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Téměř půl miliardy Kč jsou rozpočtové náklady pěti hlav-
ních staveb, které v letošním roce probíhají v Telči. V porovná-
ní se stejně velkými městy se jedná o zcela ojedinělou stavební 
aktivitu. Telčské listy se pokusily zmapovat, jak to v současné 
době na jednotlivých staveništích vypadá. 

Největší ze zmíněných akcí je zásadní rekonstrukce bývalé jezu-
itské koleje na náměstí. Bude stát 155 mil. Kč. Jejím investorem je 
Masarykova univerzita v Brně. Josef Plucar, ředitel Univerzitního 
centra MU, nám k současnému dění na stavbě sdělil: „Byly do-
končeny veškeré bourací práce a jsou dokončovány sanační práce 
uvnitř budovy. Provádí se rozvody inženýrských sítí a před dokon-
čením je první etapa půdní vestavby. Na stavbě je zatím proinves-
továno téměř 35 mil. Kč.“                         Pokračování na straně 4

Učil se bruslit na Nadymáku. 
Teď je mistrem světa

Český hokejový reprezentant Petr Vampola začal bruslit na telčském Nadymáku. 
Teď je mistrem světa. Více čtěte na straně 15.             Foto: ČTK / Radek Petrášek

Vše o VI. ročníku evropského 
filmového festivalu filmů o umění 
v Telči ve zvláštní příloze!

24. - 26. června:
Art&film už pošesté

Příloha:

TELČSKÉ LÉTO
2010

Foto: Josef Plucar
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Z jednání rady města
87. schůze - 14. dubna
- RM schválila uzavření smluv zaklá-
dající právo provést stavbu „Zvýšení 
bezpečnosti podél komunikace I/23, re-
konstrukce veřejného osvětlení v ul. Na 
Posvátné, Štěpnická a Oldřichovo ná-
městí v Telči“.
- RM schválila udělení výjimky z obec-
ně závazné vyhlášky o zabezpečení ve-
řejného pořádku Sportovnímu klubu 
Telč, oddílu Bike club pro pořádání akce 
„bm(X)treme fest“ na zimním stadionu v 
Telči, a to do 3,00 hod. 27. 6. 2010.
- RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Telč a EUROVIA Jihlava 
na zhotovení díla „Oprava části MK v 
obci Studnice – II. etapa, spojovací ko-
munikace Studnice – Doupě“.

88. schůze - 28. dubna
- RM schválila aktualizovaný Knihovní 
a internetový řád Městské knihovny Telč 
s účinností od 1. května 2010.
- RM schválila uzavření smlouvy se spo-
lečností H-P Třebíč na provedení auditu 
společnosti Služby Telč, spol. s.r.o., za 
rok 2009.
- RM schválila příspěvkové organizaci 
Dům dětí a mládeže Telč použití inves-
tičního fondu do výše 60 tis Kč na vybu-
dování sociálního zázemí a dovybavení 
DDM.
- RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku parc. č. 7658/1 a části 
pozemku parc.č. 7659 v k.ú. Telč (řado-
vé garáže Štěpnice).
- RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky na akci „Stavební úpravy bytových 
domů č.p. 614 a 615 v Telči“, schválila 
dodavatele, kteří budou vyzváni k podá-
ní nabídky, a složení komise pro otevírá-
ní a hodnocení nabídek.
- RM vzala na vědomí informaci o zpra-
cování a projednání územní studie „Pila 
Na Sádkách“.
- RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
mezi Městem Telč a společností TROJ-
STAV Telč, jejímž předmětem je dílo 
„Obnova fasády Domova pro seniory 
Telč – III. etapa“.

89. schůze - 12. května
- RM vzala na vědomí výsledky hospo-
daření příspěvkových organizací na úse-
ku školství, které zřizuje Město Telč za I. 
čtvrtletí 2010.
- RM schválila vyhlášení veřejné za-
kázky na akci „Plynofikace sídliště U
Štěpnického rybníka Telč“, schválila do-
davatele, kteří budou vyzváni k podání 
nabídky, a složení komise pro otevírání a 
hodnocení nabídek.

Výsledky voleb v Telči a v obcích správního obvodu

Volili jsme Poslaneckou sněmovnu
Ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly 28. a 29. května, bylo ve vo-
lebních seznamech  v Telči zapsáno 4692 voličů. K volbám jich přišlo 3012. Volební 
účast tak činila 64,19 % ( v ČR 62,60 %). V odevzdaných 3 010 obálkách bylo 2 990 
platných hlasů. Jak se o ně v procentech podělily strany, které se dostaly do Poslanec-
ké sněmovny, ukazuje následující tabulka:

 ČSSD ODS TOP 09 KSČM VV
Telč 19,73 19,69 15,91 12,24 11,10
Vysočina 23,43 17,22 14,34 13,41   9,91
ČR 22,08 20,22 16,70 11,27 10,88

Volby v obcích správního obvodu Telče
Pořadí politických stran na prvních dvou  místech v každé obci a procento platných 
hlasů, které zde získaly. Číslo v závorce je počet hlasů pro příslušnou stranu.

Bohuslavice  TOP 09 -  24,70 (21) ODS – 18,82 (16)
Borovná ČSSD – 22,50 (9) KDU, KSČM – 17,50 (7)
Černíč KDU – 33,76 (26) TOP 09 – 19,48 (15)
D. Vilímeč ČSSD – 33,96 (18) KDU – 30,18 (16)
Doupě ODS – 17,64 (9) ČSSD – 13,72 (7)
Dyjice ODS – 19,17 (14) KDU – 15,06 (11)
H. Myslová ČSSD – 26,31 (10) ODS, VV – 15,78 (6)
Hostětice ČSSD, ODS – 25,00 (17) TOP 09 – 11,76 (8)
Jindřichovice ČSSD, KDU – 22,64 (12) KSČM – 20,75 (11)
Klatovec KSČM – 26,00 (13) ODS – 24,00 (12)
Knínice ČSSD – 30,00 (33) ODS – 15,45 (17)
K. Myslová TOP 09 – 25,00 (7) ČSSD – 21,42 (6)
Krahulčí TOP 09 – 17,08 (48) ODS – 16,01 (45)
Krasonice ČSSD – 30,84 (33) KSČM, KDU – 14,95 (16)
Lhotka ČSSD – 30,15 (19) ODS – 23,80 (15)
Markvartice ČSSD – 27,35 (29) VV – 17,92 (19)
Mrákotín ČSSD – 24,19 (113) KSČM – 19,48 (91)
Mysletice ČSSD – 22,95 (14) KSČM – 16,39 (10)
Mysliboř ODS – 18,18 (20) TOP 09 – 17,27 (19)
Nevcehle ČSSD – 21,32 (29) VV – 20,58 (28)
Nová Říše TOP 09 – 16,11 (73) KSČM – 15,67 (71)
Olšany TOP 09 – 38,29 (18) KDU – 25,53 (12)
Olší ČSSD – 27,02 (10) KDU – 16,21 (6)
Ořechov ČSSD – 38,23 (13) KSČM – 20,58 (7)
P. Dubenky ČSSD – 44,06 (26) KSČM – 20,33 (12)
Radkov TOP 09 – 20,66 (25) VV – 18,18 (22)
Rozseč TOP 09 – 30,12 (25) KSČM – 21,68 (18)
Řásná ČSSD – 22,30 (29) ODS – 21,53 (28)
Řídelov KSČM – 28,07 (16) TOP 09 – 21,05 (12)
Sedlatice KDU – 34,21 (13) ČSSD – 23,68 (9)
Sedlejov ČSSD – 20,35 (34) ODS – 14,97 (25)
Stará Říše KSČM – 21,85 (66) ČSSD – 21,19 (64)
Strachoňovice ČSSD – 22,44 (11) ODS – 20,40 (10)
Svojkovice KSČM – 41,37 (12) ČSSD – 17,24 (5)
Telč ČSSD – 19,73 (590) ODS – 19,69 (589)
Urbanov KDU – 22,72 (15) ODS – 19,69 (13)
Vanov ČSSD – 24,48 (12) KSČM – 20,40 (10)
Vanůvek ČSSD, ODS – 35,00 (7) KSČM – 10,00 (2)
Vápovice KDU – 27,27 (9) ODS – 21,21 (7)
Volevčice ČSSD – 30,76 (8) TOP – 19,23 (5)
Vystrčenovice ODS – 20,58 (14) ČSSD – 19,11 (13)
Zadní Vydří KDU – 31,03 (9) ČSSD – 24,13 (7)
Zdeňkov KDU – 37,20 (16) KSČM – 25,58 (11)
Zvolenovice ODS – 21,56 (11) TOP 09 – 19,60 (10)
Žatec ODS – 18,66 (14) KSČM – 17,33 (13)
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Druhou květnovou noc prošla Telčí  „li-
kvidační četa“. Jinak se její řádění nedá na-
zvat. Výsledkem je několikatisícová ško-
da. Ostatně, podle fotek si obrázek udělejte 
sami. Smutné je, že někdo takto ničí práci 
druhých. Smutné je i to, že ostatním je to 
fuk. Jedná se totiž „jen“ o majetek města. 
Pokud by někdo našel odvahu vytočit číslo 
158 a věc oznámit, mohli být pachatelé do-
padeni při činu. Ale odvaha chyběla. Třeba 
hrála svou roli i nedůvěra k práci policie. 
Přitom se právě díky dobré práci telčských 
policistů podařilo tento případ objasnit. Dou-
fejme, že po ukončení vyšetřování neujdou 
pachatelé zaslouženému postihu.

Foto:  Archiv Služby Telč, s. r. o.

Ale sáhněme si do svědomí. Nepřispí-
váme sami svou lhostejností a mnohdy i 
bezohledností k ničení naší společné prá-
ce?                                     Roman Fabeš

Radosti a starosti telčského starosty…
Tentokrát spíš smutek a rozčarování

A takhle někdo „odměnil“ správce sběr-
ného dvora za jeho téměř nepřetržitou služ-
bu občanům.

Takhle dopadá před několika lety zre-
konstruovaná hráz Ulického rybníka ne-
respektováním zákazu průjezdu těžkých 
nákladních aut a autobusů.
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Hlavní stavby ve městě

Staví se. Za půl miliardy Kč!
Pokračování ze strany 1

Nová, dočasná dominanta města, velký 
stavební jeřáb ve dvoře koleje, dokazuje 
jak mistrovské umění stavbařů firmy Star-
kon, tak absolutní výjimečnost této stavby 
v centru městské památkové rezervace za 
posledních 300 let.

letošním roce jsme na stavbu obdrželi od 
Ministerstva kultury přibližně polovinu po-
třebné částky, 47 mil. Kč.“

Téměř 130 mil. Kč bude stát rekonstruk-
ce a dostavba Základní školy v Hradecké 
ulici. „Zde je stavba v samém počátku. Do-
davatelské firmy Podzimek a synové a Sta-

Lannerův dům – stavba blížící se svým 
objemem 80 mil. Kč. „V budoucím sídle 
územního pracoviště Národního památkové-
ho ústavu pro kraj Vysočinu byly od zaháje-
ní stavby v prosinci loňského roku dokonče-
ny demoliční práce novodobých  přístavků 
a příček, provádí se rozvody inženýrských 
sítí a byly dokončeny základy u vnějšího ob-
jektu garáží. Náročné bylo statické zpevnění 
odkrytých kleneb v přízemí objektu,“ uvedl 
pro TL Bohumil Tripal, náměstek ředitele 
telčského pracoviště památkářů a dodal „v 

vos Brno provedly nezbytné sanační práce, 
základy budoucí sportovní haly a probíhá 
rekonstrukce staré přístavby. Zatím zde 
bylo proinvestováno asi 15 mil. Kč,“ sdělil 
vedoucí odboru rozvoje MěÚ Telč Vladi-
mír Švec.

