
Sokolovna je kulturní památkou

Připravujeme:
Volby 

do Poslanecké sněmovny
Květen – volební vyhláška pro 

město Telč
Červen – výsledky voleb

Zveme
do Městské galerie

Po celý duben bude v Městské ga-
lerii Hasičský dům výstava Grafika
60. let ze sbírek Oblastní galerie v 
Jihlavě.

Jako pozvánku na ojedinělou výsta-
vu vybral ředitel Oblastní galerie Aleš 
Seifert pro čtenáře TL dílo jihlavského 
výtvarníka Františka Dörfla, které po-
chází z cyklu Signály II z roku 1968.

4
duben
2010

ROÈNÍK XXI

cena: 6 Kè

Od konce 19. století usilovali telčští 
sokolové o stavbu vlastní sokolovny. 
Nakonec se ji podařilo postavit v le-
tech 1922 až 1924. Od letošního roku 
je stavba, jejíž podoba vznikla na rý-
sovacích prknech brněnsko – telčské 
stavitelské firmy Ludvíka a Stanisla-
va Srby, kulturní památkou. V březnu 
o tom rozhodlo Ministerstvo kultury. 
Telčské listy o tom informovala Jana 
Zadražilová z oddělení památkové péče 
Krajského úřadu kraje Vysočina.

Telčská sokolovna představuje hod-
notnou součást hmotného kulturního 
dědictví, píše se v rozhodnutí minis-
terstva. „To uznalo naše argumenty, 
že stavba má nadregionální význam 
a její architektonické řešení je ovliv-
něno prvky kubismu a art-deco,“ do-
dala Jana Zadražilová.

Co zápis na Seznam nemovitých 
kulturních památek pro sokolovnu 
znamená? Napříště se všechny její 

opravy a úpravy budou dít pod dozorem 
památkářů. Na otázku, zda z toho nemá 
obavy, odpověděl starosta Sokola Telč 
Ivan Křen: „Návrh na zápis jsme podali 
ze dvou důvodů. Za prvé, že si stavba so-
kolovny takové ocenění určitě zaslouží a 
také proto, abychom na její opravy moh-
li čerpat finanční prostředky z dotačních
programů pro kulturní památky.“

Radost nad novým postavením soko-
lovny netají také Miloš Vystrčil, který 
návrh sokolovny na zapsání mezi kultur-
ní památky z pozice krajského zastupite-
le od začátku podporoval. „Neviděl jsem 
jinou cestu, jak zachránit nejen sgrafito
na její fasádě, ale vlastně celou stavbu, 
před nějakým neuváženým zásahem a 
zároveň více „otevřít dveře“ i k jiným 
než sokolským nebo městským zdrojům 
na opravy. Jsem rád, že Ministerstvo 
kultury důvody o architektonické výji-
mečnosti sokolovny uznalo,“ uvedl pro 
TL Miloš Vystrčil.                              /z/
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Z jednání rady města
83. schůze - 17. února
- RM schválila bezúplatné užití znaku 
města Telče v telefonních seznamech 
Zlaté stránky.
- RM schválila rozpočet na rok 2010 pro 
příspěvkovou organizaci Domov pro se-
niory Telč.
- RM vzala na vědomí přehled daňových 
příjmů za leden 2010.
- RM schválila poskytnutí příspěvku Ob-
čanské poradně Jihlava na zajištění kon-
zultační činnosti na kontaktním místě v 
Telči v roce 2010 ve výši 5 tis Kč.
- RM vzala na vědomí Závěrečnou zprá-
vu o realizaci projektu Pečovatelská 
služba Telč za rok 2009.
- RM vzala na vědomí informaci o stavu 
objektu a projektu zateplení obvodového 
pláště polikliniky Telč.

