 14 
haléřů. Jinak tedy 1 m3 balené vody by 
stál 10 000 Kč, zatímco 1 m3 kohoutkové 
vody stojí včetně stočného 143,44 Kč…

Roman Fabeš, zástupce města ve SVAK

Ještě k ceně vody

Informace ze školky

Milí čtenáři,
Sotva jsme se v novém roce rozkoukali, po-
řádně nás potrápily rýmičky, kašle a chřipky. 
Bohužel i toto patří do školkového období, 
kdy si děti postupně budují imunitu.  Měsíc 
únor nám dopřál pár mrazivých dnů. Velmi 
mě potěšilo, že si děti v tomto zimním ob-
dobí vzpomněly na zvířátka ve svém okolí. 
Ptáčkům přichystaly v zámeckém parku pa-
mlsky, které rozvěsily na větve stromů a ke-
řů. Také myslí na divoké kachny, které rády 
sídlí na Telčském potoku nebo Ulickém ryb-
níku. Těm donesly spoustu dobrot. Kromě 
klasického rohlíku dostaly i jiné a pro ně veli-
ce chutné pamlsky. Například ovesné vločky, 
spařený květák, malé kousky jablíček a vaře-
né brambory. 
Rytíř, princezna, čaroděj, víla, kostlivec, spi-
derman… to jsou masky, do kterých se dě-
ti nejčastěji převlékají na karneval. Ten si 
uspořádaly během února téměř všechny tří-
dy. Kromě různých soutěží si na něm dě-
ti pořádně zatancovaly a vyhrály různé ceny 
a dobroty. Třída Ježečků si místo karnevalu 
uspořádala ples. To se kluci nastrojili do ko-
šilí a dívky si oblékly šaty. Společně se zá-
bavnou formou učili pravidlům slušného 
chování ve společnosti. Třída Ježků také na-
vštívila pekárnu v Telči, kde se děti dozvě-
děly vše o výrobě chleba. Třída Broučků se 
vydala do SeneCury, kde se společně tvoři-
lo na téma masopust. Třída Koťátek si byla 
prohlédnout městskou knihovnu v Telči. Děti 
byly z návštěvy nadšené.  Ve třídách předško-
láků dochází k pilné přípravě na nástup do 1. 
třídy. Také probíhají konzultace rodičů a uči-
telů o zralostech jejich dětí. 
Protože zápisy se blíží…  

Michaela Havránková, třída Koťátka
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V sobotu 11. 2. se to v orlovně hemžilo zvířát-
ky, pohádkovými postavami a dalšími, mnoh-
dy velmi nápaditými, maskami. Parta námoř-
níků a pirátů v čele s Ludmilou Jankovou tam 
uspořádala 9. ročník velmi oblíbeného karne-
valu pro děti. „Udělat karneval byl spontánní 
nápad u kafe v roce 2014. Myslím, že tu myšlen-
ku vyslovil kaplan Juris Jiří Jenis, který v Telči 
zrovna sloužil,“ uvádí paní Janková s tím, že se 
tehdy domluvilo několik lidí a na faře v Telči 
udělali pěkné odpoledne pro asi 50 dětí. V dal-
ších letech přibývalo účastníků karnevalu, a tak 
se přesunuli do orlovny. Původní přísálí zača-
lo být akci po pár letech malé, už několikrát se 
proto konala ve velkém sále. 
I když se letos sešlo o něco méně návštěvní-
ků než v minulém roce, karneval se vyda-
řil podle představ a děti odcházely domů pl-
né dojmů a dobré nálady. V minulém roce se 
sešlo rekordní množství účastníků – 175 dětí 
plus jejich dospělý doprovod. „I přesto, že byl 
sál našláplý až k prasknutí, a přes fronty u ob-
čerstvení se karneval, myslím, vydařil. Dob-
rých lidí se vejde hodně,“ uvádí paní Janková, 
která má na kontě poslední 3 ročníky karne-
valu, ty předešlé měla na starost Petra Bulá-
ková. Na akci se ale podílí dalších zhruba 35 
dobrovolníků – musí se připravit hry, vyzdo-
bit sál, zajistit občerstvení, moderování, hud-
ba a další důležité věci: „Je toho hodně. Letos 
nám s výzdobou pomohly obě mateřské školy 
v Telči. Děti malovaly ryby, těch bylo potřeba 
opravdu hodně. Děti na Základní škole Hra-
decké skládaly lodičky a parníky. Jiní malovali 
kotvy, kormidla, plachetnice, záchranné kruhy. 
Další skupinka připravovala scénku na zahá-
jení. Hudbu má už od začátku na starosti Ro-
man Svoboda. Bez něho si karneval nedovede-
me představit.“ 
Karneval tradičně začíná scénkou připravenou 
Klárou Křížkovou a Silvií Frydrýškovou. Děti 
se mohou zúčastnit soutěží se sladkou odmě-
nou za vítězství a společných tanců. Premiéru 
letos měla slosovatelná tombola, každý účast-
ník navíc dostal dárek při odchodu domů. Or-

Parta námořníků a pirátů přivítala v orlovně 
více než 100 masek

Telčským krasobruslařům se letos daří. Na za-
čátku roku se zúčastnili několika závodů, kde 
byli úspěšní a přivezli domů i cenné kovy. Kro-
mě soutěží po celé republice se připravují ta-
ké na domácí čtvrtý ročník Jezerní růže, který 
se uskuteční v sobotu 1. dubna. Přestože jde 

