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MFD to řekla republice

Nejčtenější český deník MF Dnes (více jak 300 tis.
výtisků) přinesla v příloze Víkend 25. dubna reportáž
o Nekrásnějších místech v Česku. Jak je vidět z titulní
strany, Telč se v reportáži neztratila.

Telčská Základní umělecká škola si v těchto dnech
připomíná 60 let od svého založení. Více se tomuto
významnému jubileu věnujeme na str. 6 a 7.
Na snímcích Lubomíra Zadiny jsou práce žáků výtvarného oboru ze třídy Alice Grünwaldové. Letos v
březnu byly vystaveny na výstavě Kultura bez hranic
ve Státním muzeu ve Waidhofenu a/Th., kde se těšily
velké pozornosti návštěvníků.
Ve všech případech se jedná o rozměrné malby akrylovými barvami na plátně. Od shora zleva jsou práce
Jana Krejčího, Tomáše Čekala, Marcely Pažourkové
a Terezy Bakajové.

Z jednání rady města Dotace na obnovu
61. schůze - 15. dubna

. RM schválila účetní závěrku společnosti
Služby Telč, spol. s r. o. za rok 2008.
- RM schválila návrh sportovní a kulturní komise na rozdělení ﬁnanční dotace
pro sportovní a kulturní organizace na
letošní rok.
- RM schválila užití veřejného prostranství pro zřízení předzahrádek určených
k poskytování hostinských služeb v letní
turistické sezóně.
- RM schválila poskytnutí příspěvku
Moravskému rybářskému svazu, místní
organizaci Telč, na rybářské závody mládeže ve výši 2 tis. Kč.
- RM schválila podání žádosti o dotaci
do programu Fondu Vysočiny „Rozvoj
vesnice 2009“ na realizaci II. etapy opravy komunikace propojující místní část
Studnice s obcí Doupě.
- RM na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek rozhodla, že zhotovitelem garáže pro sanitku Rychlé záchranné služby na ploše dvora polikliniky bude
společnost TERNI, s.r.o., Jihlava.

62. schůze - 29. dubna

RM schválila záměr podat žádosti o dotaci z programů Ministerstva zemědělství
a kraje Vysočina na rekonstrukce a úpravy vodovodů a kanalizace v ul. Nerudova, Bří. Čapků, Štěpnická, Na Posvátné,
Třebíčská a . Jana Žižky.
- RM schválila udělení výjimky pro pořádání akce - závody na BMX a MTB a
doprovodné akce – večerní barmanské
závody a koncerty na zimním stadionu
28. června do 2 hodin.

63. schůze - 4. května

- RM schválila nově zadávací dokumentaci, složení komise pro posouzení a
hodnocení nabídek a dodavatele, kteří
budou vyzváni k předložení nabídky na
veřejnou zakázku „Vítejte ve Starém Městě v Telči“.
- RM schválila upravenou zadávací dokumentaci, složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Autobusové nádraží Telč, přemístění do
přednádražního prostoru ČD“, a MŠ Komenského - zateplení obvodového pláště“.

64. schůze - 13. května.

- RM vzala na vědomí informaci o příjmech a výdajích Turistické ubytovny za
leden až duben 2009.
- RM vzala na vědomí informaci o stavu
pohledávek města k 30. dubnu t.r.
- RM vzala na vědomí informaci o daňových příjmech za leden až duben.

nepamátkových objektů
na území památkových
rezervací a zón

Kraj Vysočina vyhlásil v rámci Fondu
Vysočiny grantový program zaměřený na
spoluﬁnancování obnovy dochovaných
historicky a památkově cenných konstrukcí
a stavebních prvků objektů nebo rehabilitace těchto konstrukcí a stavebních prvků
dle historicky doložitelného stavu objektů,
které nejsou kulturními památkami, ale
nacházejí se v městských nebo vesnických
památkových rezervacích nebo zónách a
podstatným způsobem se uplatňují v jejich
výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů). Majitelé objektů mohou získat až 100
tis Kč, maximálně však 50% nákladů. Dodávání žádostí je do 22. června 2009. Více
informací potencionální zájemci naleznou
na www.kr-vysocina.cz
Vladimír Švec
ved. odboru rozvoje a ÚP MěÚ

Dotace pro podnikatele

Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny,
grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 rozdělí v letošním roce podnikatelům na jejich záměry prostředky ve výši 14
mil. Kč. Podnikatelé mohou své žádosti podávat do 30. 6. 2009. Cílem grantového programu je posílení stability malých podniků
poskytnutím příspěvku na pořízení nových
technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor
nebo příspěvku na splácení jistiny účelových
úvěrů na pořízení strojů, technologií a výrobních zařízení. Podnikatelé mohou získat
dotaci až do výše 100 tis. Kč nebo 150 tis. Kč
(dle opatření), max. však 40% nákladů. Více
informací potencionální zájemci naleznou
na www.kr-vysocina.cz.
Vladimír Švec
ved. odboru rozvoje a ÚP MěÚ

Zastupitelstvo města
se koná
v pondělí 22. června
v 16 hod.
v ZŠ Masarykova

Konzultační den
rady města
středa 10. června
15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ
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Které vlaky nepojedou

Jak jsme informovali v minulém čísle
TL, připravují České dráhy od 14. června rozsáhlé změny v jízdních řádech.
Bohužel v našem regionu se jedná pouze
o rušení či omezení spojů. Trať Kostelec
– Slavonice nakonec nedopadla ještě nejhůř. Jaké změny jízdních řádů se tedy na
naší trati dočkáme?
Jsou celkem čtyři. Zcela se ruší spoj,
který vyjížděl v pátek z Kostelce ve 23,18
s příjezdem do Telče 23,54.
Vlak vyjíždějící z Telče směrem na Kostelec ve 4,18 bude od 14. června jezdit jen
v pracovní dny, zatímco dosud jezdil i v
sobotu.
V úseku Kostelec – Telč bude zrušen
ještě spoj vyjíždějící v sobotu z Kostelce
v 5,57 a spoj vyjíždějící v pátek z Telče
ve 22,39.
K docela podstatným změnám dochází
i na navazujících tratích. Proto je dobré si
před nasednutím do vlaku po 14. červnu
důkladně prohlédnout nový jízdní řád.
(z)

PřečtiSi.cz uspělo
Výsledky druhého ročníku soutěže
Školní časopis Vysočiny byly vyhlášeny
19. května ve velkém sále Staré radnice v
Havlíčkově Brodě. V soutěži, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Centrum Vysočiny, uspěl i elektronický časopis PřečtiSi.cz z telčského gymnázia, který
obdržel speciální cenu poroty. Mladým
novinářům z gymnázia blahopřejeme.
Shodou okolností si v těchto TL můžete
přečíst rubriku Dotazník se šéfredaktorem PřečtiSi.cz Milošem Havlíčkem. /z/

Aktivní záloha Armády ČR
Od roku 2005 máme v Česku plně profesionální armádu. Zatím není příliš známé, že vedle jednotek, které se výhradně
skládají z vojáků z povolání, existují také
jednotky Aktivních záloh ozbrojených
sil ČR. Ty vznikly na základě potřeby armády i z iniciativy vojáků v záloze, kteří
žádají dobrovolně o zařazení do jednotek
aktivních záloh.
V kraji Vysočina působí pěší rota aktivních záloh při Krajském vojenském
velitelství. V současné době nemá rota
naplněný stav a provádí nábor nových
členů.
Zájemci o službu v rotě aktivních záloh
získají všechny potřebné informace na
Krajském vojenském velitelství v Jihlavě,
Vrchlického 14, telefon 973 454 460,
e-mail: novakariera.jihlava@army.cz

Radosti a starosti telčského starosty
Je Telč městem pro byznys?

Loni touto dobou jste se v mém příspěvku mohli dočíst o nepříliš lichotivém výsledku našeho města v anketě
Město pro byznys. Cílem této ankety,
připravené týdeníkem Ekonom, je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami
pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. A v loňském roce naše
město v rámci kraje Vysočina skončilo
na posledním, 15. místě. Během roku se
řada věcí změnila snad i k lepšímu, a tak
jsme netrpělivě očekávali letošní hodnocení. A konečné 5. místo v rámci kraje
nás velmi potěšilo. Pro srovnání uvádím
loňské a letošní hodnocení našeho města:
2008 - „Telč je sice celkově poslední, nízké

podprůměrné, ceny bytů dokonce jedny
z nejnižších. Pozornost si zaslouží i místní
veřejná správa, která snad nejvíce myslí na
budoucnost - nejvíce ze svého rozpočtu
investuje a je nejšikovnější při žádání o dotace z fondů Evropské unie.“
2009 – „Sektor služeb je v Telči zastoupen oproti krajskému průměru o 4%
více, je zde ale mezi podnikateli o 55%
více cizinců a podíl středních a velkých
ﬁrem zde roste nejrychleji v kraji. Nejméně v kraji se zde recykluje, a i když zde
počet nových bytů meziročně vzrostl téměř o 30 %, tak k poměru k počtu obyvatel ostatní sledovaná města zaznamenala
vyšší růst počtu nových bytů. Podnikatelé zde však mohou mít jistotu, že najdou
pro své partnery vhodné ubytovaní. Na

nižší sběrná síť. Ceny bytů jsou tu vysoké
a místní podnikatelé si pochvalují místní
podnikatelské prostředí i lokalitu.“
Máme tedy na čem stavět i co zlepšovat. Samozřejmě ne kvůli anketám, ale
hlavně pro spokojenost obyvatel našeho
města.

Podle Ekonoma

Město pro byznys
Tabulka letošní ankety týdeníku Ekonom Město pro byznys v kraji Vysočina.
Podrobněji v příspěvku starosty.

Pořadí 2009
2008
1. Humpolec
1.
2. Pacov
5.
3. Nové Město na Moravě 14.
4. Žďár nad Sázavou
2.
5. Telč
15.
6. Pelhřimov
6.
7. Havlíčkův Brod
8.
8. Třebíč
7.
9. Jihlava
3.
10.Moravské Budějovice 9.
11.Velké Meziříčí
4.
12.Světlá nad Sázavou
12.
13.Chotěboř
11.
14. Náměšť nad Oslavou 13.
15.Bystřice n. Pernštejnem 10.
Záchranka bude mít nové garáže

Na konci dubna byly za ﬁnanční podpory Evropské unie dokončeny stavební práce
Na Korábě. Vzniklo zde 48 parkovacích míst, dětské hřiště, byly osazeny lavičky
a další mobiliář. Byla vybudována stezka pro pěší podél břehu Staroměstského
rybníka, doplněny stromy a zeleň. Od počátku přípravy projektu bylo snahou neutěšenou plochu revitalizovat a oživit. To, že se tento záměr povedl, ukázaly hned
první dny.
hodnocení však získala hlavně na základě průzkumu mezi podnikateli. Stěžují si
převážně na vysoké ceny a situaci na pracovním trhu. V některých kritériích však
město vykazuje výrazná pozitiva. Podnikatelské prostředí v Telči oživuje vysoký
poměr podnikajících cizinců a místní
pracovní trh vykazuje nejvyšší konkurenci mezi nezaměstnanými. Město je
přitažlivé pro místní obyvatele i turisty
– o vysoké popularitě města svědčí téměř největší počet lůžek v ubytovacích
zařízeních, na druhou stranu ceny nemovitostí jsou ve městě v rámci kraje

pracovním trhu je o 14% vyšší zastoupení mladších ročníků a na jedno volné
pracovní místo se zde hlásí nejvíce uchazečů o práci. Mzdy jsou tu jedny z nejvyšších, naopak je zde jedna z nejnižších
nemocností. Radnice má nejvyšší kapitálové investice v kraji, ale doporučujeme
jí zaměřit obsah internetových stránek
více na podnikatele. Na počet obyvatel
je zde druhý nejvyšší počet úředníků zajišťující výkon přenesené působnosti, ale
radnice je druhá nejúspěšnější v získávání
evropských peněz. Pro občany je tu nejvíce přístupných online počítačů, ale nej-
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V plném proudu jsou nyní práce na
výstavbě garáží pro dva vozy Zdravotnické záchranné služby v Telči. Ve spolupráci města, kraje a vedení ZZS došlo
k dohodě o vybudování další potřebné
části zázemí pro tuto náročnou zdravotnickou činnost. Daří se tak navázat na
předloňskou akci, která v budově polikliniky ve stejném režimu vyřešila zázemí
pro zdravotnický personál této služby.
Doposud oba vozy v hodnotě několika
milionů korun stály na dvoře polikliniky.
Nyní, vzhledem k rekonstrukci dvora,
mají provizorní stání přímo v Masarykově ulici. A je jasné, že jak vozidlům, tak
i zdravotnické technice uvnitř vozů tyto
provizorní podmínky neprospívají. To by
se ale do konce června mělo změnit. Oba
vozy se přestěhují zpět do dvora polikliniky, ale již do klimatizovaných prostor s
veškerou potřebnou technikou. Akce, jejímž dodavatelem je na základě výsledků
výběrového řízení jihlavská ﬁrma TERNI, bude stát necelých 850 tisíc korun.
Roman Fabeš

Nová dětská hřiště
Dětské hřiště Na Korábě, jehož obrázek je na straně 3, není jediné, kterého se
v nejbližší době dočkáme. Nyní probíhá
rekonstrukce prostranství u polikliniky
a i zde v blízkosti sídliště U Štěpnického
rybníka bude umístěno nové, volně přístupné dětské hřiště, kde najdeme hrádek
se skluzavkou, zvířátka na jedné i dvojité
pružině. Povrch bude vytvořen atraktivními kulovými oblázky.
Ještě v letošním roce dále budou umístěny dětské prvky, jako např. lanová pyramida, šplhadlové sestavy a různá houpadla, v ulici Na Dlážkách. Toto dětské
hřiště nabídne zase jiné, trochu odlišné,
herní prvky určené spíše pro větší děti.
Hřiště je součástí velkého investičního
projektu Vítejte ve Starém Městě v Telči, který mimo jiné řešil a řeší rekonstrukci komunikací v ul. Křížova, Luční,

Na Dlážkách, Krátká, Úzká, Mlýnská
a Oslednicích vč. umístění veřejného
osvětlení a doprovodného mobiliáře.
To však stále není vše. Ještě v letošním
roce zahájíme rekonstrukci prostranství
nám. Bratří Čapků a ul. Nerudova. I zde
počítáme s vybudováním nového dětského, ale i víceúčelového sportovního
hřiště. To vše v provázanosti s provozem
Mateřské školky Nerudova a sousedícím
sídlištěm. Na všechny výše uvedené akce
se nám podařilo získat ﬁnanční podporu
z fondů Evropské unie.
Rovněž sídliště Radkovská nezůstane
pozadu. V průběhu letošního roku se dočkají maminky s dětmi zlepšení. Firma
provádějící výstavbu nového bytového
domu se zavázala umístit zde nové hřiště v minimálně stejném rozsahu jako to,
které muselo ustoupit výstavbě.
Vladimír Švec
ved. odboru rozvoje a ÚP MěÚ

Tak bude vypadat nové dětské hřiště na náměstí Bří Čapků v blízkosti mateřské školy
(vizualizace).