84. schůze - 3. března
- RM schválila Organizační řád příspěv-
kové organizace Domov pro seniory 
Telč.
- RM schválila návrh kulturní a sportov-
ní komise na rozdělení finanční dotace
pro kulturní a sportovní organizace na 
rok 2010.
- RM schválila dodavatele akce „Telč, 
Náměstí Hrdinů – rekonstrukce parku“ 
společnost FLORSTYL s. r. o., Uherské 
Hradiště.

ní údržbu chodníků v celém městě, byla 
proto před zahájením zimního období v 
Telčských listech zveřejněna žádost, aby 
občané (vlastníci přilehlých nemovitostí) 
i nadále prováděli zimní údržbu s tím, že 
městský úřad bude hledat řešení, jak jim 
alespoň část vzniklých nákladů kompen-
zovat. Na webových stránkách města byla 
zveřejněna anketa, zda by občané souhla-
sili, že by touto kompenzací bylo promi-
nutí místního poplatku za některé způsoby 
zvláštního užívání veřejného prostranství 
(např. uložení stavebního materiálu před 
domem). Ohlas na tuto anketu byl převáž-
ně pozitivní. V návaznosti na to byl vypra-
cován zmíněný návrh novelizace vyhlášky, 
ve kterém se prodloužila doba, za kterou se 
nevyměřuje místní poplatek za skládku sta-
vebního materiálu ze 7 dnů na 30 dnů, za 
podmínky splnění ohlašovací povinnosti 
(lhůta 3 dny se prodloužila na 7 dnů). Dále 
bylo v návrhu stanoveno, že místnímu po-
platku za umístění přenosné krátkodobé re-
klamy (tzv. „áčko“) podléhá druhé a další 
„áčko“ pro jednoho podnikatele, za první 
„áčko“ se poplatek nevyměřuje. Po diskusi 
byl tento návrh schválen.

Jelikož se již blíží konec volebního ob-
dobí, schválili zastupitelé, že i ve volebním 
období 2010 - 2014 bude mít městské za-
stupitelstvo 21 členů.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední desce v 
podloubí radnice, internetových stránkách 
města a je k nahlédnutí i na městském úřa-
dě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Rozvody. Setrvalý stav
Před časem jsme informovali o vy-

sokém počtu svateb, které v loňském 
roce vyřizovala matrika telčského 
městského úřadu. Do pracovní ná-
plně matrikářek ale také patří admi-
nistrativa rozvodů sňatků, které zde 
kdy byly uzavřeny. Telčské matrikář-
ky dostaly v roce 2009 od okresních 
soudů takových hlášení 61!

Toto číslo tak říká, že se z uzavře-
ných manželství v Telči po čase roz-
vede celá třetina párů!

„V devíti případech pak měl jeden z 
rozvádějících se trvalé bydliště v Tel-
či,“ uvedla pro TL matrikářka Renata 
Koníčková.                                    /z/

Zápis do Mateřské 
školy Telč

 
Ředitelství mateřské školy 
oznamuje, že zápis se bude

konat
7. dubna 2010 

od 13.00 do 16.30 hod. 
v budově MŠ Komenského.

 
Zveme všechny zájemce 
o umístění dětí do MŠ 

ve školním roce
 2010/2011 

to je
od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

Zápis proběhne formou Dne ote-
vřených dveří, děti si mohou pro-
hlédnout prostředí školy a pohrát, 

proto jim vezměte bačkorky.

Blanka Hauzarová
ředitelka školy

Nevyměníš – nepojedeš!
Již jen 180 pracovních dnů zbý-

vá držitelům řidičských průkazů vy-
daných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 
na jejich výměnu!

Co je k výměně potřeba: řidičský 
průkaz, kterému končí platnost, plat-
ný doklad totožnosti, 1 fotografii 3,5
x 4,5 cm

Kde se ŘP mění: na úřadu obce 
s rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu držitele ŘP,  v Telči 
na odboru dopravy MěÚ, pracoviště 
Na Sádkách. Výměna ŘP je zdar-
ma!