Krasobruslaři vozí 
medaile a připravují se 
na Jezerní růži

o poměrně tvrdý sport, který vyžaduje disciplí-
nu a množství odtrénovaných hodin, děti o něj 
mají zájem. V klubu jich je téměř třicet a další 
zájemce vítají.
„V rámci projektu Bruslička se děti zúčastnily 
závodů v Milevsku, Veselí nad Lužnicí, Ledči 
nad Sázavou a Soběslavi. Nejlepšího umístění 
dosáhl Jakub Máca, který v Soběslavi, v kate-
gorii žáků, získal druhé místo. Z Poděbrad si 
pak odvezl zlatou medaili. Jakub se dále při-
pravuje na Pohár Českého krasobruslařského 
svazu v Kuřimi,“ vyzdvihl trenér Krasobrus-
lařského klubu Telč Petr Procházka. Hezkých 
výsledků se podle něj podařilo dosáhnout ta-
ké Aleně Šuťákové, Elišce Šmachové a Beátě 
Šindlerové. V polovině února si nejvyšší kra-
sobruslařskou soutěž – Český pohár, vyzkoušel 
Štěpán Šindelář v kategorii nováčci.
Přestože je krasobruslení převážně dívčí sport, 
v telčském klubu jsou i dva zmínění chlapci. 
„Zájem je vyšší, nyní máme 27 dětí. Před pan-
demií jich bylo i 35, uměle vyvolaná pauza se 
projevila i v našem klubu,“ uvedl trenér.
Co je třeba udělat pro to stát se krasobruslařem 
či krasobruslařkou? „Přijít na led, a to nejlé-
pe v pondělí od 14 do 15 hodin nebo v úterý 
od 14:15 do 15:15 odpoledne. První trénink je 
zdarma a zájemce se dozví veškeré informa-
ce,“ přiblížil. Vše o krasobruslení lze najít ta-
ké na webu www.krasobruslenitelc.cz, aktuali-
ty pak na facebookové stránce Krasobruslařský 
klub Telč.
Ideální je podle trenéra začít v předškolním vě-
ku. „První zkušenosti s pohybem na ledě mo-
hou zájemci získat skrze projekt Děti do bruslí, 
do kterého jsou zapojené mateřské i základní 
školy v Telči a okolí. Dovednosti jim budou uži-
tečné nejen při krasobruslení, ale i v hokeji,“ 
doplnil. Brusle mohou obout i dospělí. „Kraso-
bruslení je otevřený sport, ale pozdější začátek 
bude limitovat výkonnostní cíle,“ upozornil.
V klubu mohou být děti na ledě několikrát 
za týden. „Nabízíme tréninky čtyřikrát týdně 
od pondělí do čtvrtka, jednou týdně v pondě-
lí bývá baletní průprava a každou středu ta-
ké suchá sportovní příprava. Doplňující hodi-
ny na ledě jsou od listopadu do února v pátek 
na základní škole v Dačicích,“ vyjmenoval 
možnosti Procházka s tím, že záleží na dětech, 
jakou kombinaci si vyberou. Poslední prázd-
ninový týden je tradičně vyhrazený na letní 
soustředění. „Děti také mohou po dva měsíce 
dojíždět na víkendové tréninky pod vedením 
Tomáše Vernera a jeho trenérů v Českých Bu-
dějovicích,“ dodal.
V první dubnovou sobotu se uskuteční čtvr-
tý ročník domácích závodů Jezerní růže. „Bu-
du velmi rád, když nás přijde podpořit co nej-
více lidí, předem všem děkuji,“ pozval diváky 
Procházka. V krasobruslení je podle něj nejdů-
ležitější výdrž a systematická práce. „Úspěch 
a osobní uspokojení se po pilné a vytrvalé pří-
pravě jistě dostaví. Všichni přece nemůžeme 
být mistry republiky, ale jistě se staneme lepší-
mi lidmi, než když nebudeme dělat nic. Sportu 
zdar!,“ vzkázal trenér.

Marie Majdičová

ganizátoři si proto cení spolupráce se sponzo-
ry, mezi které patří například památkový ústav 
v Telči, Městský úřad Telč, T-hračky Telč, Cen-
tropen Dačice nebo organizace KDU-ČSL.
Ošizeni nebývají ani rodiče, i ti se mohou zú-
častnit soutěže za usilovné podpory svých po-
tomků, jak popisuje paní Janková: „Jednou se 
vyhlásila soutěž v krmení partnera se zaváza-
nýma očima. Nejdřív nikdo nechtěl jít, ale děti 
je tak podporovaly, že jsme neměli ani tolik při-
praveného jídla, kolik se sešlo zájemců, a hod-
ně jsme se nasmáli.“
A vzpomíná pořadatelka na nějaké obzvlášť 
vydařené chvíle z karnevalů? „Zážitků máme, 
že by to bylo na další článek.  Některé masky 
jsou opravdu originální. Například před 8 le-
ty přišel chlapeček za hrozen vína. Byl celý 
omotaný nafouknutými balónky, které vydržely 
do první soutěže. Nebo letos tam byla holčička 
převlečená za ovečku – maska vytvořená z va-
tových kuliček.“
Výtěžek z karnevalu pořadatelé rozdělili 
na dvě stejné části. Jedna bude využita na opra-
vu orlovny a druhá patří farnosti Telč, kde při-
spěje na mobiliář do kostela Matky Boží.
Telčská orlovna bude otevřena nejen pro děti 
i v dalších měsících, v plánu je například Pi-
nec v orlovně. Další akce pořádané Orlem Telč 
se odehrají venku a v hale, mezi velmi oblíbe-
né patří Velká cena v atletice nebo florbalový 
Raptorcup a Roštejnské stráně.

Ivana Holcová

Foto: Pavel Boček
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rá se opírá o konzervativní hodnoty, dru-
há věc je potom jejich samotné naplnění. 
Stranu vždy vedou ke vzestupu nebo pádu 
členové strany, především však její před-
stavitelé. To, jak se strana zhostí své ro-
le, se potom projeví v praktickém životě 
a následně ve volbách. Ideální stav je teh-
dy, když voliče táhne program, výsledky 
a osobnosti. 
Pokud konzervativní hodnoty zůstanou 
jenom na papíře, a to samozřejmě přístu-
pem straníků, dojde k zakonzervování, te-
dy k tomu, co si asi žádná strana nepřeje. 
Každý asi bude souhlasit, že zakonzervo-
vaná konzervativní strana nemá před se-
bou velkou šanci na budoucí vzestup.
Je dobré si uvědomit, že lidé hodnotí míst-
ní politiky a jejich program především 
podle výsledků a konkrétní práce. 
Pokud dojde k nesouladu, stává se, že zkla-
maný volič na truc volí zcela jinou partaj, 
často tu, která má program slibující každé-
mu, co si přeje, v zásadě jednoduchý a ob-
vykle populistický směr.
Co se s tím dá dělat? Naplňovat program, 
řešit někdy malé, ale pro mnohé důležité 
věci a hlavně se nebát otevírat kultivova-
nou diskuzi nad tématy, která nemusí být 
příjemná, jsou ale nutná pro další posun.  
I tak nějak lze definovat kroky konzerva-
tivní politiky, které osloví potencionální 
nové členy a voliče. V opačném případě se 
takový prostor vyprazdňuje a vyhrává pře-
devším populismus.

Jaromír Nosek, člen KDU-ČSL 
Jiří Liška, zastupitel za KDU-ČSL 

Politické strany a jejich směřování je mož-
né dělit podle různých hledisek a krité-
rií. Napadlo nás zamyslet se nad pojmy 
a jejich naplněním. Pokud se někdo hlásí 
ke konzervativním hodnotám, nemělo by 
to znamenat, že je zakonzervovaný, hlu-
chý k názorům druhých. Konzervatismus 
jako směr vychází z tradičního a historic-
kého uspořádání společnosti a rodiny.  Me-
zi hlavní hodnoty patří morálka, toleran-
ce, řád, pracovitost, ochrana slabších, tedy 
hodnoty tradiční, neměnné, které jsou vět-
šinou společnosti vnímány jako pozitivní. 
Jedna věc je samozřejmě idea strany, kte-

Konzervativní, nebo za-
konzervované strany?