Zcela jiná situace je na další velké stav-
bě, jejímž investorem je město Telč. Do-
pravní terminál za více než 45 mil. Kč 
(35 mil. Kč město, 10 mil. Kč ČD) sloučí 
vlakové a autobusové nádraží a bude tak 
novou, důstojnou branou do města. „Stav-

ba je prakticky před dokončením. Je před 
námi montáž krytých stání autobusového 
nádraží a další drobné práce. Terminál by 
měl začít sloužit veřejnosti v červenci,“ 
jsou slova Vladimíra Švece.

Poslední ze staveb, na kterou jsme se za-
měřili, je revitalizace náměstí Bratří Čapků 
a přilehlé části sídliště ve Štěpnici za více 
než 20 mil. Kč. Již v červnu se zde podle 
V. Švece můžeme těšit na moderní dětské a 
víceúčelové hřiště. Celá akce by pak měla 
být dokončena na podzim letošního roku.

Až vyjdou Telčské listy, budou stavby 
určitě vypadat jinak. Proto se k nim bu-
deme opakovaně vracet. Nejlépe je ale 
poznáte, pokud se vydáte na procházku a 
projdete se kolem nich. Určitě nebudete li-
tovat. Telč se historicky mění a vy budete u 
toho.    /z/

ZŠ Hradecká: 130 mil. Kč.                                                          Foto: Ilona Jeníčková

Dopravní terminál: 45 mil. Kč.                                 Foto: Tereza Jeníčková

Lannerův dům: 80 mil. Kč.
Foto: Bohumil Tripal

Náměstí Bratří Čapků a sportovní areál:
20 mil. Kč.              Foto: Vladimír Švec

Konzultační den 
rady města
středa 9. června

 15.00 - 17.00 hod.
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Je to skoro až k neuvěření, ale od vy-
hlášení městské památkové rezervace v 
Telči uplyne letos rovných 40 let. Telč 
byla vnímána už v období poválečné 
obnovy měst jako lokalita velmi hodnot-
ná z památkového hlediska, ke které je 
nutné přistupovat citlivě a zodpovědně. 
Právní rámec ve smyslu prohlášení Telče 
za městskou památkovou rezervaci však 
přišel až s rokem 1970. Výnosem minis-
tra kultury České socialistické republiky 
ze dne 27. dubna 1970 bylo historické já-
dro města Telče prohlášeno  za památko-
vou rezervaci s účinností od 20. července 
1970. Z uvedeného dokumentu citujeme: 
„Účelem prohlášení historického jádra 
města Telče za městskou památkovou 
rezervaci bylo zabezpečit tomuto celku 
zvýšenou ochranu, jakožto významnému 
dokladu urbanismu středověkého města, 
v němž se v neobyčejné čistotě forem 

Pozvání k procházce její historií

Městská památková rezervace Telč slaví 40 let
a historické úplnosti zachovaly stavby 
pozdní gotiky, renesance a baroka.“
K těmto „památkovým narozeninám“ se 
rozhodl Národní památkový ústav v Telči 
spolu s Městem Telč uspořádat výstavu, 
která bude instalována v zahradních arká-
dách zámku a která bude mapovat, co se 
za čtyřicet let z pohledu památkové péče 
ve městě událo. Přijměte proto pozvání 
a přijďte se během léta podívat na své 
město z tak trochu jiného úhlu. Zaháje-
ní výstavy je plánováno na 1. července v 
17.30 hodin. Výstava  bude přístupná po 
celou hlavní návštěvnickou sezonu. Jako 
malý dárek chceme čtenářům Telčských 
listů v několika následujících měsících 
přinést stručné shrnutí toho nejpodstat-
nějšího, co se v jednotlivých desetiletích 
s památkami ve městě stalo.

Martina Veselá, náměstkyně ředitele 
ú.o.p. NPÚ Telč

Foto: Tereza Jeníčková

Výstava
40 let Městské památkové rezervace Telč

Arkády zahrady státního zámku
Vernisáž 1. července v 17,30

Výstava je volně přístupná po celou hlavní sezónu

Připravilo ú.o.p. NPÚ Telč

Které památky se 
dočkají opravy?

V minulém čísle TL jsme informo-
vali, že zastupitelé schválili rozdělení 
finančních příspěvků z Programu rege-
nerace městských památkových rezer-
vací a zón. Ten každoročně vyhlašuje 
Ministerstvo kultury. Komise pro rege-
neraci MPR a MPZ, která vypracovala 
podklad pro rozhodování zastupitelů, 
měla pro letošní rok k dispozici 1,195 
mil. Kč pro Městskou památkovou re-
zervaci Vnitřní Město a 200 tis. Kč pro 
památkovou zónu Staré Město. Před-
seda zmíněné komise, Ing. arch. Jiří 
Ondráček vypočítal pro TL ty památky, 
které se díky zmíněnému programu do-
čkají letos opravy: „Ve Vnitřním Městě 
to budou měšťanské domy čp. 55 a 59. U 
prvního počítá vlastník s obnovou fasády 
do náměstí a u druhého pak s opravou 
úžlabí a komínu. Pokračovat bude také 
obnova ohradní zdi u hřbitova u sv. Anny. 
V kostele sv. Ducha bude provedeno 
odvlhčení obvodových  zdí a bude nově 
vymalován. Město Telč, jako vlastník 
mariánského sloupu na náměstí, zahájí 
I. etapu jeho restaurování. Na Starém 
Městě bude pokračovat postupná oprava 
fasády Domova pro seniory a obnova fa-
sády ohradní zdi tamního hřbitova.“

Najdeme tam i Telč

Historie vojenské
meteorologie je na
internetu

Devadesátiletá historie vojenské me-
teorologie zpracovaná Miroslavem Flaj-
šmanem a Josefem Šteklem v obsáhlé 
publikaci Hydrometeorologická služba 
Armády České republiky v období 1918 
- 2009, která vyšla v loňském roce, je pro 
zájemce dostupná ve formátu PDF na 
adrese:http://www.hydrometeoservice.
army.cz/htm/hms_aktuv.html

Telčské listy o tom informoval jeden 
z autorů, Miroslav Flajšman z Minister-
stva obrany ČR. Zájemci v ní samozřej-
mě také najdou zásadní údaje o vojenské 
meteorologické stanici v Telči v letech 
1946 až 1953. O té jsme podrobně psali 
v článku Na vojně v Telči v TL 12/2009. 
Zpřístupnění zmíněné publikace na in-
ternetu je o to významnější, že Minister-
stvo obrany ji vydalo  jako neprodejný 
tisk.                                                      /z/
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Slovo hejtmana

Hejtman chválí. Informatiky
Sešel jsem se začátkem května se specialisty, kteří se v našich 

městech a obcích zabývají informačními technologiemi čili vším, 
co souvisí s počítači. Při debatě s nimi jsem si jen potvrdil, co už 
jsem dříve věděl. V těchto lidech a jejich práci má Vysočina důle-
žité bohatství – jen stejně neviditelné jako ty elektronické sítě.

Měsíc předtím na třináctém ročníku konference „Internet ve státní 
správě a samosprávě“ v Hradci Králové byla Vysočina hodně vidět 
tradičně v tom nejlepším světle. Jako první samosprávný úřad vůbec 
zde kraj Vysočina převzal prestižní ocenění české internetové elity 
- cenu s názvem „Český zavináč“, která je pravidelně udělována od 
roku 1999. Ve zdůvodnění jsme slyšeli: „Rozhodli jsme se ocenit 
dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační společnosti na ce-
lém území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy 
nehledě na politickou příslušnost.“

Je totiž známou a uznávanou skutečností, že od roku 2001 všech-
na politická uskupení ve vedení kraje podporovala informatizaci 
regionu, kterou vždy považovala za jednu z rozvojových priorit ce-
lého kraje. Výsledkem je řada úspěšných projektů, jako je krajská 
páteřní síť ROWANet, datový sklad kraje, kontaktní centrum, účast 
kraje v mnoha mezinárodních projektech a v poslední době např. 
řada projektů rozvoje elektronizace zdravotnictví tzv. eHealth. Pro 
dodržování této kontinuity jsme toto významné ocenění přebírali 
spolu s mými předchůdci ve funkci hejtmanů – Františkem Do-
hnalem a Milošem Vystrčilem. Myslím, že je velmi dobře, že jsou 
odvětví důležité pro rozvoj kraje, v nichž jsme ochotni pracovat ve 
prospěch Vysočiny bez ohledu na svou politickou orientaci.

Cenu ovšem chápu především jako poděkování a uznání všem 
počítačovým nadšencům nejen na našem úřadě, ale v celém regio-
nu. Vzájemná vstřícná spolupráce všech úřadů je základním před-
pokladem pro naše úspěchy. I v celostátním kole soutěže Zlatý erb 
se internetové stránky a další elektronické služby našich měst a 

obcí pravidelně umísťují na předních pozicích. I letos se stránky 
městyse Okříšky na Třebíčsku umístily v kategorii „Nejlepší we-
bové stránky obce“ na vynikajícím druhém místě. Navíc Okříšky 
zvítězily v soutěži o zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bez-
bariérový přístup na webové stránky. A je to mimo jiné už léta 
výraznou mírou zásluha Zdeňka Ryšavého, který je dnes naším 
krajským radním pro informatiku a dlouholetým správcem webo-
vých stránek Okříšek. V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové 
stránky měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní oceněné pro-
jekty roku zařadily oficiální stránky města Moravské Budějovice,
loňský vítěz kategorie měst v národní soutěži Zlatý erb.

Máme i další velké ambice. Jsme průkopníky v elektronizaci 
zdravotnictví. Kraj intenzivně pracuje na projektech elektronických 
služeb pro pacienty i zdravotníky. Krajský úřad i jednotlivé městské 
úřady jsou tradičně aktivní v oblasti evropských IT projektů, aktuál-
ně například připravovaná technologická centra ORP a kraje.

Náš kraj patří dlouhodobě mezi absolutní republikovou špičku 
v oblasti zavádění nových informačních technologií. Odborníci o 
tom vědí a uznávají to. V mnohém jsme inspirací pro jiné kraje, 
které k nám chodí pro rady. Mým cílem je udržet přímou cestu 
tohoto zrychlujícího vlaku. Dlouholetý tahoun tohoto rychlíku a 
vynikající odborník Petr Pavlinec z krajského odboru informati-
ky a jeho nadšení kolegové z měst a obcí mě ostatně budou stále 
motivovat. Jak to řekl při našem setkání jeden z nich, Josef Švec z 
Velkého Meziříčí: „Je třeba mít vizi a také ji podložit pracovitos-
tí.“ Byl jsem potěšen tím, že on to tak vnímá u našich informatiků. 
A já vím, že stejné vlastnosti mají i „ajtíci“ v celém kraji.