Více na:
 www.vymentesiridicak.cz

21. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelé schválili zahájení 
stavby v areálu ZŠ Hradecká

V pondělí 8. března se zastupitelé sešli v 
tomto roce poprvé ke svému dalšímu zase-
dání. Místem jejich jednání byla zasedací 
místnost v nově postavené přístavbě Zá-
kladní školy v Masarykově ulici. Přítomno 
bylo 19 zastupitelů, omluveni byli Jan Bar-
tošek a Jiří Plachý.

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání 
bylo přijetí úvěru ve výši 36 mil. Kč na fi-
nancování akce „Rekonstrukce a dostavba 
areálu ZŠ Hradecká“. V zadávacím řízení 
na poskytnutí úvěru byla jako nejvýhod-
nější vyhodnocena nabídka Komerční ban-
ky, a.s. Úvěr ve výši 36 mil. Kč je určen na 
financování vlastního podílu města na této
akci, která je podpořena dotací z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod.

Po schválení přijetí úvaru je zajištěno 
financování této akce a stavební práce tak
mohly být zahájeny.

Na zasedání bylo také schváleno po-
skytnutí finančního příspěvku žadatelům
o dotaci z programu kraje „Zásady pro 
poskytování dotací na obnovu kulturních 
památek v kraji Vysočina 2010“.

Zastupitelé se dále zabývali návrhem no-
velizace obecně závazné vyhlášky o míst-
ních poplatcích. Podnětem k vypracování 
návrhu novelizace byla změna zákona o 
pozemních komunikacích, tzv. chodníko-
vá novela, která přesouvá odpovědnost za 
škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůd-
nosti chodníku, z vlastníka přilehlé nemo-
vitosti na vlastníka chodníku, tj. u velké 
většiny chodníků na obec.

Jelikož město nedisponuje finančními
prostředky, které by se daly použít na zim-
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Počasí přeje stavbám
Na rozdíl od minulých zim, kdy se bez 

problémů dalo stavět i venku, ta letošní 
byla opět „vysočinská“. Takže stavební 
činnost na projektech zahájených v mi-
nulém roce byla téměř utlumena anebo se 
přesunula do vnitřních prostor. Ale nyní, 
s příchodem jara, bude řada míst naše-
ho města opět dotčena čilým stavebním 
ruchem. O zahájení přístavby Základní 
školy v Hradecké ulici jsem informoval 
v minulém čísle TL.

Do závěrečné etapy vstupuje výstavba 
autobusového nádraží. Jenom pro připo-
menutí, tento projekt ve výši 41 milionů 

Jaro je tady. Na náměstí se rozhrnuje sníh.                                           Foto: Martin Veselý

je spolufinancován z  Regionálního ope-
račního programu. Zde práce pokračova-
ly i v zimě, ale byly méně viditelné. Ode-
hrávaly se totiž uvnitř nádražní budovy. 
Řešily se prostory budoucích čekáren, 
sociálního zařízení či zázemí pro řidiče 
autobusů. České dráhy pak investovaly 
do prostor v podkroví, kde vznikne zá-
zemí pro jejich činnosti. Nyní, když to 
již počasí dovolilo, se začínají budovat 
chodníky a plochy pro zastávky v prosto-
ru nového nádraží. A také začaly práce 
v Nádražní ulici. Ta dostane úplně nový 
kabát. Povrch vozovky, nové chodníky, 
zeleň, veřejné osvětlení i zálivy pro par-
kování. Jak již bylo avizováno, firma PSJ
Jihlava předpokládá ukončení stavby v 
červnu. Od července by tedy na novém 
nádraží již mohl běžet provoz. Snad to 
takhle klapne a v sobotu 24. července by 
proběhlo slavnostní otevření. Společně s 
Telčským parním létem bychom rádi jak 
cestujícím, tak i všem obyvatelům měs-

ta připravili příjemný a zajímavý den na 
novém nádraží.