Fotbalová paráda

SK Telč : SK Slavia Praha

Na obou stranách nastoupí týmy internacionálů, u SK Telč i hráči nad 30 let

Sobota 27. června, hřiště SK Telč ve 14,15
Program klubového odpoledne:

· ·

· ·

12,30 předzápas žáků SK Telč – Dačice 13,50 vystoupení mažoretek Telč (mladší)
14,15 SK Telč – SK Slavia Praha 15,00 vystoupení mažoretek Telč (starší) 15,45
ukončení zápasu 16,00 volná zábava, posezení s aktéry zápasu, grilování

·

Koho také uvidíme na hřišti:
SK Slavia: Miroslav Pauřík, Jiří Jeslínek, Ivo Lubas, Ivo Knoﬂíček, František Veselý
st. a ml., Miroslav Příložný, Martin Pěnička ad.
SK Telč: Roman Fabeš, Milan Kudláček, Dušan Kouba, Pavel Bartušek, Radek
Kříž, Milan Chalupa, Jiří Nerad, Karel Navrátil, Vladimír Dolejský ad.

-4-

Památkáři netradičně:

Děti
vdechnou
život
Hyacintu a Narcisovi
Příběhy hrdinů řeckých bájí, Hyacinta
a Narcise, ožijí v neděli 14. června v 17
hodin na telčském zámku v podání dětí
divadelního kroužku DDM.
Telčské listy o tom informovala náměstkyně ředitele Národního památkového ústavu v Telči Martina Veselá:
„Naše pracoviště se připojilo k celostátnímu projektu Průsečíky evropských inspirací – otisky antiky v českých a moravských
památkách UNESCO, který je ﬁnancován
Ministerstvem kultury. Ke spolupráci jsme
přizvali zmíněný divadelní kroužek DDM,
který vede paní Emilie Drdácká, u které
jsme našli velké pochopení.“
Podle doktorky Veselé byla impulsem
k projektu skutečnost, že Česká republika
je jedním ze signatářů Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a jako taková se, mimo jiné,
zavázala předávat informace a propagovat bohatost a jedinečnost památkového
fondu naší země.
Martina Veselá také přiblížila, jak konkrétně bude projekt vypadat: „Antické
mytologické náměty budou divadelně
ztvárněny dětmi a studenty škol z Prahy, Českého Krumlova, Litomyšle, Telče,
Kroměříže a Valtic, tedy z míst, jež jsou
na seznamu UNESCO. Děti si nastudují
dostupný materiál k předem zadané tematice a pokusí se ji ztvárnit tak, jak ji
sami cítí. V průběhu projektu se vzájemně
navštíví vždy soubory ze dvou míst a na
závěr se zástupci všech měst zúčastní společného vystoupení v prostorách zahrady
Valdštejnského paláce v Praze.“
Autoři projektu se rozhodli využít inspirací z antické literatury a mytologie,
protože právě antická tradice tvoří jeden
ze základních pilířů evropské kultury.
Projekt si klade za cíl aktivní formou
podpořit zájem mladé generace o nejcennější objekty v rámci památkového
fondu České republiky, kterými památky
UNESCO bezesporu jsou.
„Pokud si v neděli 14. června uděláte
čas a přijdete se podívat na telčský zámek, jistě nebudete litovat. Děti z Telče
a Litomyšle se o to určitě postarají,“ zve
na netradiční kulturní zážitek Martina
Veselá.
/z/

www.npu-telc.eu

Slovo hejtmana:

Léto budiž pochváleno – na Vysočině zvláště!

Červen je měsícem nadějí. Je příjemně teplo a navíc - léto je
na dosah. A s ním prázdniny a dovolené. Kdo by se netěšil? Navíc je dnešní svět člověku s českým pasem téměř celý otevřený,
máme spoustu možností k jeho poznávání anebo odpočinku na
lukrativních cizokrajných místech.
A pak máme ještě jednu možnost. Najít si to příjemné a zajímavé místo v některém z kouzelných koutů naší země. S menším
zatížením své kapsy, bez stresů z náročného cestování, bez obav
z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém
prostředí.
I znalci té naší relativně malé republiky přiznávají, že stále
mají co poznávat. Vybavil jsem si: Jako každoročně i na letošním lednovém veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně se
všechny naše kraje, stovky měst a obcí pyšně prezentovaly pestrou nabídkou přírodních krás, památek a akcí na svém území.
Potkal jsem tam kamaráda. Dvě igelitky měl nacpané prospekty
a vypadal nešťastně. „Copak je? Co tě tak zničilo?“ zeptal jsem
se ho. Povzdechl si: „Tolik zajímavých míst, kam bych rád jel.
Ale když to se nedá stihnout. Ani za tři životy. A já mám už
jen šest let do penze. A pak počítám jen tak pětadvacet na další
poznávání...“
Opravdu se stačí jen rozhlédnout. Tedy dnes stačí párkrát
kliknout na internet. A nemusíme daleko. Přiznejte si – znáte
celou Vysočinu? Víte, co všechno se tu děje? Nejde jen o známá
turistická centra, i když jsme pyšní na to, že máme u nás tři památky zapsané do seznamu UNESCO, což se zatím nepodařilo
žádnému jinému kraji. Mají co nabídnout a prezentují se i menší obce. Často sdružené do mikroregionů – v nich si navzájem
pomáhají a inspirují se dobrými nápady. Máme dohromady na
Vysočině 42 mikroregionů. Mnohé jsou lehce identiﬁkovatelné
– jako např. Mikroregion Telčsko, Mikroregion Bystřicko, Moravskobudějovický mikroregion nebo Svazek obcí Lípa. Jiné
mají i poetické až tajemné názvy - Svazek obcí mikroregionu

Černé Lesy, Brána Vysočiny, Povodí Stařečského potoka nebo
Mikroregion Podhůří Mařenky. A všude – i v těch nejmenších
obcích najdeme cíl, který stojí za návštěvu.
Na Vysočině se navíc nemusíte nudit. Kraj podporuje nejrůznějšími grantovými programy nejen obnovu památek a regeneraci městských i obecních lokalit. Řada kulturních a sportovních akcí je už tradicí, jiné stále vznikají. A nejde jen o ty hodně
viditelné, jako je Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů nebo Zlatá lyže
či Silniční běh městem Jarmily Kratochvílové, které patří mezi
krajské VIP akce. Letos proběhl už V. ročník ankety „Zlatá jeřabina“ – ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008. Cílem
ankety bylo poukázat na množství zajímavých kulturních akcí
probíhajících v kraji a na péči o jeho bohaté kulturní dědictví.
O přízeň veřejnosti se ucházelo šedesát kulturních projektů.
V obou vyhlášených kategoriích – „Kulturní aktivita“ a „Péče
o kulturní dědictví“ – byla nominována třicítka úspěšných
kulturních počinů, které jsou sice vypovídajícím průřezem
kulturního života a aktivit občanů, zároveň však jsou pouhou
částí pestré a početné nabídky kvalitních kulturních akcí v našem regionu a skvělou ukázkou péče o historické skvosty na
území kraje.
Co mě napadá závěrem tohoto „předletního“ zamyšlení?
Nemáme u nás zajištěné to stabilní počasí jako u teplých moří.
Někdy v domovině i uprostřed prázdninových dnů kroutíme hlavou, hledíme na zamračenou oblohu a vybavují se nám slova klasika: „...tento způsob léta se mi zdá býti poněkud nešťastným...“
Přesto máme i doma v Česku nebo přímo na Vysočině mnoho
šancí na příjemně strávené dny.
Tak mi dovolte nakonec přání: Léto budiž pochváleno – na
Vysočině zvláště!
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

Vzpomínáme na 20. století

Na kdysi oblíbený rychlostní závod motocyklů Mezi dvěma branami
jsme již v našem seriálu vzpomínali.
Na začátku padesátých let čekal na závodníky dokonce průjezd
přes historické náměstí. Předtím se
ale museli „streﬁt“ do Horní brány, pečlivě obložené pytli se slámou
nebo senem. Doba jejich „balíkování“ byla teprve před námi.
Muzeum Dačice zve na:

Sladký život s kostkou
cukru ...

Výstava k dačickému světovému
prvenství.

Od 20. června do 30. srpna.
Denně kromě pondělí 9-12,
13-17 hod.
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ZUŠ je 60 roků!
V právě probíhajícím školním roce si
telčská Základní umělecká škola připomíná 60 roků od svého založení. „Škole
je sice šedesát roků, ale do důchodu se rozhodně nechystá,“ zdůraznil s úsměvem její
ředitel Lubomír Zadina, když jsme s ním
o výročí hovořili.
Jubileum si škola připomene slavnostním koncertem 26. června, na kterém vystoupí absolventi školy, učitelé i současní
žáci. „Pokud nám bude přát počasí, bude
mít koncert dvě části. Ta první proběhne
v sále školy a ve druhé by vystoupil Dixieland Jazz Band Telč na dvoře školy,“ prozradil L. Zadina. Protože kapacita sálu je
omezená, doporučuje zájemcům rezervaci lístků v kanceláři školy.
Ke kulatému výročí, které bezpochyby „šedesátiny“ jsou, patří ohlédnutí za
uplynulými roky, ale také plány do budoucna a samozřejmě přání a poděkování jubilantovi.

z každého úspěchu máme radost. Je to ocenění jak práce učitelů, tak snahy a talentu
žáka. Nakonec o každém větším informujeme v Telčských listech. Pro mě je ale daleko podstatnější to, že dokážeme u našich
žáků probouzet zájem o hudbu a výtvarné
umění, smysluplně jim vyplnit volný čas a
přivést je k ušlechtilým zájmům. V době,
kdy se vynakládají nemalé prostředky na
studie jak vychovávat a zaujmout novou
generaci, je podle mě činnost uměleckých
škol, spolu se sportem, tím nejlepším a relativně jednoduchým řešením.“
K plánům do budoucna má ředitel
jasno:
„Moc bych škole přál, aby vyšel záměr
na zásadní rekonstrukci objektu, který
připravuje město. Škola si to nejen zaslouží, ale aby mohla plnit své poslání i v budoucnu, to nezbytně potřebuje. Umístění
v historické budově, na krásném náměstí, nám kolegové z jiných škol závidí. Ale
jen do doby, než poznají, jak škola řadu
let funguje.“ A tak jen připomeneme, že

považovat za svou školu. Určitě bych nespočítal akce, které žáci školy hudebním
vystoupením zahajují, kolikrát reprezentovali město, kolik kulturních programů
sami připravili. Nakonec, na řadě pracovištích městského úřadu je výzdoba, která budí pozornost návštěvníků – kresby
žáků školy. Chtěl bych všem, kdo se na její
činnosti podílí či podíleli, moc poděkovat.
A ta zmíněná rekonstrukce? Je to velký cíl
vedení města,“ zdůraznil starosta Roman
Fabeš.
„Za to, že jsem zakotvil v Telči, vděčím
Základní umělecké škole, která byla mým
zdejším prvním pracovištěm. Nakonec stále patřím mezi její kmenové zaměstnance,“ konstatoval bývalý starosta a ministr
kultury, senátor Václav Jehlička a dodal:
“Základní uměleckou školu považuji za
jeden ze stavebních kamenů kulturnosti
města. Přeji jí, aby tak tomu bylo i v budoucnosti.“
/z/

Škola v číslech 2009
Počet žáků: 391
Z toho hudební obor: 244
Výtvarný obor: 147
Odloučené pracoviště v Nové
Říši: 12
Počet pedagogů: 18
Počet nástrojů, které se vyučují: 11
Největší zájem: klavír, studuje 75
žáků

Nové naděje Základní umělecké školy v jejím jubilejním roce. Houslisté Jana Krejčová
a Petr Koubík (vpravo).
„Vypočítat všechny aktivity školy, absolventy, kteří uspěli na vyšších uměleckých
školách, vystoupení, která jsme zajišťovali,
je nad možnosti jednoho novinového článku. Navíc na někoho nebo něco bych mohl
zapomenout. Také nevím, zda by měli čtenáři chuť se tou spoustou údajů probírat.
Myslím, že činnost naší školy je tak úzce
spjata s Telčí, celým regionem a se všemi
generacemi, že ji snad každý čtenář, ač
nemusí být absolventem, považuje za svou
školu,“ říká ředitel Zadina. Velmi sympatická je pak reakce na požadavek na
výčet úspěšných žáků. „Samozřejmě, že

objekt při poslední rekonstrukci před
zhruba 30 roky byl sice zajímavě opraven, ale se záměrem využití pro průchozí
výstavní expozice. To je samozřejmě pro
provoz školy vekou zátěží. Při našem
rozhovoru s ředitelem Zadinou jsme se
o tom přesvědčili. Jeho kancelář je zároveň pracovištěm hospodářky a také
učebnou, kterou občas projdou žáci do
další třídy…
Přání a poděkování jubilující škole
jsme nechali na dva nejpovolanější.
„Souhlasím s panem ředitelem v tom,
že naší „zušku“ musí snad každý v Telči
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Slavnostní koncert k 60.
výročí založení školy
Koncert se bude konat v pátek
26. června v 18 hodin. Na koncertě budou účinkovat absolventi, učitelé i současní žáci ZUŠ.
Doporučujeme rezervaci míst
na tel.: 567 243 533, v kanceláři
školy nebo na info@zustelc.cz

Hudba se v Telči učí Univerzita třetího věku 2009 –2012
Další cyklus vzdělávání pro seniory
dlouho
Výuka hudby má v Telči tradici daleko
delší, než je připomínaných 60 roků od založení Hudební školy, jejíž pokračovatelkou je dnešní Základní umělecká škola.
Hudbu vyučovali na vysoké úrovni, po
celou dobu svého zdejšího působení v
17. a 18. století jezuité, v 19. století pak
především učitelé.
Tím nejznámějším byl samozřejmě
Jan Evangelista Kypta (na snímku vlevo),
který svou kariéru započal právě jako
učitel hudby.
Z první poloviny
20.století stojí za
připomenutí řada
osobností, které
se výuce hudby
věnovaly: Karel
Hejda, Stanislav
Rajský, František
Vlasatý, Bohumír Pokorný, Josef Svoboda … Posledně
jmenovaný (na snímku vpravo), populární učitel hudby ve 40. letech, byl také
kapelníkem několika zdejších orchestrů.
V roce 1948 emigroval. Poté vyučoval
hudbu také v Rakousku a v několika zemích Jižní
Ameriky.
Samostatná
Hudební škola
vznikla v Telči
až v roce 1949.
Nová doba nepřála soukromé
výuce ani v oblasti hudby. Pod
ideovým a kádrovým dozorem musely
být i noty a zpěv….
S odstupem doby zaujmou tehdejší návrhy objektů, kam měla být škola
umístěna.