Výuku budou kromě stávajících pedago-
gů školy zajišťovat odborníci na jednotlivé 
disciplíny. Součástí přípravy nového obo-
ru je i navázání spolupráce s dalšími insti-
tucemi, mezi které patří například lokální 
mateřské školy, Dům dětí a mládeže Telč 
či Dětský domov Telč. Škola je ve spojení 
i s profesionály poskytujícími poradenství 
v oblasti psychologie a logopedie. Díky 
těmto spolupracím se budou žáci setkávat 
s odborníky jednak v lavicích, jednak pří-
mo v daných institucích, kde budou mít 
možnost vykonávat své praxe.
Přijímacích zkoušek nanečisto se zúčast-
nil rekordní počet zájemců
Přijímací zkoušky nanečisto pořádá naše 
škola pravidelně. Umožňují žákům 5. a 9. 
tříd absolvovat testy v reálném prostře-
dí a čase za stejných podmínek, které ma-
jí opravdové zkoušky. Uchazeči o studium 
tak získají zkušenost, kterou mohou zúročit 
u přijímacích zkoušek, a zároveň mají mož-
nost díky zveřejnění výsledků porovnat své 
znalosti s ostatními zájemci o školu.
Organizace zkoušek „zaměstnala“ téměř 
všechny učitele ze školy. Přijímačky si 
v sobotu 28. ledna totiž vyzkoušelo 176 zá-
jemců, tedy rekordní množství. Z pátých 
tříd ZŠ jich přišlo 41, z devátých 135 – při-
hlašování pro zájemce o čtyřleté studium 
muselo být zastaveno už několik dnů před 
konáním zkoušek z důvodu naplnění kapa-
city. Celkem 54 účastníků přišlo se zájmem 
o čtyřletý gymnaziální obor, 17 o obor eko-
nomický, 48 z nich se plánuje hlásit na no-
vě otevíraný obor a dalších 16 žáků si při-
šlo testy pouze vyzkoušet s tím, že hlásit se 
budou na jinou školu.
Ty pravé přijímací zkoušky se budou konat 
v termínech 13. a 14. dubna 2023 pro žáky 
9. tříd a 17. a 18. dubna 2023 pro žáky 5. 
tříd ZŠ. GOB a SOŠ Telč se těší na všechny 
uchazeče a budoucí žáky školy.

Ivana Holcová

Škola od příštího školního roku nabídne 
celkem 4 studijní obory
GOB a SOŠ Telč se intenzivně připravuje 
na další školní rok, který rozšíří možnosti 
studia o obor Předškolní a mimoškolní pe-
dagogika. 
Všechny stávající obory školy zůstanou 
zachovány. Uchazeči o studium tak mají 
na výběr z gymnaziálního osmiletého stu-
dia pro absolventy 5. tříd ZŠ, gymnaziální-
ho čtyřletého studia pro absolventy 9. tříd 
ZŠ, oboru Ekonomika a podnikání a nově 
nabízeného oboru Předškolní a mimoškol-
ní pedagogika.
Důležitými podněty pro otevření nového 
studia byla poptávka po učitelích v mateř-
ských školách a absence státní školy stej-
ného zaměření na Jihlavsku a v jeho okolí. 
Absolventi daného studia se mohou kro-
mě mateřských škol a dalších zařízení pro 
děti předškolního věku uplatnit i ve škol-
ských zařízeních, školních družinách a klu-
bech, jako vyučující pro zájmové vzdělá-
vání například ve střediscích volného času 
a v domech dětí a mládeže, jako vychova-
telé ve školských výchovných a ubytova-
cích zařízeních. Místo mohou naleznout ale 
i v neškolských zařízeních, například v so-
ciálních, zdravotnických a zájmových. 
Žáky a žákyně nového oboru čeká kromě 
všeobecných předmětů široká paleta před-
mětů odborných. Jedná se například o di-
daktiku předškolního a mimoškolního 
vzdělávání, pedagogiku, psychologii, vý-
tvarnou či hudební výchovu s metodikou, 
hru na hudební nástroj, logopedii, osob-
nostní a dramatickou výchovu s metodi-
kou, literární praktikum nebo pohybovou 
výchovu s metodikou.

Střípky z GOB 
a SOŠ Telč

Vážení čtenáři a příznivci, není nad to, když 
se člověk poučí, někdo k tomu potřebu-
je vlastní nepříjemnou zkušenost, jinému 
stačí poučení z historie a dává si pozor. Co 
lidstvo začalo zaznamenávat svoje dějiny 
a člověk si začal uvědomovat určité souvis-
losti, je zřejmé, že se na rozdíl od technic-
kého pokroku něco vůbec nemění. Změ-
nám totiž nepodléhají základní osobnostní 
a charakterové vlastnosti.  Každý jedinec 
je osobnost v dobrém i špatném.  Člověk 
se dokáže obětovat pro druhého a součas-
ně dokáže pro své vlastní pohodlí obětovat 
druhého a ještě to zdůvodnit tak, aby budil 
zdání dobrodince. Historie ukazuje vzestu-
py a pády celých říší, ty jsou doprovázeny 
silnými lidskými příběhy. Pokud vás za-
jímá, jak to chodilo za dávných časů a co 
z toho platí pro nás, přijďte na přednášku, 
kterou jsme pro široku veřejnost připravili, 
čeká nás poutavé vyprávění Michaela Balí-
ka ve čtvrtek 16. 3. v 18 hod v  sále Pivo-
varu Trojan Telč.    

výbor OBROZENÍ 2000
www.obrozeni2000.cz

Co hýbe dějinami!

Foto: archiv GOB a SOŠ Telč
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se potýkali s pandemií, kterou minulá vlá-
da nezvládala úplně přesvědčivě. Situaci 
se nám podařilo uklidnit a vrátit život zpět 
do normálnějších kolejí. Nejvýznamněj-
ší vliv na naši práci v uplynulém roce měla 
válka, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině. 
Napadenou zemi opustilo více jak 8 mili-
onů lidí. Tisíce z nich, převážně žen a dě-
tí, přišlo i k nám na naši vrchovinu a bylo 
potřeba se o ně postarat. Kromě uprchlic-
ké vlny se nás všech dotkla nejvíce energe-
tická krize a inflace, která své kořeny měla 
již v minulém volebním období, vláda spolu 
s poslanci zareagovala a připravila Deštník 
proti drahotě, který pomáhá s vyššími ce-
nami v celé ekonomice těm, kteří to nejvíce 
potřebují. Zároveň připravila řadu opatření 
v energetice, například úsporný tarif, odpuš-
tění poplatků za obnovitelné zdroje a zastro-
pování cen elektřiny a plynu. Nepolevovali 
jsme ani v pomoci těm nejslabším, pro kte-
ré jsme navíc zvýšili pravidelný příspěvek 
na dítě, 3x jsme valorizovali důchody, zvý-
šili jsme existenční a životní minimum, pří-
spěvek na bydlení, schválili jsme jednorázo-
vý příspěvek na každé dítě do 18 let a řadu 
dalších věcí. Pro živnostníky a podnikatele 
jsme zrušili silniční daň a zvýšili limit pro 
registraci DPH, který hned začátkem roku 
využilo přes 30 tisíc občanů. No a také jsme 
zrušili EET, které způsobilo zavření řady 
hospod, které často byly kulturním místem 
menších obcí.
A co nás čeká v letošním roce? Základem 
bude boj proti inflaci, budeme se snažit cílit 
k vyrovnanému státnímu rozpočtu v příštích 
letech, už letos plánujeme snížit strukturální 
deficit o 70 mld. Kč. Pokračovat bude po-
moc domácnostem s cenami energií, chce-
me zjednodušit systém DPH a zrušit někte-
ré daňové výjimky, ve kterých je už složité 
se vyznat. Chceme také například prosadit 
eDokladovku, díky které budete mít mož-
nost nahrání dokladů do mobilního telefonu.
Dovolte mi na konci velké díky zejména 
vám občanům, kteří zodpovědně přistupuje-
te k šetření elektřinou a plynem, které šetří 
jak vaše peníze, tak výdaje ze strany státu. 
Díky patří i vám, kteří jste v průběhu války 
jakýmkoliv způsobem pomohli lidem utíka-
jícím před válečným konfliktem. 
Kdybyste cokoliv potřebovali, jsem vám 
k dispozici na e-mailu decroix@decroix.cz. 