Práce se opět rozběhly i v Nerudově 
ulici. Zde se potkává hned několik čin-
ností, což je náročné nejenom pro oby-
vatele, ale i pro stavební firmy a jejich
koordinaci. Tuhá zima trochu zdržela 
práce na kanalizaci a vodovodu. Ale 
toto zdržení nebude problémem. Práce 
na projektu revitalizace této části města 
mohou pokračovat na víceúčelovém a 
dětském hřišti a odpočinkové zóně mezi 
mateřskou školou a bytovými domy. A 
v Nerudově ulici bude čas i na položení 
nových sítí elektřiny a telefonů do země. 

Následně pak dostane nový povrch celá 
ulice, ale revitalizací projde i park i celé 
náměstí Bratří Čapků. Celkem zde bude 
proinvestováno kolem 20 milionů korun. 
Díky koordinaci se podařilo dát dohro-
mady prostředky vlastníků sítí, města i 
dotace státu a fondů EU - Regionálního 
operačního programu. Celá akce bude 
dokončena v říjnu letošního roku.

Prozatím nemohu poskytnout přesné 
informace o opravě průtahu silnice I/23 
Telčí. Jasné je jen to, že náš díl práce, ka-
nalizace a vodovod, má zajištěné finan-
cování, částečně z fondů Evropské unie 
v rámci projektu Dyje II a částečně z 
peněz, které získáváme z nájemného od 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. 
Celkem je to kolem 50 milionů korun. V 
současné době probíhá výběrové řízení 
na dodavatele stavby a je předpoklad, že 
by se mohlo začít kopat někdy v červnu. 
Ze strany Ředitelství silnic a dálnic by 
teprve mělo být vypsáno výběrové říze-

ní na dodavatele opravy povrchu silnice 
a mostu. Je tedy téměř jasné, že letos 
nedojde k plánovanému kompletnímu 
uzavření celého průtahu. Spíše pouze k 
dílčím omezením. Ale to bude věcí dal-
ších jednání. O výsledcích vás budu v TL 
informovat.

Je tady jaro
Pokud by naše počínání sledoval oby-

vatel jiné planety, na které neznají sníh, 
asi by si ťukal na čelo. Nejdříve lidé 
hrnou a shazují sníh na hromady, aby 
je pak zase rozhazovali zpět. Jeden tý-
den rozhazují po chodnících a silnicích 
písek a za pár dnů to zase zametají (teď 
mě napadá, že stejně jako mimozemšťan 
by mohl kroutit hlavou i starosta města 
někde u Prahy nebo u Brna, kde je sníh 
také spíše výjimkou, ale daňové příjmy 
mají stejné). Ale to k zimě na Vysočině 
patří. I ta naše bílá zasněžená Telč se 
během několika dnů úplně proměnila. A 
taky ukázala vše, co doposud milosrdný 
sníh zakrýval. Jak snadné bylo do kupy 
sněhu něco odhodit. A jak lehce se do 
sněhu ukryly psí „stopy“. A teď je všech-
no venku. Věřím, že tento nepořádek 
všichni společně se Službami uklidíme. 
Ale nebylo by jednodušší jej vůbec ne-
udělat?!

Jaro se ale naštěstí v našem městě hlásí 
o slovo i jinak. Uvítá ho folklor na ná-
městí a tradiční zvyky připomene veliko-
noční obchůzka i řada výstav. Hudbou ho 
vítají koncerty Základní umělecké školy 
i setkání pěveckých sborů v Krahulčí. A 
pozadu nezůstanou ani sportovci, kterým 
začínají jarní části soutěží. Své brány ot-
vírá zámek i muzeum. Začíná nová turis-
tická sezóna a kéž by byla tak úspěšná 
jako ta loňská!