Uvažovalo se o tehdy opuštěné synagoze
Na Parkaně, prázdném skleníku v zámeckém parku a budově po právě zrušeném
okresním soudu na náměstí. Zde nakonec škola zakotvila. Na 60 roků.
/z/

Od pravěku do raného novověku z
pohledu archeologie je nové zaměření
dalšího cyklu Univerzity třetího věku v
telčském Univerzitním centru Masarykovy univerzity. „Ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filozoﬁcké fakulty jsme připravili nový obor,
který si klade za cíl seznámit posluchače
se základní terminologií a metodikou
archeologie, s periodizací pravěku, středověku a raného novověku a také s moderními archeologickými pracovními
metodami,“ uvedl pro TL ředitel Univerzitního centra Telč Ing. Josef Plucar
a dodal: „V rámci každého akademického roku absolvují účastníci studia 15
devadesátiminutových lekcí. Na konci
každého ročníku je pak čeká shrnutí
probrané látky.“
Mezi přednášejícími se v Telči objeví

přední čeští odborníci z oboru archeologie. Josef Plucar pak především upozornil na přednášky profesora Zdeňka
Měřínského, který je v regionu znám
výzkumem zříceniny hradu Rokštejna.
Zdeněk Měřínský je také autorem kapitol nejstarších dějin Jihlavy v nedávno
vydané monumentální publikaci o její
historii.
Podmínkou pro přijetí ke studiu je důchodový věk a minimálně středoškolské
vzdělání.
Přihlášky se podávají do 30. 6. 2009.
Zápisné do 1. ročníku pro akademický
rok 2009/2010 bylo stanoveno ve výši
600 Kč.
Formulář přihlášky obdrží zájemci v Univerzitním centru Telč, kde mohou zároveň
v hotovosti uhradit i zápisné.
/z/

Kontakt pro zájemce o studium
Univerzity třetího věku v Telči:

Univerzitní centrum Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 2
Ivana Štanclová, kancelář č. 318

Telefon: 549 491 141
E-mail: stanclova@rect.muni.cz

ZŠ Hradecká uspěla
v Rakousku
V rámci Dolnorakouské zemské výstavy
se 27. dubna uskutečnilo v Hornu historicky první předávání cen vítězům přeshraniční projektové soutěže s názvem
„Rakousko – Česko v roce 2020, vize pro
společnou budoucnost v srdci Evropy“.
Do soutěže bylo zasláno několik desítek
projektů z obou zemí. Žáci naší školy
přihlásili do soutěže čtyři projekty a se
všemi postoupili do užšího ﬁnále. Projekt nazvaný Tradiční poznávací výlet po
Dolním Rakousku, který pod vedením
Mgr. Davida Hajna zpracovaly žákyně
8. ročníku (Daniela Bínová, Karolína
Čechová, Nikola Kadeřábková, Kristýna Langová, Barbora Neradová a Klára
Pelejová), získal ocenění a ﬁnanční prémii za celkové 2. místo. Úspěšná práce
se zabývá geograﬁckou charakteristikou
dolnorakouského kraje a řeší čtyřdenní
sportovně-poznávací výlet pro 40 žáků.
Mgr. Miluše Remešová, ředitelka ZŠ
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Stanislav Bartoň
- NOSTALGIE
1984 - 2009
Rád bych alespoň touto cestou
poděkoval všem zákazníkům
za jejich věrnost.
Za 25 let, které jsem pouze díky
Vám mohl přežít.
PI

Na Hradecké jsou úspěšní
Klokani
Velký úspěch zaznamenali mladí matematici ze ZŠ Hradecká v okresním kole
matematické soutěže Klokan.
V kategorii Cvrček (3. tř.) zvítězil Martin
Máca ze zdejší 3.B. V kategorii Klokánek
(4. tř.) pak stejný úspěch zaznamenala
Kateřina Bláhová ze 4.B.
MR

Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v dubnu šetřili policisté
z Obvodního oddělení Telč.

Otec nepřispívá na dítě
Na počátku dubna zahájili policisté obvodního oddělení trestní řízení proti otci
nezletilého dítěte, kterému od března
2008 do května 2009 nepřispíval na výživu, a matce tak dluží částku 15.000,Kč. Věc byla zpracována ve zkráceném
přípravném řízení, otci bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy a věc dostane na
stůl soudce jihlavského soudu.

Poničená chalupa v Olšanech

V době od 1. do 8. dubna vnikl neznámý pachatel do dvora rekreační chalupy
v Olšanech, kde následně rozbil skleněné
výplně několika oken a dveří, poškodil
omítku, zlomil dřevěný žebřík a ve dvou
místech rozebral střechu domu. Způsobil
tak škodu ve výši 3 tis. Kč. Z objektu nebylo nic odcizeno.

Odcizená peněženka

Po 17. hodině 11. dubna odcizil neznámý
pachatel na náměstí Zachariáše z Hradce
nezjištěným způsobem mladé dívce peněženku, kterou měla v kapse. Způsobil
škodu ve výši 500 Kč odcizením ﬁnanční
hotovosti, peněženky a dokladů.

Krádež peněz až v Mexiku

Zajímavý případ se dostal telčským policistům na stůl, když 17. dubna oznámil
muž z Telče odcizení ﬁnančních prostředků ze svého účtu ve výši okolo 40 tis. Kč.
Z výpisu bylo zjištěno, že došlo celkem k
deseti výběrům z bankomatu v Mexiku.
Dalším šetřením se podařilo zjistit, že na
bankomatu, kde prováděl poslední výběr před odcizením, bylo nainstalováno
technické zařízení na kopírování údajů z
platební karty. Došlo k tzv. skimmingu.
Případ byl předán odbornému pracovišti
Policie ČR, které se touto trestnou činností zaobírá.

Vykradené havarované vozidlo

V noci z 17. na 18. dubna rozbil neznámý pachatel okno u vozidla VW Golf,
které bylo po dopravní nehodě odstaveno
u silnice č. 406 v Telči. Z vozidla odcizil
autorádio, vrtačku s příklepem a bourací
kladivo, čímž majiteli způsobil škodu ve
výši 29,5 tis. Kč.

Zloděj ve mlýně u Horní Myslové

V době od 17. do 21. dubna vnikl neznámý pachatel do uzavřeného dvora
bývalého mlýna v k.ú. Horní Myslová.
Dostal se do prostor budovy a odcizil
4 ks obrázků svatých, nádobí a rychlo-

varnou konvici. Majiteli způsobil škodu ve výši 12 tis. Kč.

Velká krádež sazenic stromků

V noci z 22. na 23. dubna vnikl neznámý
pachatel do prostor skladu s lesnickým
materiálem, umístěného v lesním porostu
zv. U Sněžné jámy v k.ú. Knínic. Odcizil
zde 4 tisíce sazenic smrku ztepilého a tisíc
sazenic jedle bělokoré. Majiteli způsobil
škodu ve výši 64 tis. Kč.

Odcizena dvě jízdní kola u ZŠ
Masarykova

V dopoledních hodinách 24. dubna odcizil neznámý pachatel ze stojanu na jízdní
kola ve dvoře ZŠ Masarykova dvě pánská horská jízdní kola, čímž majitelům
způsobil škodu ve výši 10 tis. Kč. Obě
kola byla uzamčena lankovým zámkem
ke stojanu na jízdní kola, což je v dnešní době opravdu nedostatečné zajištění.
Apeluji na rodiče, aby zvážili dojíždění
svých dětí do školy na jízdních kolech.

Ztratily se měděné součástky

V noci z 28.na 29. dubna vnikl neznámý
pachatel do areálu rozvodny Telč, kde odcizil celkem 36 ks hlav měděných odpojovačů. Jednalo se o staré vyřazené odpojovače
o celkové hmotnosti 126 kg mědi, 72 kg hliníku a 18 kg železa. Škoda je 10 tis. Kč.

Okradená seniorka v Mrákotíně

30. dubna zazvonila u dveří domu v Mrákotíně neznámá žena, která požádala
starší paní o vodu, údajně do chladiče
porouchaného vozidla. Důvěřivá paní jí
chtěla pomoci a tak ji pozvala do domu,
kde jí v koupelně začala napouštět vodu
do kbelíku. Mezitím do domu vešel neznámý muž, který sdělil, že již nic nepotřebují, a oba odešli. Po jejich odchodu
paní zjistila, že jí v kuchyni bylo odcizeno
5 tis. Kč, které měla uložené v peněžence.
npor. Miloš Novák
vedoucí Obvod. odd. PČR Telč

Policie žádá o pomoc
Od začátku letošního roku dochází po
celé Telči ke krádežím okapových svodů z
domů. Pátrání je zatím neúspěšné, i když
určité indicie již má policie k dispozici. V
této souvislosti žádám všechny všímavé
občany Telče, kterým není lhostejné toto
protiprávní jednání, aby případné informace k pachatelům sdělili policistům. Informace můžete podat i anonymně emailem na adresu jiooptelc@mvcr.cz nebo
můžete využít schránku důvěry, která je
umístěna na budově obvodního oddělení. Za pomoc Vám předem děkuji.
npor. Miloš Novák
vedoucí Obvod. odd. PČR Telč
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Soutěž o nejhezčí
květinovou výzdobu

Již podeváté vyhlašuje Město Telč prostřednictvím Telčských listů soutěž o nejhezčí
květinovou výzdobu oken, domů a jejich
nejbližších okolí.
Od prvního ročníku je smyslem soutěže přispět ke zkrášlení našeho města i k povzbuzení našich spoluobčanů
v péči o květiny a zeleň. Každoročně v
době letních měsíců červnu až září monitoruje komise složená z pracovníků
odboru rozvoje a územního plánování,
odboru životního prostředí a přizvaných
odborníků květinovou výzdobu oken
a balkónů, zajímavé kompozice i aranžmá, popínavou a dekorační zeleň domů,
která bezprostředně souvisí s veřejným
prostranstvím, včetně trvalé péče o ni.
Komise ze svých šetření pořídí fotodokumentaci a v říjnu svou činnost uzavře vyhodnocením soutěže. Vzhledem k tomu,
že je každoročně velmi těžké vybírat ve
všech částech města ty nejlepší a určovat
jejich pořadí, komise, stejně jako v předešlých letech, vybere ve všech čtyřech
částech města po třech oceněných, bez
rozdílu pořadí, a za výjimečný, inspirativní, počin může doporučit udělit navíc
i ocenění mimořádné. Výsledky soutěže
budou zveřejněny v listopadovém čísle
Telčských listů a ceny, v podobě dárků
souvisejících s pěstováním květin, předá
starosta města.
Hana Müllerová, místostarostka

I zvěř potřebuje klid
Myslivecké sdružení upozorňuje veřejnost na dodržování Zákona o myslivosti.
Jedná se především o volné pobíhaní psů
v honitbě, kteří bývají častým doprovodem při vycházkách. Takto pohybující
se pes může zvěř vyhledávat, štvát a v
nejhorším případě i strhnout. Pohled na
uhynulou nebo rozervanou zvěř pytlačícími psi nebývá vyhledávaným zážitkem
při návštěvách přírody.
Klid zvěře bývá také velmi narušován najížděním terénních aut, motorek a čtyřkolek mimo komunikace do volného terénu.
Při upozornění dotyčného na popsané
porušování zákona bývá reakce osloveného nevrlá, někdy až agresivní. Málokdo
uzná své pochybení a za své nevhodné
chování se omluví. Na dodržováni zákona o myslivosti je v našem sdružení ustanovena Myslivecká stráž, která má statut
veřejného činitele a bude se snažit aktivně
prosazovat tento zákon v naší honitbě.
Pro odpočinek od starostí běžných dnů
často vyhledáváme klidné přírodní prostředí, a proto neberme klid těm, pro které je příroda domovem.
Mgr. Petr Procházka, předseda MS Telč

Alergie začíná v dětství – opět v Telči
Již poosmé se sejdou ve dnech 19. až
21. června v Telči dětští alergologové a
kliničtí imunologové z České republiky
na odborné konferenci „Alergie začíná v
dětství“.
Pořádá ji Česká společnost alergologie
a klinické imunologie. Přednášky se konají v kulturním domě v Krahulčí a opět
na nich vystoupí naši přední odborníci
na tuto problematiku.
Konference se bude zabývat jak dalším
směrováním oboru alergologie a imunologie v České republice a na Slovensku,
tak např. také pohledem sester na tento
obor.
V rámci kulturního programu vystoupí děti ze souboru Srdíčko a účastníky
čeká i tradiční koncert v kostele sv. Jana
Nepomuckého.
Hlavním organizátorem celého setkání

a odborným programovým garantem je
doc. MUDr. Vít Petrů.
Telčská konference si za svou poměrně krátkou historii vydobyla jedno z
předních míst v celé řadě odborných lékařských konferencí v ČR a je o ni mezi
lékaři velký zájem. Dokonce se na řadu
zájemců nedostane, protože počet účastníků je omezen číslem 120. Hlavním
limitujícím faktorem je poměrně malá
ubytovací kapacita v Telči. Ale toto poměrně malé číslo má i své výhody: Setkání má osobnější charakter, vždy je při
něm navozena velmi příjemná přátelská
atmosféra. K tomu přispívají významnou měrou i nejvyšší představitelé Telče
a Krahulčí. Oba starostové vždy v rámci
slavnostního zahájení všechny účastníky
pozdraví a pozvou je k prohlídce města i
okolí.
Vít Petrů