Eva Decroix

Vážení spoluobčané, v rámci svého man-
dátu poslankyně jsem se v tomto příspěv-
ku rozhodla vás se-
známit s věcmi, které 
jsme v Poslanecké 
sněmovně schváli-
li v minulém roce, 
a přiblížit vám výhled 
do letošního roku.
Začátkem roku jsme 

Co se děje ve Sněmovně?

Další foto přináší detail vegetace z bře-
hu Staroměstského rybníka z prostran-
ství Na Dlážkách, v pozadí vidíme vý-
čnělek kostelní věže chrámu Matky Boží 
na Starém Městě.
Další foto podává architektonickou krásu 
barokní zahrady ve vnitřní části stavební-
ho komplexu zámku, jejíž počátky se da-
tují rokem 1580. Původně sloužila jako 
renesanční kolbiště. Pečlivě vykresluje pra-
videlně tvarovanou zahradu, uprostřed fon-
tánu se čtveřicí tisů. Ze dvou stran ji lemují 
chodby, vidíme toliko okraj nalevo, naproti 
lze spatřit stavební část zámku s dominan-
tou reliéfu Neptuna. V pozadí věž farního 
kostela svatého Jakuba.
Předposlední záběr přibližuje část náměstí 
Zachariáše z Hradce. V popředí horní kaš-
na z roku 1872 původně dřevěná se sochou 
Siléna s Dionýsem v náručí, za níž se roz-
prostírá mariánský /morový/ sloup, a dolní, 
taktéž původně dřevěná, kašna se sochou 
svaté Markéty z roku 1611. Vpravo měš-
ťanské domy zdobené velkým podloubím. 
V pozadí dvojice věží kostela Jména Ježíš.
Miniaturní foto soubor uzavírá záběr ze 
středu náměstí Zachariáše z Hradce. V po-
předí je pumpa, která sloužila od poloviny 
šestnáctého století nejprve jako zdroj užit-
kové vody vedené z telečských rybníků. 
Původně dřevěná, později dostala kovovou 
podobu a s rozvojem vodárenských služeb 
bylo možno ještě v první polovině dvacá-
tého století čerpat i vodu pitnou. Využívá-
na byla obyvateli náměstí a okolních ulic. 
Na snímku vlevo malé loubí od budovy 
radnice až po kostel Jména Ježíš a kostelní 
věž farního kostela svatého Jakuba, vpravo 
pak okrajová část zámku od arkýře /v mi-
nulosti dle pamětníků nazývaná lunderna/ 
až po vstupní zámecké nádvoří.
Popsaný foto soubor pohledů přibližujících 
některé atraktivní motivy naší Telče byl 
v minulém století vyhledávaným suvený-
rem v nabídce Cestovní informační služby 
Telč. Je zajímavou originalitou směřující 
do různých historických a architektonic-
kých koutů. Podává jiný způsob prezentace 
než fotografie klasických rozměrů. Velikost 
2 x 2,5 cm.

Text a foto: Jiří Ptáček

Zajímavé pohledy na starobylou Telč z po-
čátků druhé poloviny dvacátého století ský-
tá miniaturní foto soubor ve formě skládač-
ky sestávající z devíti dobových snímků.
Titulní foto podává 
obraz části náměstí 
Zachariáše z Hradce 
se záběrem na měš-
ťanské domy velké-
ho loubí až ke vstup-
nímu nádvoří zámku. 
Perličkou na náměstí 
je parkující automobil 
kdysi hojně používané 
značky MB.
Následující fotografie 
ukazuje sousoší ma-
riánského /morového/ 
sloupu Neposkvrně-
né početí Panny Marie 
s okolními sochami 
andělů a svatých z let 
1716–1720 postavené 
z nadace Zuzany Ho-
dové na náměstí Za-
chariáše z Hradce ob-
klopené tehdy bohatě 
rostoucími dřevinami 
a keři. V pozadí věž 
farního kostela svaté-
ho Jakuba.
Další snímek směřuje 
na hladinu Štěpnické-
ho rybníka, je datova-
ný koncem třinácté-
ho století z chodníku 
od sídliště Pod poštou. 
Za rozrostlou stromo-
vou a keřovou vegetací vyčnívají špičky 
věží kostelů Jména Ježíš a svatého Jakuba.
Následující foto přibližuje Ulický rybník 
taktéž zaznamenaný z konce třináctého sto-
letí s plovoucími kachnami z ulice Na Hrá-
zi. Vegetační porost na protilehlém břehu 
se zajímavě střídá s pohledy na vyčnívají-
cí části budov bývalé jezuitské koleje, dnes 
objektů odloučeného pracoviště ČVUT 
Praha a Univerzitního centra Masarykovy 
university Brno. Belpská lávka tu samo-
zřejmě v té době ještě neexistovala.
Nevšední je další pohled na břeh Staro-
městského rybníka známého již roku 1372, 
pohled vede k části zástavby ulice Na Ko-
rábě a zobrazuje stav, kdy tu byla již část 
rybníka zaplněna navážkou. Vzniklé pro-
stranství pevné plochy bylo využíváno již 
od svých počátků k parkování motorových 
vozidel, bývala tu stanoviště tehdy rozší-
řených pojízdných kolotočů, cirkusů, dal-
ších atrakcí atd. Nyní je zde okrasný parčík 
a dětské hřiště.

Vzpomínáme 
na 20. století

Den senátora
Miloše Vystrčila

informace ze Senátu
a diskuze s veřejností

pondělí 3. dubna od 18:00 hodin,
Švejk Restaurant (dolní část)
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Loňská turistická sezóna na Roštejně se povedla  Foto: M. Římáková

želství necelá desítka párů. Již několik let 
ale pozorujeme klesající trend. Jednak sňa-
tečnost obecně klesá a jednak je momentál-
ně vyšší poptávka po místech, kde je možné 
uspořádat hostinu i oslavu a zároveň zde 
přespat, což bohužel hrad nabídnout nemů-
že,“ zdůvodnila kastelánka. Sňatek je mož-
né uzavřít v předhradí v jednom z altánků, 
v kapli nebo obrazárně. „Zájem snouben-
ců se dělí zhruba půl na půl mezi exteriér 
a interiér,“ doplnila. Několik párů už si pro 
letošní rok termín na hradě zarezervovalo.
Poprvé se brána otevře v sobotu 1. dubna, 
po celý zbytek měsíce bude památka pří-
stupná pouze o víkendech a státních svát-
cích, tedy na Velký pátek a Velikonoční 
pondělí. „Od května přivítáme návštěvníky 
denně mimo pondělí. Květnové svátky letos 
připadají právě na pondělky, proto bude 
hrad otevřen i v tyto dny a zavíracím dnem 
bude vždy následující úterý,“ upřesnila ote-
vírací dobu Rozinková.
Pokud vše půjde podle plánu, rádi by le-
tos rozšířili program o dětskou verzi výkla-
du na historické trase. Tuto možnost hrad-
ní správa nabídne nejprve organizovaným 
skupinám. „Uvažujeme také o doplnění ně-
kterých hracích prvků na trasu B, obě ak-
ce jsou však zatím ve fázi příprav a uvidí-
me, jak se je podaří realizovat,“ přiblížila 
kastelánka. Nejbližšími kulturními událost-
mi na hradě bude Myslivecký den v prv-
ní květnovou sobotu a za čtrnáct dní poté 
Roštejnský hodokvas. „Na obě akce ná-
vštěvníky srdečně zveme, podrobnosti se 
na přelomu února a března objeví na na-
šem webu,“ doplnila Kateřina Rozinková. 