Roman Fabeš

Radosti a starosti telčského starosty…

Nezaměstnanost
únor 2010

Město Telč  14,7
ČR   9,9
Oblast Telč  16,1
Okres Jihlava  10,6
Kraj Vysočina  11,2

Město a Czechinvest
pro podnikatele

Nabídka řady dotačních programů
na podporu podnikání na

www.czechinvest.org
a také na www.telc-etc.cz

Pro zájemce v tištěné podobě
na Informačním středisku  MěÚ Telč.
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Důležité informace pro voliče 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

EU: Ovoce a mléko do škol

Konzultační den 
rady města
středa 14. dubna

 15.00 - 17.00 hod.
doporučujeme se předem

 objednat v sekretariátu MěÚ

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se 
budou konat ve dnech 28. a 29. května 
2010. Oznámení o době a místě konání 
voleb bude zveřejněno v květnových TL. 
Dnes přinášíme aktuální informace k 
volební „administrativě“, které pro TL 
připravila JUDr. Jana Matoušková, ve-
doucí odboru vnitřních věcí městského 
úřadu. Ten volby po organizační stránce 
tradičně zajišťuje.

Voličské průkazy
Volič, který je zapsán ve stálém seznamu 
voličů vedeném MěÚ Telč, který nebude 
moci volit ve volebním okrsku, pro kte-
rý je tento seznam veden, může požádat 
o vydání voličského průkazu. Voličský 
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny PČR k hlasová-
ní v jakémkoliv volebním okrsku na úze-
mí České republiky nebo v jakémkoliv 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Formulář žádosti, příp. plné moci, je k 
dispozici na pracovišti ohlašovny eviden-
ce obyvatel v objektu Městského úřadu 
Telč – Na Sádkách čp. 453 a na webových 

stránkách města (www.telc-etc.cz). Bližší 
informace obdržíte telefonicky na číslech 
567 112 461, 464 a 465. Žádost musí být 
doručena MěÚ Telč – pracovišti ohlašov-
ny evidence obyvatel:
- osobně - nejpozději do středy 26. květ-

na 2010 do 16.00 hod. 
- poštou nebo prostřednictvím jiné osoby 

(v těchto případech musí být podpis ža-
datele na žádosti úředně ověřen) – nej-
později do pátku 21. května 2010.

Voličské průkazy budou vydávány od 
13. května 2010 osobně voliči nebo zpl-
nomocněnému zástupci (na základě plné 
moci s úředně ověřeným podpisem žada-
tele) do středy 26. května 2010 do 16,00 
hod. Poštou budou voličské průkazy za-
sílány na adresu trvalého pobytu žadate-
le nebo jím určenou doručovací adresu 
do 21. května 2010.

Převzetí seznamu členů
a náhradníků do okrskových
volebních komisí
Politické strany, politická hnutí a ko-
alice, jejichž kandidátní listina byla 

zaregistrována pro volby do Poslanec-
ké sněmovny PČR ve volebním kraji, 
mohou doručit starostovi města seznam 
členů a náhradníků do okrskových vo-
lebních komisí ve městě Telči, a to nej-
později do středy 28. dubna 2010 do 
16.00 hod.

Vydávání občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
v době voleb
V případě, že volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč nebude mít v době 
konání voleb platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz nebo cestovní pas), 
může mu být vydán na počkání ob-
čanský průkaz bez strojově čitelných 
údajů. K žádosti je nutné doložit 2 
fotografie a v případě, že nedochází
k žádné změně povinně zapisovaných 
údajů, již pouze občanský průkaz s 
prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště 
občanských průkazů MěÚ Telč Na 
Sádkách čp. 453 bude v době voleb 
otevřeno v pátek 28. května 2010 do 
22 hod. a v sobotu 29. května 2010 od 
8 do 14 hod.

Všichni žáci prvních až pátých ročníků 
obou telčských základních škol dostávají 
od letošního března zdarma čerstvé ovo-
ce. Díky projektu Evropské unie Ovoce 
do škol.