Pochvala do Nevcehle

Chaloupky budou
historické, dobrodružné
i hudební

Aktivní Salesiánský klub mládeže Telč
připravil na letošní prázdniny opět několik chaloupek (táborů pro děti a mládež).
Všechny mají tematické zaměření tak,
aby vyhověly různým zájmům účastníků.
Dobu rytířů, tajemný středověk, prožijí
ti, kteří se vydají na chaloupku pod hrad
Valečov u Mnichova Hradiště.
Tajuplné události, včetně pokusu o oživení Golema, zažijí účastníci chaloupky
příznačně nazvané Doba Rudolfa II. Kde?
Ve Zhoři u Jihlavy.
Až do New Yorku se dostanou táborníci na chaloupce Meziválečná Amerika. Samozřejmě, že zde potkají šerifa a
maﬁány. Jak to dopadne, se dozvíme po
prázdninách…
Poslední chaloupka bude plná zpěvu
a muzicírování. Ve Tvarožné u Brna se
bude hrát a zpívat od rána do večera…
Všechny chaloupky jsou pořádány v
křesťanském duchu a vede je zkušený tým
vedoucích. Chaloupky pořádané Salesiánským klubem mládeže Telč jsou podpořeny Fondem Vysočiny v programu „Volnočasový program pro děti z Telčska“.
Více Farní věstník, květen 2009

Rytíři kulatého stolu

Místo: pod zříceninou hradu Valečov
Termín: 18. 7. - 1. 8.
Pro koho: pro holky i kluky 8 - 11 let
Hlavní vedoucí: Tereza Pavlíčková

Doba Rudolfa II.

Místo: Zhoř u Jihlavy
Termín: 13. 7. - 26. 7.
Pro koho: pro holky i kluky 13 - 16 let
Hlavní vedoucí: Bc. Tomáš Holánek

Meziválečná Amerika
Vzorně opravený pomník padlých v I. světové válce, navíc umístěný na novém místě
uprostřed obce s upraveným okolím, vyfotografovala Eva Skálová na návsi v Nevcehli. Do
Nevcehle tak směřuje zasloužená pochvala TL. Více jsme o pomníku v Nevcehli psali v
srpnových TL 2008.
Náklady na restaurování a přemístění pomníku, ﬁnancovala obec za přispění
dotace kraje Vysočina. Opravu provedla k naší spokojenosti kamenosochařská ﬁrma Dvořák a syn z Telče, poznamenal pro TL starosta Nevcehle Luboš Pelej.

Přehled spojů na trati Kostelec – Slavonice,
u kterých dojde od 14. června ke změnám

Os 28303 – vlak bude zrušen v úseku Kostelec (odj. 5,57) – Telč
Os 28336 – vlak bude zrušen v úseku Telč (odj. 22,39) – Kostelec
Os 28350 – mění se omezení na „jede v pracovní den“
Os 28355 – vlak bude zrušen v celé trase Kostelec (odj. 23,18) – Telč
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Místo: Pražmo - Morávka
Termín: 9. 8. - 22. 8.
Pro koho: pro holky i kluky 8 - 11 let
Hlavní vedoucí: Martina Kolmanová

Hudební soustředění

Místo: Tvarožná u Brna
Termín: 30. 6. - 7. 7.
Pro koho: pro ty, kteří chtějí muzicírovat, věkem však mezi ukončenou
sedmou třídou ZŠ (u gymnázia sekundou) a ukončenou devátou třídou
ZŠ (u gymnázia kvartou)
Hlavní vedoucí: Pavel Salák

Více o všech chaloupkách, podmínkách přihlášení, platbách a
slevách: www.mladeznici.cz

Na aktuální téma:

Med přímo od včelaře

„Jarní období je ve včelařině rozhodující,“ tvrdí předseda telčské organizace
včelařů Leoš Vaněček. TL s ním hovořily nejen o vlivu počasí na včelstva, ale i
o dalších otázkách spojených s chovem
včel, výhledem na snůšku medu, jeho
prodeji, ale také o tom, co v současné
době včelaře trápí.
„V katastrech 42 obcí jsme měli zazimováno téměř 1800 včelstev. Z různých
příčin jsme po letošní zimě, která byla
poměrně dlouhá a chladná, zaznamenali
ztrátu pouze asi 150 včelstev. To je velmi
dobrý výsledek. I zdravotní stav včelstev
je po zimě uspokojivý. Naši včelaři věnují
soustavnou pozornost zdravotnímu stavu
svých včelstev,“ zdůraznil Leoš Vaněček.
Telčský region patří se zmíněným počtem včelstev k velmi dobrému průměru
v rámci republiky.
Včelaře rozladily zprávy v některých
mediích, které již brzy po zimě tvrdily,
že letos bude medu nadbytek a bude dokonce levnější. „To považujeme za velký
omyl. Nebojím se říci, že za takovými
informacemi se skrývá záměr nabourat
náš trh s medem a připravit jej na přetlak
dovozových medů, často velmi pochybné

kvality,“ tvrdí předseda Vaněček. Jeho
slova potvrzují občasné informace ve
sdělovacích prostředcích o negativních
výsledcích rozborů dovážených medů
na obsah antibiotik a dalších zakázaných látek. „Ty se do medu dostávají při
léčbě včel, zasažených bakteriální nákazou moru. Včelstva sice přežijí, ale antibiotika se pak objeví v medu. To má za
následek, že účinnost antibiotik při léčbě
lidí, především dětí, je mimořádně snížená a nechrání jejich zdraví,“ připomněl
zkušený včelař.
Za velkou výhodu pro distribuci kvalitního medu považuje Leoš Vaněček možnost prodeje medu přímo včelaři tzv. „ze
dvora“, kterou před časem prosadil Český
svaz včelařů. „Cedule na domě nebo plotu „Med přímo od včelaře“ není přitom
žádným privilegiem. K takovému prodeji
je oprávněn každý včelař, který splní náročné podmínky Státní veterinární správy.
Samozřejmě, že také konkrétně odpovídá
za kvalitu medu a případné reklamace,“
vysvětlil Leoš Vaněček. Nakonec jsme jej
požádali o jeho prognózu ceny medu po
letošní sezóně. Tvrdí, že med nebude určitě levnější, protože ho žádný nadbytek
nebude. U kvalitního a zdravotně nezávadného medu ji odhaduje minimálně
(z)
na 100 Kč za kg.

Na výstavu

Byl Den Země
Na letošním Dnu Země v pátek 24.
dubna nás zaujal stánek informující o
dotačním titulu Zelená úsporám Státního fondu životního prostředí, umístěný
před budovou radnice.
Ing. Vlastislava Soukupa a Ing. Zdeňka Posáda z odboru životního prostředí
MěÚ Telč jsme se zeptali:
Jaký byl zájem o informační letáky k
novému dotačnímu programu na zateplování a ekologické vytápění domů?
„138 vyplněných dotazníků potencionálními zájemci dokazuje, že byl velký.
Největší zájem byl o informace týkající
se zateplování, výměny oken rodinných
domů a vysvětlení pojmu biomasa. Zájemci, kteří nemohli navštívit náš stánek,
se mohou dozvědět více podrobností o dotačním titulu na internetových stránkách
www.zelenausporam.cz nebo na bezplatné
telefonní lince 800 260 500.“
/z/

Mažoretky vyhrály v Kolíně

Druhého května jely telčské mažoretky
na soutěž do Kolína nazvanou O pohár
ze zámku. Telčské mažoretky - Růžičky ve své kategorii vyhrály a získaly tak
pohár ze zámku! Starší děvčata – telčské
Růže skončily na patnáctém místě z 22
skupin. První místo odměnilo děvčata za
náročnou celoroční přípravu. I nám udělalo velkou radost.
V neděli 10. května jste mohli vidět
všechny tři skupiny telčských mažoretek
na náměstí v Telči při oslavě Dne matek.
Nejmenší a prostřední děvčata vystoupila již v nových kostýmech.
Telčské mažoretky můžete vidět „na
domácí půdě“ zase v neděli 14. června na
setkání dechovek.
Renata Křížková
vedoucí telčských mažoretek

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II.
III.
IV.
V.

Výstavní města Dolnorakouské zemské výstavy spojuje každý týden, od čtvrtka do neděle, kyvadlová autobusová doprava. Stanoviště „výstavního autobusu“ je v Telči na parkovišti Na Sádkách. Jízdní řád kyvadlové dopravy najdete na:
http://www.dolnorakouska-vystava.cz/prakticke-informace/kyvadlova-doprava
Foto: Ilona Jeníčková
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15. 6.
16. 6.
17. 6.
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

4

Výstavní

TELČ

S návštěvností jsme spokojeni S O U T Ě Ž
pro návštěvníky výstavy

Karel Malý

O t á z k y :

RegionRenesanceTour Telč-Raabs-Horn-Eggenburg
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Tradiční červnové setkání dechových hudeb v Telči a Hodicích

Arts&film Telč 2009 přiveze „Landáka“
a režiséry Jasného a Šafaříka

RegionRenesanceTour Telč-Raabs-Horn-Eggenburg

Peloton účastníků přeshraniční jízdy v rakouském Eggenburgu

V telčském podzámčí se soutěžilo o rekord v počtu Bílých paní

Na Pohádkovém dni v Telči se sešlo na 800 dětí a snědly 100 litrů sladké kaše. Agentura Dobrý den
Pelhřimov vyhlásila nový rekord: 220 Bílých paní

DOPROVODNÉ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3.4.- 15.6. Fotografie z partnerského města
Gusto auf Waidhofen machen
radnice Telč
29.4.-15.11. Umění v době Studené války
zámek Riegersburg
7.5.- 1.11. Telč očima Jindřicha Bednáře
radnice Waidhofen an der Thaya
30.5.- 4.6. Květiny pro Bílou paní
květinová výzdoba v renesančních
sálech - zámek Telč
15.6.- 15.9. Keramika z Bechyně
práce studentů
SPŠ keramické Bechyně
věž sv. Ducha Telč
2.6.
Varhanní koncert
Rainera Königa-Hollerwögera
(Rakousko)
kostel sv. Jakuba Telč
3.6.
Klavírní koncert
Adama Wodnicki
sál Základní umělecké školy Telč
7.6.
Den domu dětí a mládeže Telč
náměstí Telč
13.6.
Musica sacra bez hranic
koncert festivalu
dětských pěveckých sborů
kostel Jména Ježíš Telč
14.6.
Setkání dechových hudeb
Telčská dechovka, Waidhofenská
dechovka, Moravěnka s J. Helánem
a Telčské mažoretky
náměstí Telč
18.- 20.6. Arts&film 2009 Telč
evropský festival filmů o umění
20.- 21.6. Střelecké soutěže
Telčský střelec
a O pohár starosty města Telče
střelnice na Dyjických mostech Telč
21.6.
O hrníček štěpnického hastrmana
soutěž na lodičkách pro rodinné týmy
loděnice na Štěpnickém rybníce
26.6.
Slavnostní koncert k 60. výročí
ZUŠ Telč
vystoupení absolventů, učitelů, žáků
27.6.
Festival extrémních sportů
s doprovodným kulturním
programem - areal Bike Parku Telč
www.telc.eu
Doprovodné akce v Mikroregionu Telčsko
www.telcsko.cz
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Stalo se ...

Akce, akce, akce…

16. května obepluly lodě Telč.

Za tkalcovský stav usedla při Dnu Země Jana Karásková ze Slavětína. Ukázka, kdysi běžného řemesla, byla především u školáků předmětem velkého zájmu. Snímek mohl pořídit Vlastislav Soukup díky ochotě paní Karáskové, která se stavem „zapózovala“ uprostřed náměstí.

Jedním z ptáků, které se podařilo během Vítání ptačího zpěvu odchytit do sítě, byla červenka obecná. (Více na str. 20)
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Květen je už tradičně měsícem, kdy
naše město začíná nabírat dech před
turistickou a kulturní sezónou. Ale letošní květen se může hrdě zařadit mezi
měsíce, kdy už Telč ožívá množstvím návštěvníků. Díky Dolnorakouské výstavě
proudí do města denně stovky zájemců o
společnou historii obou zemí (měsíc po
otevření prošlo výstavou zhruba 10 tisíc
lidí). Ale pozadu nezůstaly ani další akce.
Keltský Beltine si užívalo přes 3 tisíce příznivců a řada z nich zůstala v Telči celý
prodloužený víkend. Obrovský úspěch
na zaplněném náměstí sklidili telčští velocipedisté nejenom se svými koly, ale i
veteránskými automobilovými skvosty.
Ostatně historická vozidla nás provázela na náměstí celý květen. Přijížděli jimi
někteří návštěvníci výstavy, ale hlavně
to byli účastníci Rallye veteránů. A ti se
na náměstí potkali se svými následovníky – sportovními vozy v rámci Rallye
Vysočina. Svou sezónu na rybnících zahájili vodáci. A cyklistická mírová jízda
symbolicky propojila výstavní města
Telč, Raabs a Horn. Telč se díky dětem
a pohádkovým bytostem na několik dnů
změnila na živoucí pohádkové město. A
nesmím zapomenout na folklór a jeho
májové zastavení v Telči. Jindra Bednář
zahájil výstavu svých telčských fotograﬁí
ve Waidhofenu a v budově ČVUT můžete prostřednictvím fotograﬁí navštívit
města UNESCO. A mohl bych pokračovat dál. Snad se na mne nebudou zlobit ti,
na které se v mém výčtu nedostalo. Jim,
stejně jako těm, kteří se podíleli na uvedených akcích, patří můj veliký dík.
Závěrem si neodpustím jednu osobní poznámku. Poslední den cyklojízdy
z Hornu měl cíl na slavnosti v malém
vinařském městečku Stoitzendorf. Naše
dvacetičlenná telčská skupinka se ztrácela mezi více než dvěma stovkami rakouských cyklistů. Staří, mladí, na kolech
různých značek a stáří, ale ve stejných
tričkách s logem naší společné jízdy. A v
té záplavě němčiny bylo najednou slyšet
tóny a slova našich horáckých písní. Na
cestě mezi sklípky zpíval a tančil telčský
Podjavořičan. A k tomu perníčky manželů Řezníčkových z Jihlavy a dobré víno
z místních sklípků. Najednou šla stranou
jazyková bariéra a všichni si rozuměli.
Pokud by někdo mapoval výsledky příhraničních projektů, asi by nenašel lepší
příklad.
Roman Fabeš,
starosta města

„Zelená úsporám - jak na to?“

Přijďte se zeptat, jak získat peníze na úspory energií pro vaše domácnost!