Marie Majdičová

Loňská sezóna se podle kastelánky Hradu 
Roštejna vydařila. Nejen že památku na-
vštívilo téměř 37 tisíc lidí, podařilo se ta-
ké uspořádat veškeré velké tradiční akce 
a navrátit chod hradu do předpandemické-
ho a předrekonstrukčního stavu. Letos se 
hradní brána poprvé otevře v dubnu. Pří-
chozí, a především děti, se mohou těšit 
na několik novinek.
Přestože za poslední tři roky kleslo číslo 
návštěvnosti na nejnižší hodnotu, je kaste-
lánka spokojená. „Interiéry vidělo přesně 
36.794 lidí. K tomu je třeba přičíst účastní-
ky exteriérových kulturních akcí a výjezdy 
pracovníků hradu s edukačními programy. 
Spolu s těmito akcemi se návštěvnost hradu 
pohybovala kolem 40 tisíc osob. Další jed-
notky tisíc příchozích se pohybovaly pou-
ze v exteriéru a ve statistice se neobjevují,“ 
objasnila čísla Kateřina Rozinková. Nej-
více rušno na Roštejně bylo v roce 2020, 
kdy vstupné dotoval Kraj Vysočina a pro 
návštěvníky bylo za symbolickou dvace-
tikorunu. Tehdy se návštěvnost interiérů 
společně s venkovními akcemi vyšplhala 
téměř na 54 tisíc.
„Uplynulou sezónu hodnotíme, i přes po-
kles návštěvnosti ve srovnání s covidovými 
roky, velmi pozitivně. Znamenala pro nás 
návrat ke klasické době provozu od dubna 
do října a obnovení tradičních kulturních 
akcí, které byly v předchozích letech ome-
zeny,“ vyzdvihla Rozinková. Lidé si tak 
opět mohli užít například Roštejnský ho-
dokvas, Noc kostelů v kapli sv. Eustacha, 
divadelní prohlídky či Jazz na Roštejně.
Lovecký hrad uprostřed lesů je také svateb-
ním místem. „Vloni zde vstoupila do man-

Roštejn vloni navštívilo 40 tisíc lidí

SeneCura SeniorCentrum Telč uspořáda-
lo v úterý 14. února zabijačkové hody. Kli-
enty uvítala ve velké společenské místnos-
ti paní ředitelka Marika Krejčí a představila 
jim program dne. Prvním bodem bylo hu-
dební vystoupení paní harmonikářky Ane-
ty Havlové, která všem zpříjemnila dopo-
ledne lidovými písničkami. Na stolech bylo 
připraveno pohoštění ze škvarků, klobásek 
a dalších pochutin od našeho skvělého ku-
chařského týmu pod vedením šéfkuchařky 
Jitky Malé.
Na odpoledne už bylo nachystané maso, ji-
trnice, ovar, řízky, ale i sladké pečivo. Ná-
sledovalo další vystoupení, tentokrát zpěv 
dam z Klubu seniorek. Moc děkujeme panu 
starostovi Vladimíru Brtníkovi, který nás 
navštívil a doprovodil dámy na piano. Ta-
ké děkujeme mistru řezníkovi Josefu Trn-
kovi a panu místostarostovi Pavlu Komíno-
vi za velkou pomoc s přípravou vepřových 
pochoutek.
Zabijačkové hody jsme si všichni moc užili 
a už se těšíme na další akci.

Dle TZ 

Zabijačkové hody 
v SeniorCentru Telč

Pěvecký sbor Srdíčko zve v neděli 19. 3. 
do orlovny v Telči na koncert, kde zazní 
i pohádkový muzikál. Během odpoledne 
bude představení uvedeno dvakrát s růz-
ným obsazením sólových rolí. Těšíme se 
na vás proto v 15 nebo 17 hodin.

Hledám pronájem 
garáže v Telči

– dlouhodobě. Tel.: 702 125 077
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Okamžiky věčnosti a pomíjivosti, do-
volujeme si vás pozvat na výstavu fo-
tografií Veroniky Jurákové. Fotogra-
fie, 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 
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 a potrvá až 
do konce března 2023.
Akce pro veřejnost (Změna vyhrazena) 
2. března od 16 hodin, učebna P2, 
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST, 
připravují studenti GOB a SOŠ Telč, 
vstup volný
9. března od 17 hodin, univerzitní 
knihovna, ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT ZUŠ pod vedením paní uč. Tů-
mové, vstup volný
15. března od 18 hodin, učebna P2, 
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST 
v rámci cyklu Rodinné stříbro, pořádá 
telčská pobočka NPÚ spolu s Univerzit-
ním centrem Telč, vstup volný
20. března od 17 hodin, učebna P2, 
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST, 
přednáška Miloslava Záškody o Argen-
tině je pořádána Muzeem Vysočiny Jih-

Takový neobyčejně obyčejný březen 
Také v březnu žijeme hlavně rekonstrukcí 
studentských pokojů, plánováním expo-
zice a aktivit v rámci projektu Svět Ro-
mů očima Míly Doleželové – www.mila-
dolezelova.eu a samozřejmě i generálním 
úklidem a přípravou na další sezonu. V pl-
ném proudu jsou kurzy Univerzity třetího 
věku, které letos pořádáme ve spoluprá-
ci s jednotlivými fakultami Masarykovy 
univerzity a jsou určeny všem zájemcům, 
kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný pře-
hled a dříve získané znalosti z nejrůzněj-
ších vědních oborů. Za zmínku určitě sto-
jí, že díky spolupráci s aktivními lidmi 
z Telče se naše budova postupně, mož-
ná trochu spontánně, ale vlastně docela 
přirozeně mění na volnočasové centrum. 
Jsou zde nejen knihovna a skvělá kavár-
na Petra Haase, tedy otevřené prostory, 
kterých teď mimo sezonu v Telči mnoho 
není, ale také nekomerční aktivity pro ši-
rokou veřejnost, tedy přednášky pořáda-
né s dalšími telčskými institucemi Mu-
zeem Vysočiny, telčskou pobočkou NPÚ 
a GOB a SOŠ Telč, koncerty ZUŠ Telč, 
cvičení jógy, taneční večery Lucie Vá-
chové a celá paleta akcí navázaná na Zá-
kladní školu Vážka a spolek Na Větvi. 
Možná se to nezdá, ale je za tím spousta 
práce a není to vůbec samozřejmé. Bude 
jen dobře, když se podobné aktivity bu-
dou rozvíjet i nadále a za nás určitě patří 
poděkování především všem organizáto-
rům, ale i těm, kdo do otevřených prostor 
bývalé jezuitské koleje nacházejí cestu. 
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) 

Zprávy z UCT 
– březen 2023

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 1. 2023 do 18. 2. 2023

Přehled počasí v Telči
Leden v číslech
Průměrná teplota: 1,5 °C
Průměrný tlak: 1018 hPa
Srážky:  21,2 mm
Max. teplota: 11,7 °C, 1. 1. v 13:45
Min. teplota:  -6,7 °C, 29. 1. v 6:43
Max. rychlost větru: 41,6 km/h, 31. 1.