Informační technologie jsou oborem, jehož výsledky nejsou tak 
na první pohled viditelné, ale jenž má přímý vliv na úroveň prak-
ticky všech dalších odvětví. Jsem rád, že to vědí i představitelé 
našich měst a obcí. Věřím, že na Vysočině budeme v této oblasti 
díky oněm šikovným oceňovaným IT nadšencům a jejich podpoře 
osvícenými nadřízenými stále špičkou.                  Jiří Běhounek,

hejtman Vysočiny
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Vzpomínáme na 20. století
Zveřejněním snímku úpravy atiky jezuitské koleje, která bude 
první viditelnou změnou v obrazu náměstí v současném století, 
jsme vyvolali dotazy na změny, které na náměstí proběhly ve 
20. století. V několika dílech našeho seriálu se je proto poku-
síme zdokumentovat. Tou první, a určitě jednou z největších, 
byla změna podoby štítu čp. 64.
Ta vznikla hned na počátku zmíněného století. Po požáru v roce 
1900, který zachvátil prvních sedm domů ve směru od dneš-
ní Základní umělecké školy, dostal dům čp. 64 neorenesanční 
fasádu, která se značně lišila, jak dokazují naše snímky, od té 
původní.

Stále hledáme fotografie a další náměty pro seriál Vzpomíná-
me na 20. století. Podle vašich ohlasů patří mezi nejoblíbenější 
rubriky TL.

Letošní Ceny města Jihlavy. 
Skoro do Telče

23. června převezmou na jihlavské radnici Ceny města Jihla-
vy jejich letošní laureáti.

Za zásadní podíl na zřízení památníku Gustava Mahlera v 
Jihlavě, a především za mimořádný nárůst povědomí o Gustavu 
Mahlerovi, jako o umělci ovlivněným českými podněty oproti 
jeho dřívějšímu negativnímu obrazu jako „cizího“ Rakušana, 
ji převezmou manželé Olga a Josef Poukarovi. Druhým oce-
něným je Jan Novák, dlouholetý předseda jihlavské pobočky 
České numismatické společnosti.

O nových držitelích Cen města Jihlavy, obdoby Cen města 
Telče, píšeme především pro jejich blízký vztah k Telči. Josef 
Poukar pochází z Nevcehle, byl žákem dnešní Základní školy 
v Masarykově ulici. V roce 1962 maturoval na tehdejší Střed-
ní zemědělské technické škole v Telči. K Telči má stále blízký 
vztah. V poslední době se například angažoval v pátrání po lite-
rárních odkazech bratří Josefa a Františka Polákových.

Jan Novák je telčský rodák z Podolí. Protože na konci pro-
tektorátu, kdy dokončil základní školu, byly velmi omezené 
možnosti pro další studium, začal se učit pekařem ve známém 
pekařství Stanislava Nováka ve Štěpnici. Po válce vystudoval 
Obchodní akademii v Jihlavě. V Telči pak pracoval v Hospo-
dářském družstvu, později v telčské pobočce Československé 
státní banky. Odtud později přešel do Jihlavy, kde zůstal po celý 
aktivní život věrný bankovnictví. I pan Novák má mimořádný 
vztah k Telči. V roce 1982 vydala jihlavská pobočka České nu-
mismatické společnosti, kterou vedl, pozoruhodnou medaili s 
motivy Telče. Je jeho zásluhou, že se v roce 1986 Telč dostala 
také na stříbrnou padesátikorunovou minci. A do třetice. V roce 
1999, kdy si Telč připomínala 900 let od svého založení, zajistil 
pan Novák vydání pamětní medaile k tomuto jubileu.

K významnému ocenění oběma skorotelčským laureátům le-
tošních Cen města Jihlavy blahopřeje i redakce TL a ráda uvádí, 
že oba patří k jejich stálým čtenářům.

Oblíbená výstava
„Květinová výzdoba 

na zámku“
se letos v červnu

z technických důvodů nekoná.

Setkání dechových hudeb a telčské mažoretky
v neděli 13. června na náměstí Zachariáše z Hradce

Waidhofenská dechovka, Brtnická Vysočanka, 
Humpolecká Vysočinka, Telčská dechovka
13,30 hod. Slavnostní průvod a nástup dechových hudeb

13,45 hod. Zahájení Setkání dechových hudeb starostou města Telče 
Mgr. Romanem Fabešem a starostou města Waidhofenu 
an der Thaya Kurtem Strohmayerem-Danglem

14,00 – 17,30 hod. Waidhofenská dechovka, Brtnická Vysočanka, 
Humpolecká Vysočinka, Telčská dechovka
a Telčské mažoretky

Setkání dechových hudeb a tel�ské mažoretky v ned�li 13. �ervna na nám�stí Zachariáše z Hradce

Waidhofenská dechovka, Brtnická Vyso�anka, Humpolecká Vyso�inka, Tel�ská dechovka

13,30 hod. Slavnostní pr�vod a nástup dechových hudeb

13,45 hod. Zahájení Setkání dechových hudeb starostou m�sta Tel�e Mgr. Romanem Fabešem a starostou m�sta
Waidhofenu an der Thaya Kurtem Strohmayerem-Danglem

14,00 – 17,30 hod.
Waidhofenská dechovka
Brtnická Vyso�anka
Humpolecká Vyso�inka
Tel�ská dechovka
a Tel�ské mažoretky
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v měsíci dubnu šetřili 
policisté z Obvodního oddělení Telč.

Vandal se pustil do Bory
V noci z 31. 3. na 1. 4. poškodil neznámý 
pachatel v Hradební ulici zaparkovaný 
osobní automobil VW Bora. Ulomil levé 
zpětné zrcátko a přešel po předním krytu 
motoru a střeše vozidla. Způsobil hmot-
nou škodu ve výši 9 tis. Kč.
Na diskotéce přišla o kabelku
3. dubna odcizila neznámá pachatelka na 
diskotéce kabelku, kterou majitelce strh-
la z ramene a utekla. Poškozená měla v 
kabelce osobní věci včetně mobilního te-
lefonu a peněženky s doklady a finanční
hotovostí.
Nesmí řídit a jel s ukradeným autem
6. dubna byl na Batelovské ulici kontro-
lován osobní automobil Citroen, který 
řídil muž, jenž má vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel. Navíc bylo zjiště-
no, že řídil odcizené vozidlo.
Nechávat cennosti ve vozidle se 
opět nevyplatilo
9. dubna v dopoledních hodinách vnikl 
ve Staré Říši neznámý pachatel do zapar-
kovaného automobilu, ze kterého odcizil 
odloženou peněženku s platební kartou, 
doklady a finanční hotovostí.
Řídil pod vlivem drog a nemá ři-
dičák
10. dubna přistihli policisté v Hradecké 
ulici řidiče, který má vysloven zákaz ří-
zení. Navíc bylo zjištěno, že řídí pod vli-
vem drog. Řidič byl na místě zadržen a 
je proti němu vedeno zkrácené přípravné 
řízení.

Vykradená prodejna v Knínicích
V noci z 11. na 12. dubna došlo k vlou-

pání do prodejny v Knínicích. Pachatelé 
odcizili zboží v předběžné výši 10 tis.Kč. 
Ve spolupráci s třebíčskými kriminalisty 
byl zadržen čtyřlístek pachatelů, proti 
kterým je nyní vedeno trestní řízení.
Bude sázet les
V noci z 20. na 21. dubna vnikl neznámý 
pachatel do prostor sněžné jámy v lesním 
porostu u Krasonic. Odcizil zde 4 700 ks 
sazenic smrku a 1400 ks sazenic boro-
vice. Majiteli způsobil škodu ve výši 53 
400 Kč.
Zloděj si zasedl na Večerku
Hned dvakrát během tří dnů vnikl nezná-
mý pachatel po vypáčení zadních dveří 
ve volně přístupném dvoře domu do 
prodejny Večerka ve Svatoanenské ulici. 
Odcizil zde zboží v celkové výši okolo 
23 tis. Kč.
Kradlo se ve mlýně v Horní Myslové
V době od 20. do 22. dubna vnikl nezná-
mý pachatel po překonání kamenné zdi 
do uzavřeného dvora Nechvátalova mlý-
na u Horní Myslové. 
Odcizil zde různé věci v ceně asi 3 tis. Kč.
V Mrákotíně přišlo auto o kola
V ranních hodinách 23. dubna odcizil 
neznámý pachatel v  Mrákotíně z vozi-
dla Renault Megane čtyři kompletní kola 
z lehkých slitin i s pneumatikami Barum 
Tiger Prima. Majiteli vznikla škoda ve 
výši 15 tis. Kč.
U Ulického rybníka se ztratily la-
vičky
V době od 12. do 23. dubna odcizil ne-
známý pachatel v Úzké ulici u Ulického 
rybníka z volného prostranství dvě lavič-
ky. Městu Telč vznikla tak škoda ve výši 
13 tis. Kč.

npor. Stanislav Pykal
vedoucí OO PČR Telč

Nevyměníš – nepojedeš!
Již jen 140 pracovních dnů zbývá dr-
žitelům řidičských průkazů vydaných 
od 1.1.1994 do 31.12.2000 na jejich 
výměnu!
Co je k výměně potřeba:
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- platný doklad totožnosti
- 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm
Kde se ŘP mění:
- na úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí podle místa trvalého pobytu držitele 
ŘP
- v Telči na odboru dopravy MěÚ, pra-
coviště  Na Sádkách 
Výměna ŘP je zdarma!
Více
www.vymentesiridicak.cz

Co se kopalo
v Družstevní ulici?

Na tuto otázku odpověděl pro TL Fran-
tišek Čermák, vedoucí provozu Telčsko, 
Vodárenské akciové společnosti:

„Při pravidelných kontrolách kanali-
začních sítí zde byla našimi pracovníky 
zjištěna závada na kanalizační stoce, 
která se opakovaně ucpávala. Nepomoh-
lo ani vysokotlaké pročištění. 14. dubna 
jsme proto museli přistoupit k radikální-
mu řešení.

V hloubce cca 2,8 m byl proveden vý-
kop, odstraněna stará betonová kanali-
zační stoka a nahrazena novou. Součas-
ně došlo i k propojení několika přípojek, 
které situaci na zdejším řadu kompli-
kovaly. Jednalo se o jednu z největších 
oprav za poslední roky, kterou jsme za-
jišťovali.“

Snímek ukazuje náročnou práci pracov-
níků VAS při odstraňování poruchy.

Foto: Archiv VAS

Počasí v dubnu
Po celý měsíc převažovala proměnlivá 

oblačnost, ale aprílové počasí k nám bylo 
přívětivé. Přibližně do poloviny měsíce 
byly maximální teploty od 7 do 15 °C, 
bylo i hodně oblačnosti, málo sluníčka a 
poměrně časté srážky. V noci z 1. na 2. 
dubna padal sníh s deštěm a po několik 
hodin vydržela slabá vrstva mokrého sně-
hu. Byl to zatím poslední klasický sníh 
uplynulé zimy. Sníh ve formě sněhových 
krupek se vyskytl ještě 10. a 11. dubna 
v dešťových přeháňkách. Druhá polovina 
měsíce už byla teplejší. Oblačnosti bylo 
méně, tím bylo více sluníčka a maxima 
vystupovala od 12 do 20 °C. Ojediněle 
se vyskytovaly přeháňky a 26. dubna i 
pěkná bouřka. První vlaštovky přiletěly 

10. dubna. Během celého měsíce se ještě 
nepravidelně několikrát objevily mrazí-
ky, ale jen do – 2 °C a při zemi do – 6 °C. 
Koncem měsíce se za polojasného počasí 
rychle oteplovalo a 30. dubna vystoupila 
maximální teplota téměř na 24 °C.

Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově 
jako slabě nadprůměrný.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

TOP 09 je v Telči
10. května byla v Telči založena místní 
organizace TOP 09. Jejím předsedou 
byl zvolen Vladimír Lukeš, místo-
předsedy Jiří Remeš a Šárka Kresová. 
Kontakt na novou politickou stranu ve 
městě je 728 510 739.
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Žáci GOB a SOŠ na mistrovství ČR

Telč reprezentovali
Macháčková a Srp

Nejlepší středoškoláci v záznamu a zpra-
cování textů se setkali 28. a 29. dubna na 
Obchodní akademii v Pelhřimově, kde se 
konalo 18. středoškolské mistrovství ČR v 
grafických disciplínách. Na tuto prestižní
soutěž se probojovali i dva žáci naší školy.

Iva Macháčková, žákyně 4. ročníku obo-
ru podnikání a služby, soutěžila v kategorii 
korektura textu. Její naděje na dobré umís-
tění však ztroskotaly v okamžiku, kdy jí 
během práce „zamrzl“ počítač a Iva musela 
ze soutěže odstoupit. Pravidla jsou v tomto 

ohledu bohužel krutá a opakovaný start ne-
připouštějí.

V soutěži však pokračoval Jan Srp (3. 
ročník stejného oboru), který si na mistrov-
ství zajistil nominaci ve dvou disciplínách, 
v korektuře textu a ve wordprocessingu. 
Honza zabojoval a v obou soutěžích obsa-
dil výborné 9. místo. Dosažený výsledek 
je pro něho určitě povzbuzením do dalšího 
tréninku. Motivací je i možná účast na mi-
strovství světa, které se koná v příštím roce 
v Paříži.

Ing. L. Novák, GOB a SOŠ Telč

Ivu Macháčkovou zradil na mistrovství ČR 
počítač. Nepomohla ani asistence profesora-
Ladislava Nováka. Foto: Archiv GOB a SOŠ

Ojedinělá výstava v muzeu

Tabla Jana Floriana
Bylo to velké překvapení. V roce 1962 

představila Střední zemědělská technická 
škola telčské veřejnosti své první matu-
ranty. A hned zcela netradičně. Tablem, 
které budilo pozornost tehdejšího „ma-
lého“, neinternetového, světa, daleko za 
hranicemi města. Nebylo to jen tím, že 
maturanti pocházeli z celé jihozápadní  
Moravy, ale především jeho provedením. 
Dřevořezba staroříšského výtvarníka Jana 
Floriana byla uměleckým dílem, které 
muselo zaujmout každého. Dnes již ne-
lze zjistit otce tohoto nápadu. Nebudeme 
určitě daleko, když ho přisoudíme řediteli 
školy Jaroslavu M. Dudkovi. Ani on asi 
nedokázal odhadnout dopad nevšedního 
počinu. V následujících letech vytvořil 
Jan Florian tabla pro téměř 30 maturit-
ních ročníků školy! V současné době má 
veřejnost možnost jich většinu zhlédnout 

na výstavě v prostorách telčského muzea, 
která potrvá do 25. července. Samozřejmě 
zde najdeme i to první, z roku 1962. 

„U výstavy očekáváme vyšší návštěv-
nost. Umělecký projev autora tabel Jana 
Floriana si to určitě zaslouží  ale mož-
nost podívat se na rodiče, či dokonce 
prarodiče, jak vypadali v době zkoušky 
dospělosti, je v tomto případě ojedinělá. 
Navíc nastává období školních sjezdů, a 
tak věříme, že se i sami absolventi při-
jdou podívat na své tablo. Vždyť na nich 
najdeme více než 800 maturantů!“ uved-
la pro TL při zahájení výstavy vedoucí 
muzea Helena Grycová Benešová.      /z/

Jan Florian (1921 – 2007) většinu své-
ho života prožil výtvarnou činností ve 
Staré Říši. Tvořil sochy, reliéfy, intar-
zie, maloval na plátno, restauroval sta-
ré obrazy, sochy a fresky. Působil také 
jako sólista v jihlavské opeře. Více: 
http://www.obrazy-krenkova.cz/index.html

Nové varhany pro ZUŠ
Základní umělecká škola získala od 

kraje Vysočina účelovou dotaci na zlep-
šení vybavení školy. Sloučením této 
dotace s vlastními prostředky školy 
bylo možné pořídit chrámové digitální 
varhany Preludium V. od italské firmy

Varhanní koncert
Kruh přátel hudby a ZUŠ Telč pořáda-

jí mimořádný koncert ve středu 23. června. 
Na koncertě budou představeny možnosti 
digitálních chrámových varhan Ahlborn na 
repertoáru z různých stylových období. Hrát 
bude varhaník Petr Sobotka. Koncert se koná 
v sále ZUŠ, kde jsou nové varhany umístěny. 
Začátek je tradičně v 19.30 hod.

Foto: Helena Grycová Benešová

Ahlborn. Varhany byly nainstalovány 
v sále ZUŠ firmou Hudební centrum z
Hradce Králové. Nástroj obohatí výuku 
v ZUŠ i hudební život města.

Varhany budou představeny veřej-
nosti na koncertě KPH 23. června Pe-
trem Sobotkou.
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Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT Mini 2

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost: Cena/měsíc:
4 Mbit/s 391,- Kč vč. DPH

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz
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Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

M-SOFT, spol. s.r.o.
Jana Masaryka 12
586 01  Jihlava
tel.: +420 567 579 122

www.m-soft.cz
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Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i staro-

žitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. 
Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, 
zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 
567 219 040.

• Pronajmu dlouhodobě podkrovní byt 4+KK, 115 m2 v Telči. 
Tel.: 603 419 076.

• Hledáme pro penzion na náměstí v Telči studentky (SŠ, VŠ) 
nebo šikovné důchodkyně ovládající anglický jazyk. Znalost 
dalšího cizího jazyku je vítána. Jedná se o příležitostné re-
cepční práce na DPP. Dobrá spolupráce může přerůst do trva-
lejšího smluvního vztahu. Kontakt: 739 555 001.

• Pronajmu 1+1 v Telči na náměstí slušnému nájemci.
 Tel. 567 579 665.
• Pronajmu byt 2+1 v Telči. tel. 605 986 564.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
 

 mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz

www.nabytek-brychta.cz

Za jazykovou 
stránku
inzerátů

odpovídají 
jejich

zadavatelé.

NEZAMĚSTNANOST
 duben 2010

Město Telč 11,8
ČR 9,2
Oblast Telč 11,6
Okres Jihlava 8,8
Kraj Vysočina 9,6
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Výstava ve věži
Kovář D. Habermann na 
hradě Roštejně

Začátkem loňského roku jsme mohli 
některá z jeho děl vidět v mázhauzu telč-
ské radnice, v létě vystavoval v Muzeu 
Vysočiny v Jihlavě společně se svou se-
strou, zlatnicí Veronikou. Od 11. června 
do konce srpna letošního roku budeme 
mít možnost nahlédnout do jeho tvorby 
na výstavě nazvané „o něco Výš“, která 
bude ve věži hradu Roštejn.

Chemikům a matematikům se na gymnáziu daří
Chemie se v dnešní době stává ne-

zbytnou součástí našeho života, aniž si 
to mnohdy uvědomujeme. Chemických 
oborů a zaměření neustále přibývá a che-
mická věda se snaží proniknout do no-
vých oblastí. Pro další vývoj této určitě 
zajímavé a perspektivní vědy je proto ne-
zbytné získávat a motivovat nové zájem-
ce a talenty. V době, kdy přírodní vědy 
obecně dostávají méně prostoru, není 
tato snaha mnohdy jednoduchá.

Jsme proto velice rádi, že na gymnáziu 
v Telči se chemikům v posledních letech 
velmi daří v soutěžích a olympiádách. Je 
to samozřejmě především zásluhou na-
šich studentů-chemiků, kteří se účastní 
soutěží v rámci kraje Vysočina a dokon-
ce i v celé ČR. Za posledních několik let 
jsme získali celkem 17 vítězství v rámci 
jednotlivých kategorií a 6 postupů do 

celostátních kol. Nejlepším umístěním 
v celostátním kole bylo 5. místo Marka 
Lanče v loňském školním roce. Dvakrát 
jsme bojovali v užším výběru - 16 nejlep-
ších v ČR - o účast v mezinárodním kole 
chemické olympiády. Minulý rok to byl 
Marek Lanč a v letošním roce Kristýna 
Krejčířová. Naši studenti získali i oce-
nění Talent kraje Vysočina za chemii a 
matematiku. Dobrou zprávou je, že nám 
rostou další mladí chemici. Jiří Janek v 
letošním školním roce suverénně zvítězil 
v okresním i krajském kole kategorie D.

Co se týče matematických výsledků, 
velkým úspěchem je vítězství Jiřího Jan-
ka v okresním i krajském kole kategorie 
Z9 v letošním školním roce. Úspěchem 
je i účast Marka Lanče v celostátním 
kole kategorie A a vítězství Kristýny 
Krejčířové v krajském kole kategorie B 

v loňském školním roce.
Přejeme všem současným i budoucím 

chemikům a matematikům co nejvíce 
nadšení a radosti při zdolávání záhad 
těchto zajímavých přírodních věd. Dr-
žíme palce, abychom i v dalších letech 
mohli zveřejňovat nová jména vítězů.

Mgr. Pavel Macků, Gymnázium Telč

Mladí včelaři soutěžili
24. dubna proběhlo v Telči oblastní 

kolo soutěže Zlatá včela.
Své znalosti, schopnosti a dovednos-

ti porovnali žáci včelařských kroužků z 
Gymnázia Jírovcova v Českých Budějo-
vicích, Základní školy Rožnov, gymnázia 
z Týna nad Vltavou a také mladí včelaři z 
včelařského kroužku při DDM v Telči.

32 soutěžících ve třech věkových ka-
tegoriích prokazovalo své znalosti v pěti 
oblastech z oborů včelařství (mikrosko-
pování, botanika, včelařské pomůcky a 
včel. praxe a test teoretických znalostí).

Za telčský včelařský kroužek bojo-
valo šest žáků. Čtyři z nich dosáhli na 

medailové umístění.
V kategorii mladších žáků (3.-5. třída) 

obsadily první dvě místa Anna Křeno-
vá a Pavla Přibylová, obě ze 4. třídy ZŠ 
Hradecká.

V nejpočetnější kategorii starších žáků 
(6.-9. třída) zvítězila Jana Knosová (9. 
třída ZŠ Hradecká, 3. místo pak obsadil 
Jan Rod (tercie GOB a SOŠ Telč).

Starší žáci postupují do celostátního 
kola soutěže, které se bude konat v polo-
vině května v Nasavrkách. V soutěži jim 
přejeme hodně úspěchů.

RNDr. Pavel Macků,
vedoucí VKM při DDM v Telči

Velikonoce
„na pokračování“

Pro tři studentky 2. a 3. ročníku GOB 
a SOŠ, které se zúčastnily mezinárod-
ního projektu mládeže s pracovním ná-
zvem „Jarní svátky a lidové obyčeje v 
evropských zemích“, to tak letos sku-
tečně bylo. TL o tom informoval profe-
sor Karel Vala.