Základní organizace Strany zelených Telč zve všechny zájemce na
praktický seminář k programu „Zelená úsporám“.
Seminář je zdarma, přednáší odborníci a zástupci ﬁrem z regionu (zapsané na seznamu odborných dodavatelů). Program „Zelená úsporám“ je zaměřen na podporu
ekologického vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a na investice do
energetických úspor při rekonstrukcích i novostavbách. Zahrnuje zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, nízkoemisní kotle na biomasu a solární
kolektory na přitápění a ohřev vod. Více informací na: www.vysocina.zeleni.cz

Místo: zasedací místnost Lesní správy Telč, Slavatovská 123
Termín: úterý 16. 6. 2009 v 16.00 hodin
Garanti: Ing.Jana Kotoučková, Ekoinfocentrum Jihlava a ing.Jiří Pykal,
ZO SZ Telč (kontakt: tel. 602 725 509, jiri.pykal@zeleni.cz)
Program:
- Ing. Antonín Čermák, SFŽP ČR, krajské pracoviště Jihlava: Dotační program
„Zelená úsporám“ (podmínky, výše podpory, náležitosti žádosti, projektová dokumentace, databáze odborných dodavatelů, výrobků a technologií atd.)
- NEOSOLAR, spol. s r.o. (Jihlava): solární systémy na ohřev užitkové vody
a přitápění, tepelná čerpadla, větrací jednotky s rekuperací tepla
- SLAVONA, s.r.o. (Slavonice): eurookna a dveře, „okna jako energetická úspora“
- CANABEST, s.r.o. (Hodonín): energetické úspory pomocí konopných izolací
+ další ﬁrmy z oboru zateplování budov

PŘIJME:

Předplatné, inzerce:
Informační
středisko MěÚ
tel.

567 112 406-407
e-mail:

tl @telc-etc.cz
Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

Nezaměstnanost
duben

SETO, spol. s r.o.

www.seto.cz

Inzerujte
v
Telčských
listech

Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 227
email: seto@seto.cz

Elektromontéry

- kvaliﬁkace vyhláška číslo 50, § 6 a vyšší, řidičský průkaz
skupiny B, požadovaná praxe min. 1 rok
- výhodou praxe na sítích NN a VN

Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres
Kraj Vysočina

Montážního pracovníka pro inženýrské
sítě
- řidičský průkaz skupiny B (výhodou C, CE, T)

8,8
7,9
9,2
8,3
8,5

Strojníka (bagristu)

- průkaz strojníka pásová rypadla, řidičský průkaz skupiny B,
C, CE, T (profesní způsobilost řidiče)
- požadovaná praxe min. 1 rok

Případné dotazy na telefonních číslech:
384 420 666, 602 723 814, 724 199 875

Podjavořičan na Folkloru v máji se líbil.
Foto: Ilona Jeníčková
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Obec Nová Říše nabízí:
- uvolněný obecní byt 3 + 1 o celkové obytné výměře 80 m2
- uvolněný obecní byt 2+ kk o celkové obytné výměře 46 m2
- uvolněný obecní byt 2 + 1 o celkové obytné výměře 67,40 m2
Bližší informace podá místostarosta obce
František Vácha
tel. 724 304 007

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz
Upozornění:
Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do
18. dne v měsíci na ﬁnančním odboru MěÚ Telč u pí Procházkové.

Malý oznamovatel

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. 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.
• Až 5000 Kč měsíčně BEZ PRÁCE! Udělejte ze svého auta, domu, či plotu reklamní plochu! Tel.: 572 153 001
• Autoškola Ekol – Miluše a Vladimír Roupcovi. Provádíme výuku a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Používáme
automobily Mazda a Nissan, motocykly Honda a Suzuki. Učebna v Telči, Myslibořská 317, tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.wz.cz.
• Práce nejen pro ženy, vysoké příjmy bez poplatku. www.mujlivechat.cz?iD=259
• Levný stavební materiál, www.vase-stavba.cz/D/256 slevy.
• Dostupné pohodové úvěry Krahulčí, minimum dokladů – příjem, OP, účet. Tel. 773 489 015 nebo 774 877 652. Hledáme obchodní zástupce.
• Nabízíme k odprodeji objekt bývalé truhlárny v Dačicích. Zastavěná plocha 400 m2, pozemek 2000 m2. Telefon 387 240 262.
• Pronajmu garáž na Markových humnech od července 2009. Tel. 604 206 267.
• Prodám zděný zrekonstruovaný byt 2+1 v Telči – Radkovská v OV, plast. okna, vlast. plyn. topení, dřev. podlahy. Tel. 732 209 859.
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Vyšly největší dějiny krajského města

Jihlava

Minulý měsíc si krajské město nadělilo
dlouho očekávaný dárek. Veřejnosti byla
slavnostně představena publikace věnovaná historii Jihlavy. Na díle čítajícím téměř
900 stran pracovaly dvě desítky historiků
více než šest roků. Kniha má řadu nej, které
byly připomenuty při jejím křtu. Primátor
Jaroslav Vymazal například konstatoval:
„Počtem autorů a nových poznatků nemá
v historii Jihlavy konkurenci.“ Vedoucí autorského týmu, ředitelka okresního archivu Renata Pisková, připomněla, že publikace přináší větší provázanost církevních
dějin s počátkem města a nové pohledy na
dosud neprobádané 16. století i složitá období 19. a 20. století.
„Jsem také ráda, že se zejména dějin města
po II. světové válce ujali mladí autoři, studující už v době svobody a nezatížení předchozí
dobou. Ti o 20. století mohli psát svobodněji
a využili toho,“ zdůraznila R. Pisková.
Ač dějiny Jihlavy neměly do poloviny minulého století mnoho společného s
dějinami Telče, stojí za to vydání obsáhlé
publikace připomenout i v TL. Třeba jen
proto, že oddíl „Jihlava barokní“ zpracoval
Josef Hrdlička, kterého můžeme označit
za téměř telčského historika. Ani autoři
dalších kapitol nejsou telčské veřejnosti
neznámí. Zdeněk Měřínský se pravidelně podílí na archeologických výzkumech
Telče, stejně tak jako David Zimola. Vlastimil Svěrák je autor několika hesel sborníku Kdo byl kdo z telčských osobností a
novodobé historii Telče se věnují jak Jiří
Jelínek, tak Renata Pisková, kterou čtenáři

TL znají i z několika příspěvků.
Proč ale stojí za to telčskému čtenáři se s
publikací o dějinách Jihlavy seznámit především? Je to 28 (!) odkazů na společné
momenty v historii obou měst. A to nepočítáme odkazy na osobnosti, které jsou
Telči i Jihlavě společné. Namátkou sochař
F.V. Foit, legionář a vedoucí odbojové organizace Obrana národa na Vysočině A.
Strnad a další.
Telčské čtenáře určitě potěší zmínka o
technologické úrovni zdejší Langovy textilní továrny, která ve své době byla vzorem pro jihlavský textilní průmysl, stejně
jako konstatování významu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, která měla
sídlo v Telči, pro český živel v převážně
německé Jihlavě.
Publikace dějiny Jihlavy je v nabídce
městské knihovny.
(z)

K úmrtí Jana Janáka
a Jaroslava Mezníka

Ve druhé polovině loňského roku zemřeli
dva významní čeští historici, profesoři Masarykovy univerzity v Brně, Jan Janák a Jaroslav
Mezník. I když od jejich úmrtí uplynulo několik měsíců, oba si zaslouží připomenutí v TL.
Pro Jana Janáka (*1932) byla Telč v polovině
padesátých let minulého století jeho prvním
pracovním působištěm. V roce 1957 zde získal
místo archiváře v tehdejším Krajském archivu
Jihlavského kraje. Ten sídlil na telčském zámku v letech 1950 – 1960. Pro Telč zanechal dvě
studie o zdejší textilní továrně Jakuba Langa:
K počátkům židovské podnikatelské aktivity
ve vlnařství - továrna na jemná sukna v Telči
1807 –1861 a Dělníci, mistři a úředníci továrny na jemná sukna v Telči 1807 - 1861. Obě
jsou pro telčskou historiograﬁi mimořádně
cenné. Jan Janák byl první, kdo se této, ne nevýznamné historii vzniku průmyslu v Telči v
19. století věnoval.
Také Jaroslav Mezník (*1928) krátce pracoval v Krajském archivu v Telči. Rád připomínal i své návštěvy Telče v dětství, kdy jeho
otec, moravskoslezský zemský prezident zde,
resp. v Řásné, navštěvoval brněnského primátora Karla Tomeše, který tu pravidelně trávil
letní dovolenou.
Na své telčské pracovní začátky oba profesoři nikdy nezapomněli. V roce 1997 se nezištně podíleli na přípravě prvního semináře
o pobytu císaře Zikmunda Lucemburského v
Telči, který se tehdy město rozhodlo uspořádat. Jaroslav Mezník pak na semináři přednesl
zásadní příspěvek s objektivním pohledem na
život a politické aktivity v Čechách zatracovaného císaře.
(z)

27. - 28. června 2009

Slavnosti orchestrů Fest Band Dačice

Město Dačice, MěKS Dačice a ZUŠ Dačice zvou všechny příznivce dechové hudby na 21.
ročník slavností dechových souborů, který je doprovázen vystoupením mažoretkových skupin.
Dvoudenní program festivalu se uskuteční na městském sportovním stadionu a na letní scéně
v zámeckém parku. Posluchači se seznámí kromě tradičního pojetí také s moderními trendy dechové hudby,
které oslovují všechny věkové skupiny a přivádí do řad hráčů na dechové nástroje stále nové zájemce.
Účinkují: Dechový orchestru ZUŠ Vimperk, Harmonie Šternberk, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice,
Stadtkapelle Gross-Siegharts, Mažoretky DDM Dačice - Dračice, Dráčata, Berušky, mažoretky Cheerladiey
Třebíč - 2 skupiny, mažoretky při ZŠ TGM Vimperk
Program:
Sobota: 27. června
- 16:30 h - Slavnostní zahájení festivalu - fanfáry z věže kostela sv. Vavřince
- 18:00 h - Slavnostní nástup a předváděcí průvod všech účastníků festivalu - městský sportovní stadion
- 21:00 h - Koncert dechové hudby - letní scéna v zámeckém parku
Neděle 28. června
- 9:30 h - Velká show mažoretek s orchestry - městský sportovní stadion
- 14:00 h - Slavnostní festivalový koncert - letní scéna v zámeckém parku
1. část - hudební program jednotlivých orchestrů
2. část - MONSTRKONCERT - společné vystoupení všech účinkujících
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Policie ČR radí seniorům

V souvislosti s okradenou seniorkou v
Mrákotíně Vám poskytuji některé rady, jak
se chovat, abyste nedali šanci lidem, kteří
využívají důvěřivosti starých občanů.
- Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi.
- Cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu,
pouze ty, které dobře znáte nebo se Vám
důvěryhodně prokáží a sdělí, proč přichází; v případě zástupců ﬁrem provádějících
odečty energií požadujte služební průkaz
prokazující příslušnost k dané společnosti
nebo si skutečnost ověřte telefonátem na
daný úřad.
- Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě
to neznamená, že Vás zná!
- Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle (Novákovi)
nebo v mužském rodu, zvláště v případě,
že v bytě žije sama žena.
- Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo
Vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat či předání zásilky pro
Vašeho souseda; situaci můžete řešit i přes
zavřené dveře; pomoc zprostředkujete např.
přivoláním souseda nebo sanitky apod.
- Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž

Vašeho telefonu nebo na dobře viditelném
místě.
- Zamykejte hlavní vchodové dveře.
- Pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko, které Vám umožní vidět
široký prostor za Vašimi dveřmi, a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit
některé záležitosti v relativním bezpečí.
- Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte
doma zabudovaný trezor.
Stačí nepatrná chvilička, aby si Vás
podvodník vytipoval a dostal se do Vašeho bytu, kde Vás může připravit o peníze
a cennosti. Časté jsou i případy, kdy Vás
neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo
rozměnit ﬁnanční obnos, a mezitím, co
jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku, a využije situaci k jejímu odcizení. Vynalézavost podvodníků je opravdu velká.
Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho příbuzného či známého, který je
ve ﬁnanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu ověřit.
Pokud se již někdo podezřelý u Vašich dveří objeví, nebojte se a ihned volejte linku 158.
Vaši policisté Obvodního oddělení Telč

Silový trojboj

David Lupač uspěl na mistrovství ČR
25. dubna bojovala v Třebíči na 17. mistrovství ČR v silovém trojboji dorostu a juniorů
celá česká trojbojařská špička. V kategorii do 100 kg nastoupil v dresu Sokola Jemnice také
telčský David Lupač. Ten se na vrchol domácí sezóny připravil pod vedením trenéra Marcela Anděla skvěle. Prakticky při každém vystoupení zde vytvořil nový český rekord a zaslouženě si z Třebíče odváží 1. místo ve své kategorii a také absolutní prvenství v juniorech.
Výsledkem zodpovědného přístupu talentovaného siláka k zimní přípravě jsou jeho čtyři
nové české rekordy: dřep 275 kg, benč 180 kg, mrtvý tah 270 kg a součet 725 kg.
(ma)

Po uzávěrce

Turnaj měst v malé kopané
Desátý ročník turnaje v malé kopané týmů zastupitelů a zaměstnanců úřadů a městských organizací Jihlavska se konal v pátek 22. května v Třešti. Družstvo Telče, jehož
oporou byl v brance starosta Roman Fabeš, skončilo v první polovině tabulky. Zvítězilo mužstvo Kraje Vysočina před Brtnicí a Telčí. Další místa pak obsadila Polná, Jihlava
a poslední zbylo na domácí Třešť.