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.

Město Telč zveřejnilo záměr pronájmu 
části rekonstruovaných prostor bývalé-
ho domova pro seniory v ulici Špitál-
ní v Telči pro restauraci, kavárnu, cuk-
rárnu a podobné zařízení pro občany 
a návštěvníky areálu. Prostor určený 
k pronájmu: 127,48 m2. Min. nabídko-
vá cena je stanovena na 57.000 Kč/rok. 
Záměr pronájmu s uvedením podmí-
nek a s konkrétním vymezením prostor 
k pronájmu je zveřejněn na úřední des-
ce města Telče. Podávání nabídek je 
možné do 31. 3. 2023 do 9.00 hod.

Záměr pronájmu 
prostor pro restauraci, 
kavárnu, cukrárnu 

lava, pobočka Telč, ve spolupráci s Mu-
zejním spolkem v Telči a Univerzitním 
centrem Telč. Vstupné na tuto akci je 
dobrovolné.

Jaroslav Makovec

Aktuální informace 
z radnice 

Dražební vyhlášky ● Oznámení 
o uložení písemností ● Ztráty a nálezy 
● Záměry pronájmů a prodeje pozem-
ků ● Sdělení orgánů státní správy ● 

www.telc.eu/uredni_deska
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Telč 
na archivních 
fotkách 
Jiřího Šimáčka
Díky laskavosti paní Dagmar Vondrákové 
– dcery pana Šimáčka – si můžeme pro-
hlédnout momentky ze staré Telče.
Redakce TL ještě jednou děkuje za půjče-
ní! 

Poválečná návštěva pana prezidenta Edvarda Beneše v roce 1946

Dnes již nestojící hotel U Nádraží / Na Růžku

Pohled na náměstí od Horní brány
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Základem pro takovou situaci je slovo kon-
templace. Tímto způsobem se můžeme ně-
kdy dotknout toho, co vidíme povrchově. 
Můžeme si sami vytvořit prostor pro oprav-
dové vnímání podstaty díla.
Může dojít k rezonanci skryté harmonie. Na-
ši strážní archeologičtí andělé s námi vstou-
pili do současného milénia právě tímto způ-
sobem. Z hlediska historie byl učiněn objev, 
který není doposud znám. Lze přiznat a kon-
statovat, že na našem dnešním území byli li-
dé se zcela mimořádnými schopnostmi. Je 
docela možné, že tu kulturu již z dějin známe. 
Rozhodně nemůžeme vyloučit novověk, ale 
ani to, že nás někdo navštívil hodně zdaleka 
už kdysi dávno.
Pokud to bude ze současného vědeckého hle-
diska vůbec možné a najde se vysvětlení, bu-
deme se divit a žasnout určitě všichni!

Jan Stříteský, ARCHEOS Telč

Každý rok si připomínáme pana Zachariáše 
z Hradce, který zemřel 6. 2. 1589. Tato zce-
la výjimečná osobnost si zaslouží naši úctu 
i v současné době. V roce 1985 byl právě 6. 
2. založen ARCHEOS. „Milí pionýři, mějte 
rádi svoje město a až budete větší, tak pro něj 
také něco udělejte!“ Toto věnování nám na-
psal místní kronikář pan učitel Karel Cejnar 
po své přednášce o historii Telče.
Bylo to právě jeho auto, které stávalo na ná-
městí.
Na telčské kulturní skvosty, zejména z ar-
chitektury, se díváme většinou běžným po-
hledem. Významné dědictví bereme jako sa-
mozřejmost. Každá „stvořená krása“, může 
skrývat to, co nám často uniká při každoden-
ním zření. Můžeme si vytvořit samostatnou 
časovou dispozici pro bližší pochopení du-
ševní reinkarnace autora v jeho čase.

Tatřička

Téměř o tři tisíce lidí více než v roce 2021 
prošlo Telčským podzemím. Pekelnou expo-
zici zhlédlo přesně 8.390 smrtelníků. „Tu-
risté všeobecně stále častěji vyhledávají zá-
žitky. V květnu a červnu byl obrovský zájem 
ze strany školek a škol, o prázdninách pak 
převažovaly rodiny s dětmi. Propagaci urči-
tě pomohly i reportáže TV Nova a Prima,“ 
myslí si Nováková. Návštěvu turistům uleh-
čuje také rezervační systém na webu města.
Velmi rušno bylo kolem vlakového nádraží 
a především Expozice historie železniční do-
pravy, kterou zhlédlo 2300 lidí, ve srovnání 
s předchozí sezónou jde o více než dvojná-
sobný počet. Výstava je denně otevřená pou-
ze v době Prázdnin v Telči, po zbytek léta je 
přístupná od pátku do neděle. Vloni prostor 
depa zpestřila galerie deseti velkoplošných 
fotografií zapomenuté železniční historie. 
Další sledovanou expozici – Galerii Hasič-
ský dům na náměstí – navštívilo 2.919 mi-
lovníků umění, tedy srovnatelný počet jako 
v předchozích letech.
O tom, že oblíbenými výletními body jsou 
vyhlídková místa, svědčí tisíce lidí, které vy-
stoupaly na obě věže a rozhlednu Oslednice. 
Bezmála sto dřevěných schodů, vedoucích 
na nejstarší dochovanou památku ve měs-
tě, zdolalo téměř sedm tisíc návštěvníků. Jen 
o pár set méně jich vyrazilo na výlet za měs-
to, na vyhlídku spravovanou telčským Klu-
bem českých turistů.
A kdo je vlastně typickým návštěvníkem 
města? „Záleží na ročním období, v létě jed-
noznačně převažují rodiny s dětmi. Mimo se-
zónu jsou to páry, ale i skupinky přátel, při-
jíždějící často i na několik dnů. Konec jara 
a začátek podzimu bývá ve znamení hromad-
ných zájezdů,“ nastínila Jana Nováková.

Marie Majdičová

S počátkem nového roku provozovatelé pa-
mátek, rozhleden či expozic hodnotí uply-
nulou sezónu a tvoří statistiky návštěvnosti. 
Obdobně je tomu i v Telči a okolí, kde čísla 
už několikátým rokem zkresluje rekonstruk-
ce zámku, která má vliv i na okolní cíle nebo 
ruch v informačním centru. Právě tam jsme 
se zeptali, jaké byly loňské trendy. Jedním 
z nich byla například návštěva Telčského 
podzemí, které lze označit za skokana roku. 
Zvýšený zájem příchozích ale zaznamenali 
také v Expozici historie železniční dopravy.
V letech před zahájením oprav dosahova-
la návštěvnost Státního zámku mnohdy až 
ke stovce tisíc. Vloni, podobně jako v roce 
2021, překročila 18 tisíc. Rekonstrukce nej-
většího turistického lákadla je milníkem ta-
ké pro infocentrum, kde se počet příchozích 
v posledních třech letech propadl na polovi-
nu původních čísel. V loňském roce tam za-
vítalo 31.127 lidí.
Velkou změnou nejen pro pracovníky „íčka“, 
ale především pro návštěvníky byl návrat 
do nově opraveného přízemí radnice. „Míst-
ní i turisté prostory jednoznačně chválí, oce-
ňují příjemné prostředí, více místa i pře-
hledné uspořádání letáků a propagačních 
materiálů,“ uvedla Jana Nováková z Turis-
tického informačního centra. To je po rekon-
strukci kompletně bezbariérové včetně toa-
let. „Ve dvoře funguje zázemí pro cyklisty, 
kde si mohou dobít elektrokola. V případě 
defektu zapůjčíme i kufřík s nářadím,“ do-
plnila. Právě výlety na elektrokolech jsou 
podle ní jednoznačným trendem loňské se-
zóny. „Návštěvníci se velmi často ptali, kam 
na nich v okolí mohou vyrazit,“ potvrdila.