Ve druhém dubnovém  týdnu se stu-
denti z Německa, Maďarska, Polska, 
Turecka,Velké Británie a z České re-
publiky (Olomouc, Telč) setkali v Olo-
mouci, aby představili obsahově rozma-
nitou formou průběh svátků, slavností a 
lidových zvyků v období jara ve svých 
zemích.

„Vystoupení naší skupiny mělo podo-
bu hraných divadelních výstupů a kos-
týmovaných skečí, které zachycovaly vy-
nášení Morany, velikonoční koledování 
s malováním kraslic  a typickou pomláz-
kou, pálení čarodějnic. Vše bylo dopro-
vázeno výkladem v anglickém jazyce. 
Účinkující sklidili bouřlivý potlesk.

I ostatní skupiny předvedly zajímavá  
pásma – Poláci s důrazem na religióz-
ní průběh Velikonoc, Maďaři a Turci 
oživili hluboké pohanské jarní tradice, 
jako zapalování ohňů, zápasy mladí-
ků, rituály spjaté s chovem domácího 
zvířectva apod. Skupina Britů, sedm 
mladíků tmavé pleti, narozených již v 
Londýně, zapojila všechny účastníky do 
svérázných společenských her,“ popsal 
Karel Vala zdařilý projekt, který byl or-
ganizován Asociací klubů UNESCO v 
Olomouci.

Snímek Ivany Macků dokazuje soustředění mladých včelařů při písemném testu sou-
těže Zlatá včela.
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Už vyšlo:
Carissime, kde se touláte?

První díl ediční řady Korespondence 
Jakuba Demla, o které jsme podrobně 
informovali v březnových TL, vyšel 
minulý měsíc v nakladatelství Dauphin. 
Editorky, Iva Mrázková a Šárka Kořín-
ková z Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, zařadily do prvního svazku 
především dopisy, které si Jakub Deml 
vyměnil se svým přítelem, překladate-
lem  P. Josefem Ševčíkem z Babic u Mo-
ravských Budějovic. Jak v úvodu píše 
vedoucí celého projektu Daniela Iwashi-
ta, Deml si dopisoval s více než stovkou 
(!) osobností tehdejšího kulturního, cír-
kevního a společenského života. Proč se 
k edičnímu počinu v TL vracíme? Čte-
nář nemusí být znalcem moderní české 
literatury, kam je Demlovo dílo dnes 
řazeno, symbolizmu Otokara Březiny 
či filozofie Josefa Floriana, aby našel ve
zmíněné práci řadu zajímavostí. Pozná v 
ní obyčejný život a starosti nejen těch-
to osobností, ale i řady jejich přátel. V 
době, kdy pro svá setkávání překonávali 
neuvěřitelné vzdálenosti pěšky, bez tele-
fonů a e-mailů. Že se zmíněný „příběh“ 
odehrává v našem kraji, od Jaroměřic 
nad Rokytnou až po Třešť, je to, co jej 
dělá pro čtenáře TL zajímavým. Je to 
příběh, který připomene či pro někoho 
objeví krátké kaplanování Jakuba Dem-
la v Třešti (1906/1907), jeho přátelství s 
telčskými Josefem a Františkem Poláko-
vými či s Annou Kammelovou Atemso-
vou z Krasonic.                                   /z/

Autotec a Autosalon Brno 
2010 s telčskou účastí

Dvojice mezinárodních veletrhů AU-
TOTEC a AUTOSALON BRNO 2010, 
které proběhnou letos poprvé společně na 
brněnském výstavišti od 4. do 10. června, 
bude mít i telčskou účast.

Expozici francouzské společnosti TEL-
MA VALEO bude reprezentovat i firma
SVOBODA PARTS. Telčské listy o tom 
informovali jednatelé společnosti Milan a 
Petr Svobodovi. „Kromě novinek v našem 
sortimentu představíme na veletrhu i po-
slední modely elektromagnetických brz-
dových retardérů pro autobusy a užitkové 
automobily,“ konstatoval Milan Svoboda. 
Firma SVOBODA PARTS, která naváza-
la na tradici firmy Autodíly Jan Svoboda,
má výhradní zastoupení pro prodej, mon-
táž a servis retardérů předního světového 
výrobce, francouzské společnosti TEL-
MA VALEO, v Česku a na Slovensku. 

Publikace, která nás zaujala

Vysílací věže
Pozoruhodnou publikaci vydalo v zá-

věru loňského roku nakladatelství Frey-
tag & Berndt. Jak vypovídá její název, 
je věnována nedůležitějším vysílacím 
věžím v České republice. Autor Marek 
Podhorský jich zmapoval 36. Samozřej-
mě je mezi nimi také televizní vysílač na 
Javořici. Ten je zde zařazen jako jediné 
zařízení svého druhu v kraji Vysočina.

Vedle zasvě-
ceného popisu 
každého vysí-
lače a historie 
jeho výstavby 
jsou také uvede-
na jeho základ-
ní data. Vše pak 
provází zajíma-
vé fotografie
stožárů, antén-
ních systémů a 

objektů, které u vysílačů stojí či pohledů 
z vysílačů do krajiny. Než prozradíme i 
další důvod proč o publikaci informuje-
me ocitujeme z úvodu autora: „Televizní 
a rozhlasové věže, které začaly vyrůstat 
v naší krajině počátkem druhé polovi-
ny minulého století, možná tehdy lidem 
připadaly jako cizorodý prvek. Byly ale 
zároveň symboly technického pokroku, 
a hlavně všem nedočkavcům postupně 
umožnily to, co se na počátku zdálo jako 
pouhý sen. Stisknutím jediného tlačítka 
bylo díky nim možné přivolat do své do-
mácnosti úplně nový svět.“

Mezi těmi, kdo se podíleli na zpracová-
ní zajímavé publikace, je také uveden telč-
ský Zdeněk Navrátil, současný technický 
správce vysílače na Javořici.                 (z)

ZŠ Hradecká:

Den Země ovládly 
modely. Z odpadu

23. dubna proběhl na ZŠ Hradecká tra-
diční Den Země.

Žáci školy v rámci projektu Čistá Vy-
sočina sbírali odpadky a uklízeli nejen 
v okolí školy, ale i na různých místech 
města. Cílem bylo upevnit vztah k příro-
dě a zapojit je do ochrany životního pro-
středí v jejich bezprostředním okolí.

V duchu ekologie se pak odvíjel pro-
gram celého dne. Pro účastníky byla 
připravena řada her a soutěží. V areálu 
školy pak bylo možno zhlédnout velké 
množství prací vytvořených v rámci ce-
loročních projektů „Vzduch“ a „Život je 
PET“. Návštěvníci mohli navštívit zoo-
koutek, zastavit se u Stromu přání Zemi, 
prohlédnout si stanoviště košíkářství a 
provaznictví. Žáčci 1. třídy potěšili divá-
ky pohádkou „Zvířátka v lese“.

Snad největší ohlas sklidila módní pře-
hlídka, při níž zástupci jednotlivých tříd 
předvedli modely vyrobené z odpado-
vých materiálů, které by jinak skončily v 
koši. Igelitové pytle, staré textilie či PET 
lahve posloužily k výrobě sukní. Cédečka 
a plastová víčka se staly materiálem pro 
stylové šperky a další módní doplňky.

Ing. Irena Anderleová
koordinátorka EVVO

Pokračování přednáškového cyklu,
který pro širokou veřejnost pořádá 
Národní památkový úřad v Telči.

Poslední Přemyslovci
a zakládání měst

9. června v 18 hodin
Zasedací síň Městského úřadu 

Telč
Přednáší:

PhDr. Martina Veselá

Starosta a Roštejn
Na částečně vypuštěný rybník Roš-

tejn jsme se před létem zeptali staros-
ty města Romana Fabeše:

S Roštejnem nejsme schopni nic 
dělat. Rybářství Telč jej po odbah-
nění používá jako komorovací rybník 
na zimní uložení ryb a bude jej lovit 
vždy na jaře. Vzhledem k tomu, že 
rybník je jejich majetkem, nemůžeme 
tuto záležitost nijak ovlivnit. Jak jsme 
prověřili, nemohou nám v tom pomo-
ci ani orgány životního prostředí.

Při nynějším vypuštění se navíc 
ještě opravovaly drobné reklamační 
závady po loňské rekonstrukci. Při 
jednání zástupci rybářů slíbili, že na-
puštění Roštejna je i jejich prioritou.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 15. 6.
III. 16. 6.
IV. 17. 6.
V. 18. 6.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka 
ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a 
Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží
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Připomínáme si
80 roků
1. června 1930 zemřel v Praze Franti-
šek Fromek. Bylo mu 56 let. Absolvent 
pražské Akademie výtvarných umění 
působil v letech  1902 až 1922 jako pro-
fesor kreslení na telčské reálce. Do his-
torie města se nesmazatelně zapsal jako 
zakladatel (spolu s Hynkem Janků) Li-
dové malírny v Telči. Zpracoval pro ni 
jak návrh jejího charakteristického deko-
ru, tak řadu let stál v čele družstva, které 
organizovalo její výrobu a prodávalo její 
práce. F. Fromek je také autorem spisu 
Telč po stránce umělecké (1902).

20 roků
19. června 1990 zemřel Jaroslav Francl 
(*1906). Hudební skladatel a pedagog 
prožil v Telči část svého mládí. Tři roky 
navštěvoval telčskou reálku, později ab-
solvoval konzervatoř v Praze. Působil 
jako pedagog na hudebních školách, v 
závěru aktivní kariéry byl dirigentem a 
uměleckým vedoucím Středočeského 
symfonického orchestru.
V Telči vznikly jeho hudební prvotiny a 
věnoval jí skladbu Podzimní pastorále.

Květinový den:
8 198 Kč proti rakovině

V letošním roce proběhl 12. května 
již 14. ročník celorepublikové akce 
Květinový den. Tento den jste tak měli 
možnost zakoupit si kytičku za jakou-
koliv částku po celém městě. Sbírku 
organizuje Liga proti rakovině v Praze. 
V letošním roce bylo zaměření sbírky 
na prevenci karcinomu prostaty.

Chtěla bych poděkovat řediteli 
Základní školy v Masarykově uli-
ci Karlu Navrátilovi za ochotu při 
každoročním pořádání Květinového 
dne. Poděkování patří také žákyním 
Libuši Kadlecové, Lence Zlatuško-
vé, Barboře Neradové, Svatoslavě 
Štěpničkové, Markétě Ganzwohlové, 
Michaele Líbalové, Veronice Muzi-
kantové, Evě Bartoňové a Karolíně 
Kněžínkové za prodej kytiček a hlav-
ně těm, kteří jakoukoliv částkou při-
spěli na boj s touto zákeřnou nemocí. 
Díky posíláme i pánovi, který našel 
plnou moc a odevzdal ji. V letošním 
roce se v Telči vybralo 8 198 Kč.

Alena Poláková

Těsně před uzávěrkou

Včelař Jan Rod bude
reprezentovat Česko

V květnovém  celostátním finále sou-
těže Zlatá včela v Nasavrkách obsadil 
Jan Rod druhé místo, Jana Knosová 
skončila pátá. Student telčského gym-
názia Jan Rod tak bude jedním ze čtyř 
reprezentantů České republiky na červ-
novém Mezinárodním setkání včelařské 
mládeže 2010.

Jana Knosová je první náhradnicí čes-
kého reprezentačního týmu.

Oběma členům včelařského kroužku 
telčského DDM k úspěchu, na kterém 
má také velký podíl vedoucí včelařského 
kroužku RNDr. Pavel Macků, blahopře-
jeme.