Rekordně teplý duben

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
20. 4. do 20. 5. 2009.
Duben v číslech
Průměrná teplota: 12,3 °C
Průměrný tlak: 1015,5 hPa
Srážky: 21,8 mm
Maximální teplota: 23,6 °C, 10. 04. v
16,03 hodin
Minimální teplota: 2,4 °C, 22. 04. v
06,22 hodin
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 18. 04.
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Hledá se kompars

Chcete si zahrát
v Bludičkově?
Jak jsme již informovali v minulých
TL, připravuje v Telči Česká televize na
červen a červenec natáčení velké televizní
pohádky Dům u Zlatého úsvitu. Jak nám
potvrdila Marie Hermanová z ﬁlmového štábu, na počátku června proběhne
v tělocvičně Univerzitního centra (dříve
SOŠ) na náměstí Zachariáše z Hradce výběr komparsu.
Šanci zahrát si v nové pohádce mají zájemci ve věku od 8 do 70 let. U chlapců
a mužů se předpokládají krátké vlasy, u
dívek a žen pak vlasy delší, ale může být i
mikádo. Vlasy by neměly být melírované.
„V případě výrazných typů, o které projevíme zájem, budeme problém vlasů řešit
parukou,“ uvedla pro TL Marie Hermanová a dala tak šanci i těm, kdo „vlasové
podmínky“ nesplňují.

Termíny výběru komparsu jsou
následující:
Pondělí 1. června od 20,00 do 22,30
Úterý 2. června od 12,00 do 14, 00
Středa 3. června od 20,00 do 22,30
Čtvrtek 4. června od 16,00 do 22,00

Uzávěrka příštího čísla

18. června 2009
TL 6/2009 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 411,
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 00286745.
Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I.
Jeníčková,
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 09-143

Veteránská revue vrátila čas.
A moc se líbila

9. května bylo telčské náměstí svědkem
zdařilé akce místního Spolku velocipedistů. Pořádali 1. ročník Veteránské revue.
Účast na ní předčila jakékoli očekávání.
Čas jako by se posunul o 70 let zpět a výstavní plocha, náměstí Zachariáše z Hradce, byla zaplněna do posledního místečka
exponáty převážně z doby první republiky. Samozřejmostí bylo i stylové „retro“
oblečení 128 vystavovatelů, jak místních,
tak z blízkého i vzdáleného okolí. Stovky
spokojených diváků si mohly prohlédnout exponáty nemotorové, jako kočárky,
hračky, velocipedy, i motorové. Sjelo se 38

Tabulae pictae
z Nové Říše

jeho majitel pan Menčík z Třeště stylovou
jízdou po náměstí. Z téměř 50 vystavovaných velocipedů přítomné diváky nejvíce
zaujalo pečlivě zrestaurované pekařské
kolo, které osedlala paní Jarka Kliková,
členka místního spolku velocipedistů, jejíž kostým byl vyhodnocen jako nejzdařilejší. Tím se stala neoﬁciální vítězkou
divácké ankety.
Celou atmosféru velmi vhodně doplnilo pěvecké a muzikantské duo otce a syna
Požárových z Třeště, které nadšené publikum ani nechtělo pustit z podia.
Jiří Holubec

Funkční motocykl Triumph z roku 1917 pana Menčíka z Třeště budil zaslouženou pozornost diváků.
Foto: Martin Kadlec
motocyklů, 3 motokola a 40 automobilů.
Největší pozornost budily nejstarší motorové dopravní prostředky. Z automobilů to byla Škoda 430 z roku 1930 Aleše Wimmera, Tatra 75 – 1934, americký
Plymouth z r. 1939 a řada dalších. Velmi
působivý byl příjezd kolony anglických
roadsterů, převážně značek MG, našich
přátel – veteránistů z Třebíče.
Nejstarší vystavovaný motocykl byl
Triumph z roku 1917, ještě s řemenovým
pohonem, plně funkční, což dokazoval

Pořadatelé Veteránské revue děkují
panu Zdeňku Hrabánkovi za bezplatné ozvučení celé akce, panu Michalu
Markovi, který napekl speciální pečivo
pro pekařské kolo, Galerii Wimmer za
poskytnutí výstavních prostor pro pořadatele a restauraci Švejk za občerstvení
pro účinkující.

Více fotograﬁí z Veteránské revue ve fotogalerii
Martina Kadlece na:

www.velocipedy-telc.cz
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Od 14. května probíhá v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě v Komenského
ulici pozoruhodná výstava obrazů ze
sbírky kláštera premonstrátů v Nové
Říši s názvem Tabulae pictae. O její přípravě jsme psali v minulých TL. Protože
výstava je pro čtenáře TL jedinečnou
příležitostí seznámit se s reprezentativními díly novoříšské sbírky, vracíme se
k ní ještě jednou.
Výstava je rozdělena do několika témat. Návštěvníka zaujmou především
dvě rozměrná plátna Petra Brandla U
felčara a U mastičkářky z roku 1719.
Vysokou úroveň ve skupině obrazů s
náboženskou tematikou má dílo Benátčana Pietra Muttoniho Meditace sv.
Františka Serafínksého, stejně jako světelně vylehčená malba Kající se Máří
Magdaléna od Antonína Kerna. Téma
krajinomalby je zastoupeno díly Ch. H.
Branda a také velkoryse pojatými jihoitalskými krajinami Domenica Brandiho. Část vystavených krajinomaleb
pochází od neznámých autorů, což ale
vůbec nesnižuje jejich hodnotu. Řada z
nich má původ blízký dílnám slavných
holandských mistrů.
Klášterní sbírka vznikla v Nové Říši
na přelomu 18. a 19. století díky aktivitám opata Jana Františka Pelikána. Její
prezentace na jihlavské výstavě, která
potrvá do 28. září, je největším podobným počinem od doby jejího vzniku.
Neměla by tak ujít pozornosti zájemců
o kulturní a uměleckou historii našeho
regionu.
/r/

Jezuita skoro z Urbanova
18. dubna vysvětil brněnský biskup
Vojtěch Cikrle nového českého jezuitu, P.
Ladislava Noska.
Jihlavský rodák (1975) pochází po otci
a prarodičích z rozvětveného rodu Nosků z Urbanova. „K Telči mám velmi blízký vztah. Jako dítě jsem tam často jezdil
na návštěvy k příbuzným. Později jsem
zde byl i pracovně, když jsem působil v
jihlavské Charitě, která provozuje telčský Dům s pečovatelskou službou,“ uvedl
nový kněz.
Ladislav Nosek vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně psychologii. Pověstně náročná jezuitská studia absolvoval v polském Krakově a na Gregoriánské
univerzitě v Římě. V současné době ještě
absolvuje další studia na vysoké škole
Sankt Georgen ve Franfurktu nad Mohanem.
/z/

Zvukař, muzikant,
či řezbář?
Rodák z Nové Říše žijící v Telči, který
svým skromným a nenápadným chováním ozvučí každou městskou akci, aniž
bychom o něm věděli. Muzikant, který
dokáže svým hraním na tahací harmoniku a zpěvem strhnout, rozezpívat všechny
přítomné a pozvednout náladu celý večer.
Člověk, který svým řezbářským umem dokáže rozsvítit a oživit sebemenší detaily
lidských tváří prostřednictvím soch.
Představuji vám Petra Krajíčka.
Petře, které z těchto profesí jsou ti
nejbližší?
Usednout za mixážní pult je prakticky jen
mým koníčkem a dlouholetými zkušenostmi mého muzikantského života. Hra
na hudební nástroje byla v mých minulých letech napůl se sochařsko – řezbářským uměním i mojí profesí, když nebylo
ještě více řezbářských zakázek.

Petr Krajíček s dřevěným basreliéfem
„Zvěstování Páně“ pro brněnský Žebětín.
Umění a hudbu bych tedy spojil v jedno,
proto je mi nejbližší ta profese, ve které
zní koncert dřevěné palice a řezbářských
dlát.
Při domluvě ozvučení jsem navštívila i tvoji řezbářskou dílnu a v údivu
zhlédla sochy v životní velikosti s vypovídající náladou. Kde všude můžeme
vidět tvoje dílo?
S mým uměním se setkáš i u obyčejných
lidí, co mají často hluboko do kapsy. Takové zakázky mne těší, neboť často bývají
jejich chloubou ostatním známým, tudíž
jsou tou nejlepší reklamou. Větší díla
lze spatřit např. v brněnském Žebětíně,
Suchově na Moravě, Veselí nad Lužnicí,
ale i na rybníce v Řídelově, kde se svým
svádivým okem na vás dívá bezmála šestimetrová dubová socha nymfy.

Co tě přivedlo k tvoření řezbářských
prací?
Vůně dřeva a zvědavost, co se ukrývá za
sochu v každém nitru stromu, který přestal žít pro krásu přírody. A samozřejmě
to cítím jako dar od Boha, takové dílo rukama vytvořit.
Tvé řezbářské práce bezesporu obohatí a s citem doplní architekturu zámecké zahrady v Telči výstavou Klíč v
zámku. Na co se můžeme těšit?
Na pět symbolických komnat, které se
v době konání výstavy (od konce června do září) postupně otevřou dřevěným
klíčem, abyste nahlédli do mé současné
tvorby sochařsko – řezbářského uměleckého řemesla. Je to zajímavou zvláštností,
kdy se budete moci vrátit na moji výstavu
na zámecké zahradě a znovu se zahledět
do další odemčené imaginární komnaty,
co odhalí vždy jednu z pěti nových dřevěných soch. Ostatně, všichni jste srdečně zváni a termíny „otevírání komnat“
budou na www stránkách města Telče
(www.telc.eu) a Státního zámku v Telči
(www.zamek-telc.cz).
Závěrem mi dovol, abych ti popřála
hodně fantazie při tvoření dalších řezbářských prací, rozdávání dobré nálady
s lidovou písní, ale i setrvání ve spolupráci s odborem kultury města Telče.
Telč a její okolí je pro mne v současné době druhým domovem, a i když se
může stát a osud mne zavane jinam, rád
se vrátím zpět. To však nezáleží na mně,
ale na vůli lidí, co rozhodují o tom, zda se
v tomto překrásném renesančním městě
a okolí rozvine kultura i jiným směrem,
právě tím sochařsko – řezbářským, které
se tak smutně vytrácí z naší země. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří mne podporují a pomáhají v díle, aby i ta tahací harmonika, piano, moje ruce na mixážním
pultu rozdávaly radost a pohodu všem.
Děkuji Státnímu zámku v Telči a odboru
kultury města Telče za vynikající spolupráci a přeji si, abychom se i nadále potkávali s milým úsměvem.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury
MěÚ Telč

Věž sv. Jakuba
Po celou sezónu

Marie Gregorová – Snění
Výstava obrázků vytvořených technikou Encaustic - malování voskem

Drahoslava Vaníčková Zrcadelní
Výstava fotograﬁí

Na výstavy zve Muzejní spolek Telč
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Nová kniha Olgy Ondrkové

Františka má sestru.
Josefku
Před časem jsme v TL představili prvotinu telčské autorky Olgy Ondrkové,
rozsáhlý román ze života na přelomu 19.
a 20. století, Bordelmamá aneb Čas svlékání šněrovaček, který vydala pod pseudonymem Olga Lipecká. V rozhovoru
nám tehdy O. Ondrková vysvětlila kontraverzní název
její práce jako
marketingový
požadavek vydavatele, i to,
že sama román
pojmenovala po
hlavní hrdince,
Františka.
Nakonec název knihy není
jediná vydavatelská „lapálie“, která autorku potkala. Vloni vydaná Bordelmamá, alias Františka, je
vlastně druhým dílem jejího románového
projektu. Ten první, Josefka, se ke čtenářům
dostal s ročním zpožděním minulý měsíc.
Aniž to autorka takto zamýšlela, není
to vůbec na škodu. V Josefce se čtenář
seznámí se zdánlivě poklidným životem
v Dlouhé Vsi. Každá z postav románu
zde prožívá svůj více či méně dramatický
životní osud, které spojeny v jeden celek, vytváří plastický obraz života našich
předků na přelomu 19. a 20. století.
A to pozitivní na vydavatelském přeskočení jednotlivých dílů? Po přečtení
Josefky se k druhému dílu, Františce, či
podle nakladatele Bordelmamá, vrátí i ti,
kdo jej již přečetli.
Ani Josefka však nevyšla pod názvem,
který autorka zamýšlela. Dívky hrají
Nebe, peklo, ráj je titul, který zvolil vydavatel a se kterým se Josefka dostává na
knihkupecké pulty.
A tak jen připomeneme, že románová
Dlouhá Ves je Stará Ves pod Ondřejnicí,
kde jeden z protagonistů románu, pradědeček autorky, spravuje malé panství
Podstatských – Lichtensteinů.
Olga Ondrková se narodila v Telči, studovala na zdejším gymnáziu, maturovala
v roce 1953 v Třebíči. Absolvovala Lesnickou fakultu ČVUT v Praze. Od poloviny
90. let minulého století žije opět v Telči.
/z/

Kniha Olgy Ondrkové

Dívky hrají Nebe, peklo, ráj
je v nabídce městské knihovny

Dotazník Miloše Havlíčka
Zajímá ho fyzika a věci s ní spojené. Ze
sportu dává přednost šachům a geocachingu. Je autorem
řady
webových stránek. Rád cestuje. V poslední
době se zajímá
i o genealogii
a pracuje na
vlastním rodokmenu. Fotografuje, učí se
esperanto. Miluje dobrodružství. Letos dokončí studium
kvarty na telčském gymnáziu. Dotazník
TL vyplnil šéfredaktor studentského časopisu PřečtiSi.cz Miloš Havlíček.
Tvé záliby jsme opsali z Tvých internetových stránek. Opravdu všechno stihneš?
Své zájmy během roku střídám, takže se
to stihnout dá. Někdy ale bohužel i na
úkor jiných povinností.
Která záliba je na prvním místě?
Práce s počítačem.
Co by měly TL “opsat“ z posledního
čísla PřečtiSi.cz?
Zamyšlení na téma diskriminace.