Turistickým lákadlem 
loňského roku bylo 
podzemí

Domácí péče Sdílení již rok využívá v péči 
o své pacienty INR analyzátor. Měření INR 
se provádí pře-
devším u pacien-
tů, kteří užívají lék 
Warfarin. Vyšetře-
ní ukazuje hodno-
tu srážlivosti krve 
a využívá se v pre-
venci a léčbě trom-
bóz. Lékař poté 
může ihned upravit 
dávkování léčiv.
„Díky těmto možnostem známe výsledek 
vyšetření během pár minut a lidé nemusí če-
kat na výsledky z laboratoře. Úzce v tomto 
spolupracujeme s praktickými lékaři a mu-
sím říci, že tento úkon provádíme čím dál 
častěji. Jsme rádi, že můžeme stále rozšiřo-
vat možnosti péče v domácnostech našich 
pacientů. Vyšetření je samozřejmě plně hra-
zeno ze zdravotního pojištění,“ vysvětluje 
Pavlína Doleželová, vedoucí domácí ošetřo-
vatelské péče.
Analyzátor INR organizace Sdílení zakou-
pila díky štědré podpoře svých dárců. „Pří-
stroj stojí 40 tis. korun. Bez podpory dárců 
bychom si ho tedy nemohli dovolit. Patří jim 
za to velké poděkování. Odběr z žíly je pro 
řadu našich pacientů velmi nepříjemný. INR 
analyzátor těmto situacím předchází, rozbor 
se provádí jen na základě kapky krve. Ušetří-
me i čas zdravotnického personálu, který mu-
sel v případě standardních odběrů vozit vzor-
ky pro rozbor do laboratoře,“ uzavírá Eva 
Švecová, fundraiserka Sdílení.

Dle TZ

Analyzátor INR 
slouží ve Sdílení

Foto: Lenka Horálková
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O Pohár Města Telče 
– turnaj tradice 
i atraktivních prvků 
Dlouholetou tradici pořádání amatérské li-
gy v Telči stvrzuje konání dalšího ročníku. 
Oficiální „tváří“ soutěže je nově vzniklá te-
matická koláž symbolizující historii hokeje 
v Telči. Dominantou je proto samotné město 
Telč, hokejový pohár a Ulický rybník (mís-
to, kde hokej v Telči začínal). Dlouholetou 
tradici ledního hokeje v našem městě doka-
zují dochované historické fotografie. Kupří-
kladu v roce 1938 se utkání na Ulickém 
rybníku účastnila jako hráčka i hraběnka 
Markéta Podstatzká Lichtenstein. Tuto his-
torickou hokejovou tematiku pak doplňuje 
nové a údernější oficiální logo soutěže.

Letošní ročník turnaje získal kromě moder-
ního vzhledu také na prestiži a atraktivitě. 
Zápasy všech výkonnostních úrovní jsou ří-
zeny bez výjimek licencovanými rozhodčími 
Českého svazu ledního hokeje a na všechna 
utkání dohlíží kamerový systém v hokejové 
hale, který je v případě potřeby použit. S cí-
lem předejít vyhroceným situacím a problé-
mům, které se objevily v předešlých letech, 
byla vytvořena disciplinární komise, jež za-
stupuje bezpečnost všech hráčů turnaje. Veš-
keré výsledky včetně kanadského bodová-
ní jsou pravidelně aktualizovány na webové 
stránce www.htctelc.com.

Turnaj, který se pravidelně hraje již od ro-
ku 1982, letos svedl do soubojů sedmnáct 
týmů. Ty za sebou mají již kompletní Zá-

Sport

So 4. 3. – Sokol Kněžice – Liga Vysočiny pří-
pravek
SH Hlinsko – II. Liga dorostu
Ne 5. 3. – SH ZŠ Hradecká Telč – mlad-
ší žáci
9.00 – Florbal Telč – SK Jihlava, Ježci
10.40 – Florbal Telč – SK Jihlava, Lvíčata 
11.50 – Florbal Telč – Pacovští Honzíci
So 11. 3. – SH Pelhřimov – Liga Vysočiny 
elévů
So 18. 3. – SH Světlá n. S. – Liga Vysočiny 
přípravek
SH Bystřice n. P. – II. Liga dorostu
So 18. 3. – SH ZŠ Hradecká Telč – Liga Vy-
sočiny mužů
9.00 – Florbal Telč – Světlá n. S.
14.00 – SK JeMoBu – Florbal Telč 
Ne 19. 3. – SH Domky – Třebíč – Liga Vyso-
činy mladších žáků
Ne 26. 3. – SH Třebíč – Liga Vysočiny elévů
Dalším mládežnickými týmy spolku Florbal 
Telč jsou: 

Florbalové turnaje 
v březnu 2023 Milí čtenáři,

blíží se jaro a u nás na domečku to zname-
ná další příděl akcí. Na přelomu ledna a úno-
ra jsme opět potěšili seniory ze SENECURA 
Telč. Čekaly nás masopusty a děti z kroužku 
Tvořílek zhotovily pro dvě domácnosti vý-
zdobu do společných prostor. 
Další akcí byla soutěž na jarní prázdniny, kdy 
se děti mohly seznámit s naším pojetím abe-
cedy. Abeceda jinak, jak zněl název, se setka-
la s velkou účastí, za což jsme velmi rádi. 
Březen bude na našem DDM ve znamení 
divadel. Sedmého března můžete navštívit 
v prostorách divadélka v 15 hodin loutkovou 
pohádku Čarodějova hůlka. O den pozdě-
ji, tedy 8. března představí divadelníci tutéž 
pohádku na setkání amatérských souborů 
v Třešti a 12. března pojedou zahrát pohádku 
ještě do Studené.
Poslední nabídkou na setkání s námi v tomto 
článku je pozvánka na tvoření v rámci akce 
Vítání jara, a to 1. dubna.
Doufáme, že vás naše nabídka potěšila 
a na některé z akcí se uvidíme.