Holanďané pomáhají SDÍLENÍ
Občanské sdružení SDÍLENÍ navázalo prostřednictvím Evy van Dijk- Kriz (rozho-

vor s ní o dobrovolnictví v Holandsku v  TL 9/2009) spolupráci s holandskou firmou
Vitaal distribuující zdravotnické pomůcky, z nichž některé věnovala SDÍLENÍ pro 
půjčovnu zdravotnických pomůcek. Polohovací postele včetně antidekubitních matra-
cí, WC židle, invalidní vozíky a rolátory přivezli Roland a Diana van Beek - Rutting 
vlastní dopravou, na vlastní náklady a ve svém volném čase!

A co vy? Pomůžete také?
Více na www.os-sdileni: Jak nás můžete podpořit?

Roland van Beek – Rutting vykládá darované pomůcky na telčské poliklinice, kde 
má občanské sdružení SDÍLENÍ sídlo.                                     Foto: Marie Gregorová

SDÍLENÍ má nové stránky
Na začátku května byly spuštěny nové, 

přehledné internetové stránky občanské-
ho sdružení SDÍLENÍ. Zájemce na nich 
najde informace o všech aktivitách sdru-
žení a o službách, které poskytuje.

Alergologové ctí tradice
Od 18. do 20.června se uskuteční již IX. 

setkání dětských alergologů a klinických 
imunologů pod názvem „Alergie začíná v 
dětství“. Přednášky se budou konat, jako 
již tradičně, v Kulturním domě v Krahulčí. 
Letošní symposium bude navštíveno dosud 
největším počtem specialistů v tomto obo-
ru. Očekává se jich více než 140! Je dobře, 
že problematice dětských alergií a dalších 
imunologických onemocnění je stále vě-
nována velká pozornost. Jejich výskyt v 
populaci totiž neustále narůstá. Zatímco v 
roce 1996 bylo alergiemi postiženo ve vě-
kových skupinách populace dětí a dorostu 
16,9 procent, v roce 2006 to bylo již 31,8 
procenta. Výskyt alergické rýmy a průduš-
kového astmatu se za těch 10 let ztrojnáso-
bil (prevalence rýmy narostla z 5,7 na 16,1 
procenta a astma z 3,3 na 8,2 procent).

Právě proto je letošní program zaměřen 
především na dětské astma a na proble-
matiku potravinové alergie. Kromě našich 
předních odborníků vystoupí i několik 
špičkových alergologů ze Slovenska. V 
úvodu jednání zazpívá telčský dětský sou-
bor „Srdíčko“ a jeden večer bud obohacen 
koncertem v kostele sv. Jana Nepomucké-
ho. Setkání lékařů v Telči a Krahulčí má 
vždy osobitou atmosféru, ke které přispí-
vají každoročně starostové Telče a Krahul-
čí svou účastí na slavnostním zahájení.

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

www.os-sdileni.wz.cz
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk „Telčské 
léto 2010“.
Koncert
23. 6. 19.30           sál 
ZUŠ
Varhanní koncert
hraje Petr Sobotka na nové varhany 
ZUŠ

Chovatelé
13. 6. 7 – 11 hod.    areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířec-
tva – výkup kožek

Dům dětí a mládeže
12. 6. 16.00                    sokolovna
Čarodějnická pohádka
hraje divadelní soubor DDM Telč

Kulturní domeček Dyjice
19. 6. 20.00 hod.
Phil Shoenfelt & P. Cingl
britský rockový zpěvák a kytarista v 
akustické podobě s houslemi
www.dyjickepasticky.cz

Klub důchodců
                v budově polikliniky
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý – 14.00 hod. kroužek ručních prací
Středa – 14.00 hod. trénink paměti
15.00 hod. biblický kroužek
Čtvrtek – 9.00 hod. rekondiční cvičení
15.00 hod. dramatický kroužek
Pátek – turistický kroužek – podle doho-
dy s vedoucí pí M. Zapletalovou
Každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci 
ve 14.00 hod. promítání videofilmů

Humanitární sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 19. června 
od 9 do 16 hodin v prostorách bývalého 
školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní bra-
nou z ulice Slavatovská a stále přímo po 
místní komunikaci. Místo sběru je ozna-
čeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silo-
nové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ruč-
níky, plyšové hračky, pouze nové boty. 
Prosíme, věci noste v pevných obalech 
(krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hra-
decká 221, Telč, tel. 732 157 552

Školáci z Hradecké pomohli indiánům

Hrát si na indiány, číst o indiánech 
– pro několik generací kluků, a někdy i 
děvčat, běžná zábava. Že vše může být 
jinak a současní potomci slavných Inků 
mohou mít potíže, které většina českých 
dětí nezná, se zajímavým způsobem po-
kusili přiblížit prvňákům na ZŠ v Hra-
decké ulici. TL o tom informovala Radka 
Sekaninová: „Děti se dozvěděly, že pro 
jejich indiánské vrstevníky v Peru je čas-
to problém pravidelně navštěvovat školu, 
mít teplé oblečení, nemluvě o chudém jí-
delníčku.“ Reakce našich prvňáků byla 
obdivuhodná. Za pomoci rodičů a učite-
lek uspořádali mezi sebou sbírku. Z její-
ho výtěžku pak nakoupená teplá trička a 

čepice putovaly, spolu s dopisem do ško-
ly, v horské vesnici Huilla Huilla v Peru. 
Pro telčské školáky bylo příjemným pře-
kvapením, když je v květnu navštívila 
cestovatelka a vysokoškolská profesor-
ka Olga Vilímková, která celý rok mezi 
peruánskými indiány žila. Zakladatelka 
nadačního fondu INKA pak na besedě 
přiblížila dětem život jejich vrstevníků v 
dalekém Peru. „Zájem dětí o besedu pře-
konal naše očekávání. Zajímavou formou 
se dozvěděly o indiánech mnoho nového. 
A hlavně – získali povědomí o tom, že 
existují lidé, kteří potřebují naši pomoc,“ 
připomněla Radka Sekaninová.

Redakčně kráceno.

Učil se bruslit na Nadymáku.
Teď je mistrem světa

V neděli 16. května mu cestou na tré-
nink řekl Jaromír Jágr: „Budeš hrát se 
mnou v lajně.“ A před tréninkem mu to 
potvrdil i trenér Vladimír Růžička. „Nej-
dřív jsem si myslel, že to je jen nějaká 
další Jardova legrácka,“ vyprávěl Petr 
Vampola, který se od utkání hokejové 
reprezentace s Lotyšskem na mistrovství 
světa stal centrem prvního útoku a tak 
trochu i „šéfem“ Jaromíra Jágra.

Proč jsme převzali část reportáže ze 
sportovní rubriky MFD (podobné se 
objevily i v dalších novinách), vysvět-
lují slova maminky reprezentanta Petra 
Vampoly pro TL: „Jako malí trávili kluci 
(Vampolovi mají ještě staršího syna Ja-
romíra) hodně času u dědečka a babičky 
v Telči. Děda s nimi od malička, snad od 
dvou let, chodil bruslit. Pokud to šlo, tak 
kam to měli nejblíže, na Nadymák. Sa-
mozřejmě, že později i na zimní stadion 
u Laneráku.“

Kdo byl dědeček, který připravil čes-
kému hokeji současného reprezentanta? 

Pan Jiří Brychta, nejen pro vrstevníky, 
ale i pro daleko mladší Telčáky, Jirka 
Brychtů. Sám velký sportovec. Hokej 
hrál za Havlíčkův Brod, v Telči závodil 
na kole, hrál kopanou. Později byl orga-
nizátorem všech motoristických podniků 
ve městě od Mezi dvěma branami až po 
současné Dyjické mosty. Patřil také k za-
kladatelům jezdeckého klubu při země-
dělské škole. „Otec toho opravdu stihl 
hodně. Určitě by měl z výsledků kluků 
velkou radost,“ dodala Marie Vampolo-
vá, rozená Brychtová, absolventka telč-
ské zemědělské ekonomické školy. Petr 
Vampola, odchovanec hokeje ve Žďáru 
nad Sázavou, dnes hráč extraligové Plz-
ně, tak přepsal telčskou hokejovou histo-
rii. Na mistrovství světa se zatím žádný z 
telčských, nebo skorotelčských hokejistů 
nedostal.

Nejen hokejová Telč přeje sympa-
tickému a skromnému reprezentantovi 
úspěšné pokračování hokejové kariéry.

/z/

Vyprávění Olgy Vilímkové děti mimořádně zaujalo.                           Foto: Archiv ZŠ
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Nové knihy
městské knihovny
Malá tečka ukončí i ten největší román.

Leszek Kumor

Beletrie
Brdečková: Alhambra; Zafón: An-
dělská hra; Gavalda: Báječný únik; 
Haran: Divoké vody; Plaidy: Hvězda 
Lancasterů; Garlock: Jezero naděje; 
Sebastiani: Láskyplné povídky; Vond-
ruška: Letopisy královské komory V; 
Přádná: Miloš Forman; Klíma : Moje 
šílené století II; Lodge: Nejtišší trest; 
Patterson: Oko za oko; Mawer: Skle-
něný pokoj; Hůlová: Strážci občan-
ského dobra; Larsson: Dívka, která 
kopla do vosího hnízda; Pamuk: Bílá 
pevnost

Naučná
Jazairoivá: 8 511 970 km2 Brazílie; Bla-
žek: Akce K; Fučík: Francie s ozvěnou 
domova; Říčan: Jak na šikanu; Praško: 
Poruchy osobnosti; Jordánová: Poznej 
svůj cíl; Biddulph: Proč jsou šťastné 
děti šťastné; Matoušek: Sociální služ-
by; Warner: 333 nápadů pro život s ba-
toletem

Dětská
Semotanová: Doba prezidentů Masary-
ka a Beneše; Braunová: Ema a kouzelná 
kniha; Brezina: Kočičí holka;  Boehme: 
Rozpustilá opička; Velenská: Chameleon 
jemenský

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Pozor změna!
Půjčovní doba knihovny 

(červen - srpen)
Út, Čt   9 – 11, 13 – 17 hod.

Pá   9 – 11 hod.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Dominik Přikryl, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Martin Kovář, Telč
 a Hana Bínová, Telč
Richard Pokorný, Praha
 a Šárka Sýkorová, Kunžak
Jiří Zejda, Brno
 a Lucie Misáková, Brno
Jiří Roháček, Třešť
 a Monika Kovářová, Třešť
Miroslav Korecký, České Budějovice
 a Lenka Blechová, Třeštice
Roman Císař, Praha
 a Michaela Steidlerová, Praha
Jan Němec, Třešť
 a Lucie Baďoučková, Třešť
Jaroslav Jedlička, Batelov
 a Jana Schwamenhöferová, Jihlava
Sven Agertoft, Stuttgart (Německo)
 a Monika Szabová, Kamenice u
     Herálce

Opustili nás
Marie Bauerová, Staré Město 86 let
Zdeněk Fatr, Podolí 66 let
Antonie Mašková, Štěpnice 97 let
Marie Kudrnová, Podolí 79 let
Zdeňka Holá, Vnitřní Město 86 let
Stanislava Urbanová, Staré Město 82 let
Pavel Stránský, Štěpnice 50 let
Marcela Andrysíková, Štěpnice 55 let
Josef Dospíšil, Podolí 79 let
František Kříž, Staré Město 69 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu).