Památkový ústav v Telči
připravuje
Přednáškový cyklus Územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Rodinné stříbro.

24. června
„České expedice do Egypta“

Přednáší: Mgr. Martin Tomášek, Archeologický ústav AV ČR Praha
Účastník několika vědeckých expedic do
Egypta přiblíží poutavou formou průběh i
výsledky archeologických expedic z posledních let.
Přednáška se koná v obřadní síni na
radnici v Telči od 18 hodin.

Nejstarší předek z Tvého rodokmenu?
S prací na rodokmenu jsem na úplném
počátku – obsahuje sice 90 příbuzných,
avšak nejstarší předek je jen o 3 generace
starší.
Popiš jednou větou, co je to geocaching.
Hledání krabiček umístěných různě po
světě s pomocí navigace GPS.
Předmět, který nemusíš mít?
Biologie.
Kam bys ses chtěl o prázdninách podívat?
Doufám, že do Anglie.
Pomáháš někdy rodičům? S čím?
Snažím se, nejraději samozřejmě s technikou.
Kniha, nebo televize?
Příliš ani jedno. Když ano, tak většinou
odborná literatura.
Oblíbené jídlo?
Pečené kuře.
Co Ti udělá radost?
Každý dárek darovaný od srdce, přátelství a pochopení.
Na co se zeptáš TL?
Co považujete za největší úspěch TL?
TL:
Že se jich již 20 roků prodá každý měsíc
více než 2000 kusů.

Přednášky v Jihlavě

Telčští památkáři pořádají podobný
cyklus přednášek také v Jihlavě. Tam se
přednášky konají v Muzeu Vysočiny na
Masarykově náměstí 55, vždy od 17 hodin. I o něm průběžně informujeme.

17. června
„Okna, okénka, dveře, vrata,
vrátka“

Přednáší: Mgr. Tomáš Vícha a Jiří Niesyt,
NPÚ – ú.o.p. v Telči
Palčivý problém související s novými
materiály, které si nachází místo ve stavebnictví.
Oba cykly přednášek budou pokračovat po prázdninách v září.

Do Velké Lhoty na divadlo

Komedie o strašlivém mordu
Aktivní pořadatelé kulturních projektů ve Velké Lhotě, Jitka a Josef Čudlí, připravili na
sobotu 20. června od 20 hodin nevšední zážitek.
Prostranství před dolním kostelem ve Velké Lhotě bude hlavní scénou jarmarečního
divadla na motivy kramářských písní Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě LP 1715 aneb Ondráš.
Autorem scénáře je profesor JAMU Josef Kovalčuk, úprav jarmarečních písní se ujal
Václav Bulis a o hudební doprovod se postarají samotní manželé Čudlí.
Pořadatelé slibují samozřejmě napětí, ale i humor, o který se postarají herci z Divadelní
fakulty JAMU. Ta je spolupořadatelem celého projektu.
/z/
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Na zámku v Telči:

Zazpívá FRAGILE
Jedna z největších kulturních akcí v
regionu, Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, zná už svůj letošní program. Tak
jako v předchozích letech se jeden koncert festivalu uskuteční také na telčském
zámku. Největší hvězda letošního ročníku, zpěvačka Eva Urbanová, samozřejmě
vystoupí (9. srpna) v pořadatelských Jaroměřicích. Na koncertu v Telči 13. srpna
uslyšíme známou slovenskou pěveckou
skupinu FRAGILE. Těleso složené z osmi
zpěváků se věnuje interpretaci známých
světových hitů a aranžmá a’cappella, tedy
bez hudebního doprovodu. Repertoár
skupiny, která v posledních letech nepřetržitě sbírá úspěchy, tvoří písně takových
osobností, jako je třeba Sting a Stevie
Wonder.
/z/

V zámeckém parku
se vítal ptačí zpěv
Také letos uspořádalo ZO ČSOP Vysočina ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou Vítání ptačího zpěvu (International Dawn Chorus Day), a přidala
se tak k tisícům nadšenců po celém světě.
První květnovou sobotu se v sedm hodin ráno sešli u záchranné stanice pro
volně žijící živočichy zájemci o ornitologii a vydali se společně objevovat kouzlo
ptačí říše do zámeckého parku. Účastníci
mohli vidět nebo slyšet celkem 19 druhů ptáků. K příjemným chvilkám patřilo,
kromě jiného, také pozorování stehlíků
obecných, kteří si právě stavěli hnízdo.
Stejně jako loni bylo vítání obohaceno
o ukázku odchytu a kroužkování ptáků
do sítí. Za pomoci kroužkovatele Miroslava Čutky se podařilo do sítě odchytit
červenku obecnou, budníčka menšího,
pěnici černohlavou a zvonka zeleného.
Na závěr si mohli zájemci prohlédnout
záchrannou stanici se zajímavým výkladem Pavla Dvořáka. Celá akce vyvrcholila okroužkováním a vypuštěním samečka
poštolky obecné zpátky do volné přírody.
Třeba se s ním za rok potkáme v Telči při
dalším vítání.
Hana Uhlíková, ZO ČSOP Vysočina

http://www.zamektelc.cz/

Středoškolská futsalová liga na
GOB a SOŠ Telč

Líný míč v pohybu

Letošního ročníku Středoškolské futsalové ligy, kterou pořádá Českomoravský
fotbalový svaz, se zúčastnila dvě družstva
telčského gymnázia, hochů a děvčat. Tým
chlapců úspěšně prošel třemi postupovými koly až do ﬁnále divize, ze kterého se
mu již nepodařilo postoupit dále.
To se naopak povedlo dívkám, které
postoupily mezi osm nejlepších středoškolských týmů v republice! Na konfe-

renčním ﬁnále v Brně, kde je čekaly soupeřky z Brna, Hradce Králové a Přerova
sehrály vyrovnané zápasy, ale postoupit
do celorepublikového ﬁnále se jim bohužel nepodařilo.
K oporám úspěšného týmu patřily
útočnice a nejlepší střelkyně Káťa Pelejová a výborná brankářka Verča Laubová.
U hochů nejvíce vynikali Robert Peschel,
Jakub Švec a Jan Tausch. Věříme, že i přes
odchod zkušených hráček a hráčů se podaří týmy doplnit o nové zájemce o futsal
a v příštím roce svůj úspěch zopakujeme,
ne-li vylepšíme.
Kateřina Papežová, Robert Peschel

Fotbal

Rozhodný krok

Rozhodný krok za svým letošním cílem,
návratem do krajských fotbalových soutěží, udělali v neděli 24. května fotbalisté SK
Telč. Svého největšího soupeře v okresním
přeboru, Bítovčice, porazili na jeho domácím hřišti přesvědčivě 5 : 0. O tom, zda se
fotbalisté posunou opět do „fotbalového
kraje“, rozhodnou tak poslední čtyři kola
okresního přeboru. „I když se návštěvnost
na domácích utkáních v poslední době zlepšila, určitě by si naši hráči zasloužili větší
podporu příznivců v závěru soutěže,“ poznamenal po utkání v Bítovčicích pro TL
předseda fotbalového oddílu SK Radek
Kříž.
Pohled na čelo tabulky okresního přeboru Jihlavska byl v době uzávěrky TL
pro telčské fotbalisty velmi lichotivý.
1 Telč
26 21 4 1 82:24 67
2. Bítovčice
26 19 4 3 74:34 61
3. Ant. Důl
26 17 4 5 75:43 55

Střelectví

www.streleckyklubtelc.cz
střelnice na Dyjických mostech
20. 6. 9.00

Telčský střelec

otevřená střelecká soutěž jednotlivců z
pistole ráže 9 mm a více a z revolveru
21. 6.

9.00

Malorážková soutěž K4M

I. kolo O pohár starosty města Telče

Extrémní sporty
27. 6.
Úspěšné futsalistky z gymnázia. Zleva stojící Anežka Tichá, Káťa Papežová, Ivča Křížová,
Gabča Nováková, sedící Zuzka Šimková, Káťa Uhlířová, Káťa Pelejová, Vendula Křenková, ležící Zuzka Kuchtová a Verča Laubová

Taekwondo

Šest borců pojede na Mistrovství ČR
2. května se oddíl zúčastnil velkého
turnaje v Praze, na kterém startovalo 200
závodníků z Česka, Slovenska a Polska.
Telčská výprava ve složení Tereza Berková, Kryštof a Šimon Krechlerovi, Lukáš Galuška, Tomáš Mironiuk, Vlastimil
Straka, Pavel Martianov a Dominik Hájek přivezla šest medailových umístění,
když Pavel Martianov a Tereza Berková
své kategorie vyhráli. „Jsem moc rád, jak
závody dopadly především proto, že turnaj byl nominační na Mistrovství České
republiky, které se koná v červnu,“ uvedl
pro TL hlavní trenér Petr Konrád. Dal-

ším nominačním závodem taekwonda je
Májový pohár 16. května, kterého se telčští bojovníci rovněž zúčastní. Na pražském turnaji se závodníci poprvé setkali
s novými elektronickými vestami, které
reagují na náraz podle váhové kategorie
a věku závodníka. „To byla pro závodníky obrovská zkušenost,“ připomněl P.
Konrád a dodal: „Po nominačním závodě
16. května mají jistou účast na Mistrovství republiky Tomáš Mironiuk, Vlastimil
Straka, Lukáš Galuška, Tereza Berková,
Dominik Hájek a Pavel Martianov“.

www.taekwondotelc.com
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reál Bike Parku

Telč bm(X)treme festu 2009

1. ročník festivalu extrémních sportů v čele
s freestyle BMX a MTB.
Celodenní program - nejlepší barmani
z republiky ve freestyle bartendingu, exhibice různorodých sportů pro mladé
(breakdance, skateboarding, ad.), večerní vystoupení kapel a djů.
Akce je veřejnosti přístupná zdarma a během
dne bude k dispozici občerstvení od sponzorů
a drinky od mistrů barmanů za akční ceny!
10.00 trénink
14.00 kvaliﬁkace, závod, kapela
20.00 večerní vystoupení kapel

Kulturistika

Úspěch Lenky a Davida
Červených
Mezinárodní mistrovství ČR 2009 v naturální kulturistice mužů a ﬁtness žen v Českých Budějovicích 16. května.
Lenka Červená
1. místo kategorie Fitness clasic
1. místo Fitness ﬁgur
David Červený
1. místo kategorie kulturisti do 180 cm
4. místo v mezinárodním hodnocení

Světový klavírní virtuóz
Adam Wodnicki v Telči
Adam Wodnicki se narodil v Polsku a dnes je mezinárodně uznávaným
klavíristou a pedagogem. Třikrát získal
výroční cenu Chopinovy společnosti v
národní klavírní soutěži ve Varšavě. V
současné době je profesorem klavíru
na University of North Texas v Dentonu a jedním z ředitelů mezinárodních
mistrovských letních klavírních kurzů
v Praze.
Program koncertu tvoří virtuózní skladby J. Haydna – Sonata C-dur,
Schumannův Karneval op. 9 (kompletní
provedení), Chopinovo Bolero a Rondo
op. 16. Závěrem koncertu zazní slavná
skladba F. Liszta – Venezia e Napoli.
Koncert světově proslulého klavíristy
se koná ve středu 3. června v 19.30 hod.
v sále Základní umělecké školy v Telči.

Humanitární sbírka
Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 27. 6. od 9
do 16 hodin v prostorách bývalého školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní branou z ulice Slavatovská a stále přímo po
místní komunikaci. Místo sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky, pouze nové boty.
Prosíme, věci noste v pevných obalech
(krabice, pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 732 157 552

Počasí v dubnu
Na úvod musím konstatovat, že letošní duben to poněkud „přepálil“. Měsíc,
který má v mnoha řečech název apríl,
se má vyznačovat takzvaným aprílovým
počasím. Významově je to synonymum
velké proměnlivosti počasí při přechodu ze zimy do jara. Střídá se sníh, déšť,
pěkné slunečné počasí i zatažená obloha a zima. Tak tohle vše tento duben nezařídil. Pouze tři dny měly maximální
denní teplotu pod 15 °C, jinak to bylo
15 až 22 °C. 1. dubna bylo zamračeno,
maximum jenom 9 °C a v tomto počasí
přiletěl čáp. Ale přinesl s sebou pěkné
počasí, protože od 2. dubna už bylo
většinou jasno nebo skoro jasno a jen
ojediněle se při zvětšené oblačnosti vyskytla přeháňka nebo bouřka. 15.dubna
se vrátily první vlaštovky. Žádný sníh
už nepadal a slabý přízemní mrazík se
vyskytl pouze třikrát. Nepříjemný byl
několikadenní mírný, až silný nárazovitý vítr koncem měsíce. Vál od východu a byl poměrně suchý. Působil rychlé
osychání povrchu půdy a také z něj byl
velmi chladný pocit. Na sluníčku bylo
krásně, ale ve stínu naskakovala husí
kůže. Ke změně na západní proudění
došlo až posledního dubna.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mimořádně silně nadprůměrný a je to
nový rekord v celé řadě pozorování.
Hodnotou dosáhl průměrné teploty měsíce května. Srážkově byl mírně
podprůměrný. Srážky, které alespoň za
něco stály, však spadly prakticky jen ve
čtyřech dnech.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Nové knihy městské
knihovny

Knih a přátel mělo by být málo, ale dobrých.
Španělské přísloví

Beletrie

Nesvadbová: Brusinky; Lipecká: Dívky hrají Nebe, peklo, ráj; Falconer: Ostrovy přízraků; Ryšavý: Cesty na Sibiř
1.,2.; Šmíd: Expedice k Čechožroutům
aneb Proč bychom se nepobili; Deaver:
Chopinův rukopis; Reichs: Kosti na popel; Murakami: Kafka na pobřeží; Follett:
Na věky věků; Kupka: Krvavé jahody;
Brown: Dům s minulostí; Gibbins: Nejvzácnější rukopis; Karon: Z Mitfordu do
Meadowgate

Naučná

Šefců: Karlův most; Vaculík: České
menšiny v Evropě a ve světě; Pisková:
Jihlava; Svatoš: Zahraniční obchod; Janáčková: Praktická komunikace pro
každý den; Dočekalová: Tvůrčí psaní 2
pro každého; Haberleitner: Vedení lidí a
koučování v každodenní praxi; Jílek: Finanční trhy a investování; Na cestě 1

Dětská

Wilson: Moje sestra Jodie; Ries: Dětská
party; Kirchnerová: Hravé tvoření pro
malá stvoření; Lindgren: Kalle Blomkvist
zasahuje; Šrut: Lichožrouti; Friedrich:
Čtyři a půl kamaráda a štěkající třída;
Paver: Vyhnanec klanů; Steele: Rytíři;
Chalupa: Jů a Hele

Pozor změna!