Kolektiv DDM Telč

DDM informuje

Florbalisté Orla Telč pozvali v sobotu 28. led-
na do Telče žáky z Jaroměřic, Moravských 
Budějovic, Třeště a Nové Říše na první ko-
lo florbalové miniligy. Turnaj byl rozdělen 
do dvou kategorií, mladší žáci do 11 let a star-
ší žáci od 12 do 15 let. Orel Telč měl zástupce 
v obou kategoriích.
Starší žáci nastoupili do ligy velice dobře, 
když dokázali porazit Novou Říši 5:2 a Třešť 
10:1. Nestačili pouze na výborně hrající tým 
Jaroměřických, kterým podlehli 1:6. Mlad-
ším žákům ale úplně chyběl tah na branku 
a střelecké štěstí. V turnaji se jim nepodaři-
lo dát ani jeden gól a po prohrách 0:6 s Mo-
ravskými Budějovicemi a 0:4 s Jaroměřice-
mi skončili na třetím místě. Odveta se bude 
hrát v neděli 5. března v tělocvičně ZŠ v Jaro-
měřicích. Výsledky najdete na stránce http://
www.oreltelc.cz/Miniliga_florbalu.

David Kovář

Florbalová miniliga

Dorostenci (2006, 2007) a Junioři (2004, 
2005), kteří trénují 2x týdně – Po a Čt. Vede-
né Filipem a Václavem Novákem.
U těchto kategorií nám v příští sezóně budou 
chybět hráči, takže hledáme nové zájemce 
o florbal a o práci v našem kolektivu.
Můžete se hlásit ve SH ZŠ Hradecká – 16.00 
– 19.00 hod.
Nečekej na jarní nábor a přijď hned!!!

Jaroslav Novák
Florbal Telč, z. s.

Dne 7. 1. 2023 se konal již XXII. ročník tra-
dičního Tříkrálového turnaje v košíkové. Tur-
naje se zúčastnilo 5 týmů (Brno, Nová Bystři-
ce, Protivín, BK Žabaři Telč, BK Žabaři Telč 
Juniors). Hrálo se systémem každý s každým 
a nakonec díky lepšímu skóre zvítězil tým 
z Nové Bystřice před Protivínem. Domácí 
skončili 3., resp. 5. Podařilo se nám ovlád-
nout individuální soutěže, které pořádáme 
na závěr turnaje. Vítězství v trestných hodech 
(tzv. šestkách) si v těžké konkurenci vystří-
lela Štěpánka Langhammerová (BK Žabaři 
Telč Juniors) a právem jí náleží titul slečna 
Šestkařka! Jako Pan Haluzka za sřelbu z půl-
ky hřiště si může říkat Lukáš Dvořáček (BK 
Žabaři Telč). Štěpánka Langhammerová by-
la též nejlepší střelkyní svého týmu v celém 
turnaji. 

Milan Maleček
BK Žabaři Telč

Tříkrálový turnaj 
v košíkové

kladní část a také svou část Nadstavbovou. 
Od sedmadvacátého února se soutěž překlo-
pila do své poslední fáze, kterou jsou vyřazo-
vací boje PLAY-OFF. Na vítěze turnajových 
„pavouků“ pak čekají unikátní ceny z české-
ho křišťálu, které financuje město Telč. Dal-
šími z hlavních partnerů turnaje jsou Ferrax 
Sport, s. r. o., a hokejový projekt Hockey Ta-
lent Academy, jenž sídlí právě v Telči.

Tomáš Kobera
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Akce
11. 3. 9.00 Hotel Antoň
Jarní bazárek dětského oblečení, hraček 
a potřeb pro děti 

Koncerty
14. 3.  19.00 Sál ZUŠ
Koncert Klubu přátel hudby – Robin 
Červinek (zpěv) a Marta Vašková (kla-
vír)

19. 3.  15.00 a 17.00 Orlovna
Koncert pěveckého sboru Srdíčko – po-
hádkový muzikál a dvakrát sólové před-
stavení 

5. 4.  19.00 Sál ZUŠ
Koncert Klubu přátel hudby – Jiří Pa-
zour (klavír)

Výstavy
9. 2. – 31. 3.        Univerzitní centrum MU
Okamžiky věčnosti i pomíjivosti
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, 
Muzejní spolek v Telči a Univerzitní cent-
rum MU Telč srdečně zvou na výstavu fo-
tografií Veroniky Jurákové

Přednášky, besedy
15. 3. 18.00    Univerzitní centrum MU
Funerální architektura 20. století v čes-
kých zemích 

16. 3. 17.30 obřadní síň radnice
Estonsko
Městská knihovna Telč zve na cestovatel-
skou besedu Mgr. Libora Drahoňovského. 
Vstup zdarma.

20. 3. 17.00    Univerzitní centrum MU
Argentina – jedno velké dobrodružství
vstupné dobrovolné

Kulturní kalendář

Uzávěrka příštího čísla
ve středu 15. března 2023

Chovatelé 
12. 3.  7.00 – 9.00  areál ZO 
ČSCH 
Výměnné trhy drobného zvířectva

Panský dvůr
1. 2. – 31. 3. infocentrum PDT
Z mé zahrady – výstava obrazů Zden-
ky Šimkové  

11. 3. 18:00
Autorské čtení s Ivankou Devátou – 
Šťastná za všech okolností

18. 3. 15.00 společenský sál PDT
Divadlo z Truhlice: Skřítek Zubykaz

25. 3. 17.00 a 20.00
Kino na kolečkách – „Websterovi ve fil-
mu“ a „Asterix a Obelix“

25. 3. 9.00 – 17.00
Velikonoční Panské trhy

31. 3. 15.00 – 18.00
Velikonoční tvoření

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

Klub důchodců
 v budově polikliniky

Velikonoční výstava
Neděle 26. 3.  9.00 – 16.00
Pondělí 27. 3.  9.00 – 16.00
Úterý 28. 3.   9.00 – 12.00
Klub nabízí: pondělí v 9.00 vzdělávací 
kroužek, čtvrtek v 9.00 cvičení, ve 14.00 
dramatický kroužek.
Více informací v klubu

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 
s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno 
každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné po-
sezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. 
Tel. 775 219 362,
www.krtecek.org, www.facebook.com/
centrumkrtecek

Telčské listy 3/2023 – 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. Holcová. MK ČR 
E 20681, 9. 3. 2012

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
Michal Prokop, Štěpnice
Dan Petrů, Štěpnice
Adéla Marková, Staré Město

Opustili nás
František Lupač, Radkov 87 let
Zdeňka Hauzarová, Štěpnice 91 let
Jitka Kovářová, Štěpnice 75 let
Rudolf Válek, Štěpnice  91 let
Josef Lazárek, Zadní Vydří 69 let
Zdenka Kernstocková, Štěpnice 89 let
Metoděj Hrůza, Rozseč  81 let
Karel Přibyl, Staré Město 78 let
Veronika Nováková, St. Město 82 let
Marie Chalupová, Mysliboř 80 let
Oldřich Jakubec, Zvolenovice 95 let
Ludmila Leitgebová, Štěpnice 70 let
Marie Šimáčková, Vnitřní Město 82 let
Jaroslav Sirka, Mrákotín 73 let
Prokop Pokorný, Stará Říše 73 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypravite-
lem pohřbu).

Římskokatolické
sobota 17.00  Matka Boží

neděle 9.00  Jména Ježíš
 17.00  Jména Ježíš
20. 3. – slavnost sv. Josefa
 8.00  Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby
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Masopust v Krahulčí. Více o masopustech v okolí Telče se dočtete v dubnovém čísle TL

Více na str. 15 Foto: Pavel Boček

Ohlédnutí 
za karnevalem 
v orlovně

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