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 6. čt 8.00 Matka Boží
  18.30 sv. Jakub
5. 6. so 18.00 Matka Boží
6. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 nebude
11. 6. pá 8.00 Matka Boží
  18.30 sv. Jakub
12. 6. so 18.00 Matka Boží
13. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
19. 6. so 18.00 Matka Boží
20. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 6. so 18.00 Matka Boží
27. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s 

mojí drahou dcerou Marcelkou. Děkuji i 
za poslané kondolence a četné květinové 
dary. Zároveň děkuji p. MUDr. Káčer-
kovi za jeho pomoc při získání místa v 
léčebně v Dačicích a za převoz sanitou. 
Marcelka tam zemřela 5. 5. 2010 – 10 
dnů před svými 55. narozeninami.

Děkuji všem za projevy soustrasti.
Zdenka Andrysíková

Byl apríl
Denní teplotní maxima a minima naměřená 
na meteostanici telčské radnice od 20. 4. do 
20. 5. 2010.

Duben v číslech
Průměrná teplota: 7,9 °C
Průměrný tlak:1019,5 hPa
Srážky: 25,8 mm
Maximální teplota: 24,2 °C, 30. 4. v 15,38 hod.
Minimální teplota: -1,8 °C, 3. 4. v 6,57 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 35,2 km/h, 26. 4.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice
umístěné na radnici



Tablo podle Warhola
To se studentům oktávy telčského gymnázia povedlo. V týdnu, 
kdy se v dražbě aukční síně Sotheby‘s v New Yorku prodal au-
toportrét Andyho Warhola za neuvěřitelných 29 milionů dolarů 
(asi 583 mil. Kč), přišli s tablem inspirovaným jeho dílem. Au-
torem originálního tabla je třešťský fotograf Michal Ondráček.
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Pokračování  z minulého čísla

Čeněk Neumann
zapomenutý telčský malíř

Jiří Ošanec

III.

1870 maluje portréty čtyř příslušníků rodiny měšťana Fran-
tiška Erharta v Dačicích, z nichž se dochovaly pouze po-
dobizny dcer. Podle malířova pravnuka se asi jinak portré-
továním na zakázku neživil, ale tady možná učinil výjimku 
– podle rodinné tradice potřeboval Erhartovi splatit nějaký 
dluh.
1873 byla vysvěcena křížová cesta z kláštera v Nové Říši na vr-
chol kopce „Na Spravedlnosti“. Jednotlivá zastavení namaloval 
Čeněk Neumann na plechu. Dnes už na svém místě nejsou.
1875 namaloval obraz Růžencové Panny Marie pro boční oltář 
farního kostela sv. Václava v Třeběticích. Už tehdy bydlel v 
Telči, i když domovské právo měl ještě dlouho po otci v Kun-
žaku. Obraz dodnes visí v boční kapli kostela.
1879 vyzdobuje kapli sv. Rudolfa v Ústavu korunního prince 
Rudolfa (dnešní radnice) v Nové Říši. Kaple je dnes užívána 
jako obřadní síň – mramorování i fresky provedené Neuman-
nem vzaly za své.
1880 opravuje obrazy ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Gotharda v Budišově u Třebíče. A na Třebíčsku 
zůstává i v dalších letech.

1883 zanechává obraz sv. Martina ve farním kostele téhož za-
svěcení v Čáslavicích.
1885 maluje obraz Jana Křtitele za hlavní oltář farního kostela 
Narození Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou a možná je 
i autorem zdejší křížové cesty.

Obraz sv. Alžběty Durynské. Neumann jej namaloval v roce 
1899 pro telčský jezuitský kostel. Najdeme ho zde i dnes.

Foto: Bohumil Bína
1886 byl posvěcen oltář P. Marie Lurdské v kostele sv. Barto-
loměje v Radkově u Telče, který Neumann „zhotovil a natřel“ 
za 200 zlatých.
1888 dostává velkou zakázku na moravském Slovácku. Ve far-
ním kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí u Velehradu vytváří nejpr-
ve čtrnáct zastavení křížové cesty (v sousedních Jankovicích je 
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie téměř totožná křížo-
vá cesta, ale Neumannovo autorství není prokázáno) a pak až do 
r. 1890 pracuje na výmalbě kostela, k níž patří i velké nástropní 

20. června: Pohádková neděle
Náměstí, zámecká zahrada, park a Štěpnický ryb-
ník budou v neděli 20. června patřit dětem a jejich 
rodičům.
Na co vše se mohou těšit, vypočítala pro TL Lucie 
Norková: „Na pódiu na náměstí se představí zájmo-
vé kroužky DDM, budou zde probíhat soutěže s mo-
derátory Hitrádia Vysočina nebo loutková pohádka v 
podání divadelního kroužku DDM. V zámeckém par-
ku čeká děti Pirátská cesta za pokladem, na Štěpnic-
kém rybníku si budou moci vyzkoušet aquazorbing, v 
zámecké zahradě narazí na šermíře a žongléry...“
Pohádková neděle začne v 10 hodin a potrvá až do 
pozdního odpoledne, do 18 hodin. Pořádá ji Správa 
státního zámku Telč společně s Městem Telč, Hitrá-
diem Vysočina a telčským DDM. Doprovázet ji bude 
řemeslný trh a pořadatelé také slibují občerstvení pro 
malé i velké účastníky.



Dotazník Jana Roda
Student tercie telč-
ského gymnázia. 
Rád si se svými 
vrstevníky zahra-
je kopanou i ho-
kej. Letos měl ale
v dubnu a v květ-
nu jiné povinnosti. 
Uspěl v regionál-
ním kole soutěže 

Zlatá včela. V celostátním finále v květ-
nu v Nasavrkách skončil na skvělém dru-
hém místě. V červnu bude reprezentovat 
Českou republiku na Mezinárodním se-
tkání včelařské mládeže.
Dotazník Telčských listů vyplnil Jan Rod.
Kdo tě přivedl ke včelařství?
O včelaření jsem se dozvěděl od strýce, 
ale do včelařského kroužku jsem se při-
hlásil dobrovolně sám.
Máš vlastní včely?
Ano, dvoje. Letos o jedno včelstvo rozšířím.
Co je na včelaření nejtěžší?
Nikdy nevíte, co uvidíte, když úl ote-
vřete. Někdy je těžké se rozhodnout, jak 
reagovat na to, co vidíte. Také adminis-
trativa spojená s registrací včelstev.
Co říkají kamarádi na tvou zálibu?
Jak kteří. Někteří to berou jako obyčejnou 
zálibu, ale někteří jako raritu.

IS nabízí

Na kole a pěšky
17 zajímavých tras, především pro 

cykloturisty, nabízí prakticky řešený 
průvodce Českomoravská vrchovina na 
kole i pěšky, který je v nabídce radnič-
ního infocentra. U všech popisovaných 
tras jsou samozřejmě jejich základní 
údaje: délka, převýšení, značení i hod-
nocení obtížnosti. Kterou z nich dopo-
ručit? Uživatele průvodce možná ovlivní 
atraktivní názvy jednotlivých tras, které 
vydavatelé pro každou zvolili: Za marni-
vou komornou Markétou na hrad Sádek, 
Krajem rybníků po stopách praotce Če-
cha, Na Křemešník k sedmi zkamenělým 
havranům či Putování za loupežníkem a 
kostkou cukru. Čtenář může hádat, která 
z nich začíná či končí v Telči.
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fresky. Do jedné z nich zakomponoval letopočet 1889. Jalubský 
kronikář František Grebeníček, inspirován mými poznámkami, 
vydal v létě r. 2009 pro své spoluobčany pěknou barevnou bro-
žurku nazvanou „Malíř Čeněk Neumann a Jalubí“, takže Jalu-
bané se o existenci malíře Neumanna dozvěděli jako první.
1890 dělá Neumann kopii hlavního oltářního obrazu sv. Jana 

Nepomuckého pro kos-
tel, stojící o samotě 
mezi Telčí a Krahul-
čím. Jde údajně o prv-
ní kostel v českých ze-
mích zasvěcený sv. Ja-
nu Nepomuckému.
1892 vymaloval pres-
bytář farního kostela 
sv. Jakuba v Telči. Z far-
ní kroniky se dozvídá-
me, že maloval podle 
nákresů telčského prof. 
Jaroslava Janouška. Vý-
malba chrámu se bo-
hužel do dnešních časů 
nedochovala.
1895 pracuje na fres-
kách v opatském kos-
tele sv. Petra a Pavla v
Nové Říši, doma v Tel-
či se podílí na vytvo-
ření modelu zdejšího 

náměstí pro pražskou Národopisnou výstavu českoslovanskou.
1898 se vrací do Radkova, aby v kostele sv. Bartoloměje vy-
maloval presbytář.
1899 tvoří v Telči lunetu sv. Alžběty Durynské pro kostel Jmé-
na Ježíšova (jezuitský), která je zde dodnes k vidění. Nechal ji 
za 300 zlatých namalovat měšťan Jan Šípek k uctění památky 
své zemřelé tetičky.
1901 - 1902 se přesouvá na Valašsko. Dostává velkou zakázku 
ve farním kostele sv. Bartoloměje v Bílavsku u Bystřice pod 
Hostýnem. Maluje celý kostel, opravuje dva obrazy a polychro-
muje tři sochy.
1903 zvelebuje farní a poutní kostel Narození Panny Marie a sv. 
Anny v Rajnochovicích, pro svou mohutnost nazývaný „valaš-
skou katedrálou“.
1910 maluje doma v Telči na zakázku jisté dobrodinkyně dal-
ší obraz pro jezuitský kostel. Námětem je tentokrát Proměnění 
Páně. Farní kronika označuje obraz jako transparentní, průhled-
ný - zřejmě byl malován na skle. Byl umístěn nad hlavním oltá-
řem a pobyl na svém místě asi jen několik let.

V archivu Neumanovy rodiny se nachází nedatovaný výstři-
žek z novin, který dokládá malířovo působení také ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Ve zdejším farním kostele sv. Martina provedl 
výmalbu „v pravdě s uměleckým zápalem dle stavby kostela a 
dle osvětlení způsobem, co možno bylo, nejbohatším za cenu 
ku podivu mírnou“. Čeněk Neumann zanechal své dílo i v kos-
tele sv. Petra a Pavla ve Volfířově. Namaloval zde někdy před r. 
1893 obraz patronů kostela, který je umístěn na hlavním oltáři. 
Na jednom z bočních oltářů pak vymaloval sv. Jana Nepomuc-
kého. Oltář už na svém místě není, ale obraz zde dále visí.

Dokončení v příštím čísle

Neumannův portrét neznámého cikána 
vznikl zřejmě v domě čp. 27 v Palacké-
ho ulici, kde malíř také bydlel. O sto 
let později v tomto domě žili a tvořili 
Míla Doleželová a Jiří Mareš.