Půjčovní doba knihovny (červen-srpen)

Út, Čt 9 – 11, 13 – 17 hod.
Pá
9 – 11 hod.

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Pozvánka na přednášku

Renesanční architektura zámků v Telči, Uherčicích a Polici
ve středoevropském kontextu
Pořádá Národní památkový úřad – ÚOP v Telči

16. června 2009 od 10 hodin v sále ZUŠ v Telči
Přednáší: Mag. Alena Skrabanek (Universita Wien) a prof. Jiří Kroupa (Filozoﬁcká fakulta
Masarykovy university v Brně).
Vývoj šlechtických sídel Telče a Uherčic kolem roku 1553 ■ Kamenická práce z okruhu dílny Leopolda Estereichera v Uherčicích ■ Vývoj uherčického zámku za dolnorakouských pánů Štrejnů ze Švarcenavy ■ Kolonádní
galerie na zámcích Telč, Opočno, Uherčice, Brtnice, Police, Sádek a Jindřichův Hradec ■ Problém autorství stavitelů Baldassare Maggiho a Antonio Ericera ■ ad.
Tato exkluzivní přednáška je určena nejen zájemcům z řad odborníků!
Vítáni budou i posluchači z řad široké veřejnosti. Vstup volný.
Garant přednášky Mgr. Petr Severa, NPÚ – ÚOP v Telči
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Kulturní kalendář
11. 6. 17.00
zámecká zahrada
Módní přehlídka
Studenti SOŠ textilní v Heleníně představují svoje maturitní práce. Večerem provází moderátor Jakub Železný
www.zamek-telc.cz
18. – 21. 6.
Arts&ﬁlm 2009
V. ročník mezinárodního festivalu ﬁlmů
o umění
www.arts-ﬁlm.com
19. – 21. 6.
Trofeo Niké Bohemia 2009
jízda historických vozidel krajem Vysočina, www.trofeonike.cz
pátek 19. 6. v Telči
příjezd 25 historických aut mezi 17.00
až 17.30 hod. na náměstí, autogramiáda
Karla Lopraise s Tatrou Dakar – Na Baště
u Dolní brány, odjezd v 18.30 hod.

Koncerty
2. 6.
19.00
Varhanní koncert v kostele sv. Jakuba v
Telči
Mag. Dr. Rainer König-Hollerwöger
přednese svoji „Symfonii souzvuku staveb a hvězd“.
3. 6.
19.30 sál ZUŠ
Klavírní koncert Adama Wodnicki
Koncert se koná v rámci Amerického
jara 2009 s kanadskými dny
Více na str. 22
13. 6. 17.00
kostel Jména Ježíš
Musica sacra bez hranic
14. ročník soutěže dětských pěveckých
sborů
14. 6. 14.00
náměstí
Setkání dechových hudeb a telčské mažoretky
Telčská dechovka, Waidhofenská dechovka a Moravěnka s Jiřím Helánem a
Telčské mažoretky
Více na str. 12

7. 5. – 1. 11.
radnice ve Waidhofenu an der Thaya
Telč očima Jindřicha Bednáře
30. 5. – 4. 6.
zámek
Květiny pro Bílou paní
Květinová výzdoba v renesančních sálech
na prohlídkové trase A
www.zamek-telc.cz
15. 6. – 15. 9.
věž sv. Ducha
Keramika z Bechyně
práce studentů SPŠ keramické Bechyně
22. 6. – 30. 9.
zámecká zahrada
Klíč v zámku
výstava dřevěných soch rodáka z Nové
Říše uměleckého řezbáře Petra Krajíčka
www.zamek-telc.cz

Přednášky

16.6.
10.00
sál ZUŠ
Renesanční architektura zámků v Telči,
Uherčicích a Polici ve středoevropském
kontextu
Přednáší: Mag. Alena Skrabanek (Universita Wien) a prof. Jiří Kroupa (Filozoﬁcká
fakulta Masarykovy university v Brně).
Více na str. 22
24.6.
18.00
sál radnice
České expedice do Egypta
Přednáší: Mgr. Martin Tomášek, Archeologický ústav AV ČR Praha,
Více na str. 20

Klub důchodců

pondělí v 9 hod. kroužek vzdělávací
úterý ve 14 hod. kroužek ručních prací
středa ve 14 hod. kroužek biblický
čtvrtek v 9 hod. rekondiční cvičení
sobota ve 14 hod. videoprojekce – začíná
8. 11., poté každou druhou sobotu
v budově polikliniky

Blahopřejeme novomanželům

David Mitiska, Telč
a Ida Vystrčilová, Telč
Martin Široký, Třešť
a Radka Jonáková, Rácov
Jiří Břeh, Nové Město pod Smrkem
a Petra Doláková, Telč
Josef Hrůza, Bílý Kámen
a Eva Benešová, Telč
Karel Kameník, Studená
a Monika Raitoralová, H. Cerekev
Lukáš Eisenwort, Jihlava
a Michaela Meixnerová, Jihlava
Václav Klemm, Brno
a Jitka Matějů, Dobrá Voda
Libor Švaříček, Luka nad Jihlavou
a Hana Kazdová, Jihlava
Zdeněk Spůra, Jihlava
a Jarmila Kročílová, Borovná

Opustili nás

Marie Krejčí, Staré Město
78 let
František Novotný
87 let
Marie Spíchalová, Staré Město
63 let
Ing. Jan Kudrna, Podolí
85 let
Josef Kříž, Podolí
45 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u sňatku na základě písemného souhlasu obou
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Bohoslužby

Římskokatolické
6. 6.
7. 6.

so
ne

11. 6.

čt

13. 6.
14. 6.

so
ne

14. 6. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

20. 6.
21. 6.

so
ne

Dům dětí a mládeže

27. 6.
28. 6.

so
ne

29. 6.

po

Chovatelé

26. 6. 18.00
sál ZUŠ
Slavnostní koncert k 60. výročí vzniku
ZUŠ Telč
Vystoupí absolventi, učitelé i současní
žáci a poté koncert Dixieland Jazz Bandu
Telč ve dvoře školy
www.zustelc.cz

7. 6.
14.30
náměstí
Den Domu dětí a mládeže
přehlídka kroužků na pódiu
21. 6.
14.30 u půjčovny lodiček Na Baště
O hrníček štěpnického hastrmana
soutěž na lodičkách pro rodinné týmy

Výstavy

20. 6. 13.30
Hodice
Setkání dechovek
Více na str. 12
Zahrada v Třešti
areál SOŠ Třešť
Kaktusy – ukázky s prodejem
pátek 19. 6. v 15.00 hod.

Výstava fotograﬁí partnerských měst Telč
a Waidhofen an der Thaya
3. 4. – 15. 6. vstupní síň radnice v Telči
Gusto auf Waidhofen machen
Mag. Helmut Hutter, Andreas Biedermann

Společenská rubrika

Kam v Mikroregionu
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18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.30
18.00
7.30
9.00
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.30

Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub
sv. Jakub
Matka Boží
Matka Boží
sv. Jakub

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

Start se povedl

Lidová malírna

Lepší start do nové turistické sezóny jsme si snad ani nemohli přát. Po dubnovém otevření Dolnorakouské zemské výstavy přijelo do Telče na počátku května několik tisíc
Keltů oslavit svátek Beltine. Za týden je pak na náměstí vystřídala neobyčejně úspěšná
Veteránská revue. „Je tady více lidí, než kdysi na 1. máje,“ bylo slyšet od řady pamětníků. O Veteránské revui píšeme více na str. 18

O krásné Keltky nebylo na Beltine nouze.

Veteránská revue.

Foto: Pavel Wojcieski

Před sto lety, v roce 1909, spatřily světlo světa první výrobky Lidové malírny v
Telči. V TL postupně představujeme její
pozoruhodná, a spíš méně známá, díla.
Seriálem nás provází odborník a velký
znalec historie Lidové malírny pan Petr
Krchňavý, majitel telčského starožitnictví. To nově sídlí na náměstí Zachariáše
z Hradce vedle hotelu Celerin.

Unikátní dekorační majolikový talíř,
který nepatřil do běžné produkce malírny, podle návrhu Aloise Jaroňka má průměr 46 cm!
Alois Jaroněk (*1870 +1944) zřídil na
počátku 20. století se svým bratrem, ak.
malířem Bohumilem, keramickou dílnu ve
Valašském Meziříčí, kterou později přenesl do Rožnova pod Radhoštěm. Tu později
rozšířili o další obory uměleckého řemesla.
Oba bratři jsou považováni za zakladatele zdejšího prvního českého skanzenu
(1925).

Foto: Martin Kadlec

Festival Telcsummer hlásí své druhé pokračování
V dnech 21. - 22. srpna se na telčském zámku a u rybníka Roštejn opět setkají vyslanci české a slovenské kultury, aby divákům
zpříjemnili konec léta. Festivalové pokračování tak navazuje na úspěšný první ročník, který přilákal na hudební část akce u
rybníka Roštejn přibližně dva tisíce diváků.
Pro letošní rok je znovu připraven stejný průběh, v pátek v prostorách zámku uvidíme divadla a v sobotu u rybníku budou již
odpoledne hrát kapely z obou zemí.
Mezi prvními potvrzenými účinkujícími jsou například Sto zvířat, Hypnotix, Mňága a Ždorp, Čankišou nebo slovenská kapela
Polemic, která se po velkém úspěchu vrací na místo činu. Předprodej vstupenek je již zahájen za cenu 270,- Kč.

Více info na www.telcsummer.cz.
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Město Telč, kraj Vysočina, Masarykova univerzita Brno, Státní zámek Telč a Česká inspirace
pořádají pod patronací hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka,
senátora Parlamentu ČR Václava Jehličky a starosty města Telče Romana Fabeše

V. EVROPSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL FILMŮ O UMĚNÍ

2009

Čtvrtek 18. 6.

Telč
Pátek 19. 6.

11:00 − 13:00
16:00 − 18:00

Mocap versus lid − CIANT
(sály ČVUT)

9:00 − 18.00

Studentský FILM JAM
(sál ZUŠ)

17:00

Vernisáž
výstavy fotografií
režiséra Pavla Kouteckého
(kavárna Baltazar)

10:00

Vítejte v zemi památek
a kultury
prezentace sdružení
Česká inspirace
a České dědictví UNESCO
(univerzitní aula)

18:00

Slavnostní zahájení
festivalu Arts&film 2009
(radnice)

Výstavy
a doprovodné programy
v době konání festivalu
18. − 20. 6.
Mocap versus lid − CIANT
ukázky nových audiovizuálních
technologií a systémů (ČVUT)

11:00 − 13:00
16:00 − 18:00

Mocap versus lid − CIANT
(sály ČVUT)

12:00 − 16:00

Projekce soutěžních filmů
(sály ČVUT)

16:00 − 18:00

Projekce
FILM FUTURE 3000
(sály ČVUT)

16:00

Bernard Šafařík:
Návštěvy ateliéru
projekce vybraných děl
a beseda − Bernard Šafařík
a Jiří Voráč
(univerzitní aula)

pátek 19. 6. 17:00 − 19:00
TROFEO NIKÉ BOHEMIA
dojezd 1. etapy rallye historických vozidel
(náměstí)
Dolnorakouská zemská výstava 2009
Česko.Rakousko − rozděleni, odloučeni, spojeni
(galerie Hasičský dům, zámek, radnice)
Filmové plakáty studentů katedry
výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové
obor Grafická tvorba − multimedia
(radnice, sály ČVUT)
Keramika a design studentů
Střední keramické školy Bechyně
(Konvikt, věž sv. Ducha)
Jan Křen − Obrazy (věž sv. Ducha)
Studie telčské architektury
workshop žáků ZUŠ Telč (náměstí)

16:30
18:00

22:00

Sobota 20. 6.
10:00 − 12:00

Projekce
soutěžních filmů
(sály ČVUT)

11:00 − 13:00

Mocap versus lid − CIANT
(sály ČVUT)

14:00 − 16:00

Projekce soutěžních
filmů
FILM FUTURE 3000
(univerzitní aula)

15:00

Happening festivalu
jízda historických
kol městem
a dívčí vokální
kvartet G*apeels
(náměstí)

16:00

Proč Havel?
projekce dokumentárního
filmu a beseda
Vojtěch Jasný a Jiří Voráč
(univerzitní aula)

19:30

Award Ceremony
Arts&film 2009
(zámek)

22:00

Festivalové kino:
Touha
projekce za účasti
Vojtěcha Jasného
(náměstí)

Folklór ze Šaly
(náměstí)
Lanďák
projekce dokumentárního
filmu a beseda
Pavel Landovský,
Bernard Šafařík a Jiří Voráč
(univerzitní aula)
Festivalové kino:
Psí dostihy
zvláštní uvedení za účasti
Pavla Landovského
a režiséra Bernarda Šafaříka
(náměstí)

detailní program jednotlivých projekcí
na všech místech konání festivalu
vstup na všechny doprovodné akce festivalu
a výstavy, kromě Dolnorakouské zemské
výstavy, je volný

Czech Tourism
Město Telč

České dědictví UNESCO

Produkce festivalu: AVANT Promotion s. r. o., www.arts−film.com

Česká inspirace