Foto: Č. Neumann

Kolik hodin v týdnu strávíš u včel?
To je těžké, podle toho, kolik je třeba. Od 
pár minut až po několik hodin.
Tvůj včelařský vzor?
Můj strýc, protože včelaří nepřetržitě a 
úspěšně 37 let.
Máš raději med v čaji, nebo v perníku?
Já mám rád med v čaji i v perníku, ale 
nepohrdnu ani rohlíkem s medem.
Další záliby?
Počítač, válečná technika, částečně i péče 
o zahradu. S tou to však nepřeháním.
Jenda a sport?
Závodně žádný neprovozuji, ale rád jez-
dím na kole, plavu a běhám na lyžích.
Jakou knihu právě čteš?
Teď žádnou, ale mám rád dobrodružnou 
nebo naučnou literaturu.
Oblíbený předmět ve škole?
Dějepis a laboratoře chemie.
Prozradíš i ten, který nemusíš mít?
Nemám předmět, který bych vyloženě 
nemusel mít.
Co ti udělá radost?
Dobré známky ve škole, když vytočím 
hodně medu.
Na co se zeptáš TL?
Co vy a med?
TL: Vážíme si práce včelařů a také se o 
ní snažíme psát. Jako ty máme rádi med 
v čaji (hlavně v zimě) a v perníku (celý 
rok). Výborný je i v medovníku.         /z/

Telčský zámek v červenci:
IYASA Czech Tour 2010

17. července od 17.00 hodin
vystoupení studentů z umělecké školy 

ze Zimbabwe

Koncert Jarka Nohavici
24. července od 20.30 hodin

v zámeckém parku
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Sobota 26. června:
Zimní stadion:
Etnies bm(X)treme fest

Bike park v areálu zimního stadi-
onu v Hradecké ulici bude v sobotu 
26. června svědkem dalšího ročníku 
Etnies bm(X)treme festu. Pro laiky 
– sportovně hudební festival doplně-
ný o řadu dalších akcí. Podle Romana 
Čermáka z pořádajícího bike clubu Telč 
budou zde mít zastoupení freestylové 
a extrémní sporty od BMX a MTB po 
skateboarding a další. „Počítáme asi 

Sport
Fotbal
13. 6. Telč – Mohelno 16.30 hod.
Uhájí krajskou soutěž?
V době uzávěrky tohoto čísla TL chybělo 
do konce krajské I. B třídy fotbalistů pět 
kol. Muži SK Telč byli v té době na 11. mís-
tě soutěže. Ve vyrovnaném závěru tabulky 
byli za nimi fotbalisté Vladislavi, Mohelna 
a Studence s odstupem pouhého jednoho, 
resp. tří bodů. A tak není vyloučené, že o 
setrvání telčských fotbalistů v krajské sou-
těži rozhodne právě utkání se soupeři z Mo-
helna v neděli 13. června na zdejším tráv-
níku. Telčští fotbalisté by si proto zasloužili 
větší podporu domácích příznivců.

Taekwondo
8. května se konal v Praze Májový pohár 
2010 v Taekwondo WTF. Turnaj byl ten-
krát zaměřený na Kyorugi (boj). Předsta-
vilo se zde kolem 270 závodníků z ČR, 
Slovenska, Německa a Polska.
Z telčského Centra bojových umění - SK 
KYONGGI KWON se do Prahy vydalo 
8 bojovníků. Žádný z nich neskončil ve 
své kategorii hůře než na třetím, medai-
lovém místě.
Samozřejmě že takové umístění nejvíce 
potěšilo trenéra Petra Konráda. „Je to 
výsledek poctivého přístupu k náročnému 
tréninku a velkého nasazení každého bor-
ce na turnaji,“ uvedl po skončení pro TL.
Výsledky Májového poháru 2010 z po-
hledu telčských borců:
Martin Tyma, B trpaslíci 21 kg 2. místo
Lukáš Dvořák, B trpaslíci 30 kg 1. místo
Ondřej Dunička, B děti 27 kg 3. místo
Michal Krupil, B děti 33 kg 2. místo
Radek Pešek,  B kadeti 33 kg 3. místo
Milan Hoang, B kadeti 33 kg 3. místo
Pavel Martianov, B kadet 37 kg 2. místo
Dominik Hájek, B junioři 57 kg 3. místo

Motokros
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závod
areál na Dyjických mostech
www.motoklubtelc.cz
6. 6. Chalupa Cup
12. 6. Závod malých motocyklů Pit- 
 bike
13. 6. Motokrosové závody O pohár  
 města Telče II.

Střelectví
20. 6.
II. (závěrečné) kolo malorážkové soutě-
že K4M O pohár starosty města Telče v 
areálu na Dyjických mostech
www.streleckyklubtelc.cz

se 40 závodníky z celé republiky,“ do-
dal R. Čermák. Součástí festivalu bude 
barmanská show Lukáše Valy a večer 
pak vystoupí řada mladých hudebních 
kapel, např. Fake Tapes, Madfalls, The 
Cornflakes ad. Dopolední a odpolední
program je volně přístupný veřejnosti, 
po 19. hodině se již platí vstupné (líst-
ky k zakoupení v telčském infocentru). 
Právě na večer mají pořadatelé připra-
vena další překvapení v podobě soutěží 
pro diváky. Více informací o festivalu a 
soutěžích naleznete na www.bmxtreme.
itelc.net a facebooku.

26. června
Etnies 

bm(X)treme fest
Zimní stadion Telč

www.bmxtreme.itelc.net

Úvahy u vody
Rybářský potěr závodil

8. května se konaly na Nadymáku tra-
diční rybářské závody dětí. Účast na této 
sympatické akci u mne vyvolala emoce i 
vzpomínky.

Přes nepřízeň počasí (ještě půl hodiny 
před závody pršelo) se sportovního klá-
ní účastnila ze dvou kroužků Domu dětí 
převážná část jejich členů, celkem 22 
dětí. Byla mezi nimi i jedna dívka! Bylo 
vidět, jak se „rybáři“ ve věku od osmi do 
dvanácti let na závody těší.

Přes prudké ochlazení během dopo-
ledne byly výsledky závodu slušné. Děti 
odchytaly celkem 32 ryb, z toho 6 kap-
rů, amura, líny, okouny a další bílé ryby. 
Nejlepší závodník, David Zlatuška,  chy-
til kapra o délce 50 cm a nachytal nejví-
ce ryb. Mezi nejlepšími se umístila také 
Eliška Davidová.

Telčští mladí rybáři mají možnost dobře 
zarybněnou vodu – svůj Nadymák – na-
vštěvovat ještě po celý rok a zkoušet zno-
vu a znovu rybářské štěstí.

Atmosféra mezi nimi mne vedla k váž-
nějšímu zamyšlení nad tradicí rybářství 
v Telči a jeho budoucností.

Potvrzuje se, že Nadymák jako „hřiš-
tě“ je pro mladé rybáře zcela nepostra-
datelný. Umožňuje dětem rozvíjet jejich 
„hobby“ – sportovní rybaření v ideálním 
prostředí. V centru města mají perfekt-
ní možnost osvojit si základy rybářské 
techniky a využít poznatky, které získali 
v rybářských kroužcích. Ve spolupráci s 
radnicí a Domem dětí tak plníme naši zá-
kladní povinnost - vychovávat rybářskou 
mládež.

Závody mladých rybářů, spolu s dalšími 
každoročními závody dospělých rybářů, 
které od loňska pořádá Místní organizace 
Moravského rybářského svazu, obnovují 
tradici rybářství v telčské oblasti.

Je tak naděje, že spolupráce MO MRS se 
soukromou iniciativou, založená na trans-
parentnosti a přehlednosti úkolů a povin-
ností, povede k dobrým výsledkům a po-
může obnovit pomalu již zanikající slávu 
telčského rybářství. V minulosti produko-
valo ročně až 6 tis. q ryb. Nyní, po nepo-
vedené privatizaci, je v úpadku. Přejme si, 
aby tato naděje se stala skutečností.

Vojtěch Ondrka, MO MRS Telč 
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K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 10-135

Jakub Packa Trojan v disciplíně street/park 
a trik KP footjam.      Foto: KODIN- Bern
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Co přineslo 1424 dnů
Starosta města Roman Fabeš spolu s 

TL hodnotí, co se v uplynulých čtyřech 
letech současného volebního období po-
vedlo, a také nepovedlo telčské samosprá-
vě. Jakých bylo a co přineslo zmíněných 
1424 dnů v oblasti životního prostředí, 
je hlavní téma jeho dnešního příspěvku.

„Jezerní růže“, tak se někdy Telči pře-
zdívá. Ale aby růží skutečně byla, potře-
buje zdravé a čisté životní prostředí. I v 
této oblasti jsme v posledních letech ne-
zaháleli. Největší investice šly do vodo-
vodů a kanalizací, tedy vlastně do země. 
Ale bez těchto sítí není myslitelný jak 
každodenní provoz domácností, tak ani 
další rozvoj města. Masarykova, Svato-
anenská, Podolí, Křížova, Luční, Květi-
nová, Batelovská, Úzká, Krátká, Mlýn-
ská a nyní Nerudova a náměstí Bratří 
Čapků. Tam všude jsou nové vodovody 
a kanalizace. Další z priorit jsou úspory 
energie. Máme zpracovány energetické 
audity všech městských budov a postup-
ně realizujeme navržená úsporná opatře-
ní. Mateřská školka v Komenského ulici 
je zateplená a topí tepelnými čerpadly. 
Úspora el. energie dosáhla téměř 50%. 
Máme schválenou dotaci na zateplení 
polikliniky a řeší se i další budovy v ma-
jetku města.

Revitalizací prošel Nadymák i potok z 
Velkého Pařezáku. Po projektové stránce 
je připravena rekonstrukce Staroměst-
ského rybníka. Snažíme se, aby Telč 
zůstala i zeleným městem. Posouzením 
zdravotního stavu prošly všechny stromy 
a ty nemocné se postupně nahrazují no-
vými. Revitalizací prošla alej v Lipkách 
a nyní se pracuje na parcích na náměs-
tích Hrdinů a Bratří Čapků. Novou ze-
leň mají i ulice Masarykova, Staňkova, 
Na Podolí i nová parkoviště. A vysadili 
jsme i úplně novou alej v oblasti Ranče. 
I když se občas nějaké problémy vyskyt-
nou, troufnu si říci, že i ze strany Služeb 
se péče o zeleň podstatně zlepšila.

S podporou různých dotací jsme v 
posledních čtyřech letech do oblasti ži-
votního prostředí investovali kolem 80 
milionů korun.

A co jsme nestihli? Přestože máme 
schválenou dotaci, stále ještě nevíme, kdy 
začnou práce na vodovodu a kanalizaci 
ve Štěpnici. Vše záleží na schválení pe-
něz na rekonstrukci státní silnice. Loni se 
nepodařilo získat dotace na Staroměšťák. 
Letos to vypadá nadějně, ale dřív než na 
podzim se nezačne. A přestože se neustá-
le tvrdí, jak lze získat peníze, projekty na 
zateplení starých budov základních škol 
již několikrát neprošly přísnými kritérii.

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Již půl roku je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček, která se stala hlavním 
magnetem letošní zámecké sezóny a přivádí do Telče další nové návštěvníky.  Pro-
stě hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamujeme se zajímavý-
mi exponáty výstavy.

Od května do konce září je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin bez polední přestávky.

Budoárové panenky neboli panenky na pohovku nebyly určeny ke hraní. Byly vždy 
elegantní a módně oblečené. Ve 20. až 30. letech 20. století sloužily jako dekorace 
interiéru. Hlavičky se vyráběly z látky, oblečení panenek bylo kvalitní a nákladné.                 

Foto: Tomáš Hájek

Den Země v Ruličkovém království

Dominik Bastl, Tereza Hadravová a Adam Šeda z I. B ZŠ Hradecká měli s modely z 
odpadu na Dnu Země velký úspěch. Více čtěte na str. 13.

Foto: Irena Anderlová