Ta pro letošní rok na akci, která má 
přivést mladé Evropany k větší konzu-
maci ovoce a zeleniny, vyčlenila pro naši 
republiku 53 mil. Kč. Dalších 20 mil. Kč 
pak k projektu přidá Česká republika. 
Každý žák zmíněné kategorie tak v jed-
nom měsíci obdrží zdarma ovoce nebo 

zeleninu, příp. ovocné šťávy bez konzer-
vantů a cukrů, v hodnotě asi 40 Kč.

Telčské základní školy byly mezi prv-
ními, které se do zmíněného projektu 
zapojily. „Dodavatel ovoce, pražská 
společnost Laktea (dodavatelé musí být 
schváleni Státním zemědělským inter-
venčním fondem, pozn. red.) nám písem-
ně potvrdil zahájení dodávek ovoce v 
týdenním intervalu už v březnu,“ uvedla 
pro TL zástupkyně ředitele ZŠ Masary-
kova Marcela Smejkalová.

Také Základní škola v Hradecké ulici 
zvolila stejného dodavatele. „Od spo-
lečnosti Laktea již odbíráme dotované 
mléko a mléčné výrobky,“ potvrdila TL 
ředitelka školy Miluše Remešová.

Základní škola v Hradecké ulici je v 
současné době navíc jediná z telčských 
škol, která je také zapojena v projektu 
Mléko do škol. V tomto případě jsou ale 
mléko a mléčné výrobky dotované EU 
jen zčásti. 

Už i prarodiče dnešních školáků se ve 
škole setkali s podobnými akcemi, se 
kterými dnes přichází Evropská unie.

Po druhé světové války se mléko do 
škol dostávalo díky pomoci americké 
UNRRY. Při návštěvě neznámého foto-
grafa bděl nad výdejem mléka na telčské 
obecné dívčí škole v roce 1946 i pan řídí-
cí  Václav Lameš.                                /z/
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Od 1. února letošního roku se stal novým 
ředitelem GOB a SOŠ Telč RNDr. Sta-
nislav Máca. Představit nového ředitele 
čtenářům TL má dvě úskalí. Stanislav 
Máca na zdejším gymnáziu v roce 1974 
maturoval a jako pedagog zde působí ne-
přetržitě téměř třicet roků. Je tak telčské 
veřejnosti dostatečně znám. Navíc, po 
jeho jmenování ředitelem, „předběhly“ 
náš měsíčník v rozhovoru s ním regio-
nální periodika.
Pane řediteli, v minulých dnech jste 
poskytl řadu rozhovorů pro různé no-
viny. Překvapil Vás takový zájem?
Osobně překvapil. Na druhé straně jej 
vnímám jako potvrzení významu a presti-
že naší školy v regionu.

Stanislav Máca je ředitelem GOB a SOŠ
Ke změnám chci přistupovat postupně, 
od příštího školního roku začne ve ško-
le nově pracovat Studentský parlament, 
což by mělo kladně ovlivnit vzájemnou 
komunikaci mezi studenty, učiteli a vede-
ním školy. Cílem je vytvoření příjemného 
studijního prostředí.
Čekají školu s Vaším zvolením i perso-
nální změny?
Kromě drobnějších změn se změnil pře-
devším statutární zástupce ředitele, 
kterým se stal Ing. Bohumír Krejčí. Pří-
padné další změny se budou odvíjet od 
dosahovaných výsledků.
Příznivci matematiky a deskriptivy 
vyslovili obavu, že Váš „přestup“ na 
ředitelskou funkci bude pro pověst 

I když těch  otázek novinářů bylo 
opravdu hodně, možná mezi nimi  ne-
byla taková, kterou byste v nové funk-
ci rád dostal. Pokud tomu tak je, pro-
zraďte ji Telčským listům a hned na ni 
také odpovězte.
Určitě by byla příjemná otázka, jaká 
byla reakce na mé jmenování, neboť 
jsem dostal spoustu upřímných gratula-
cí od mnoha přátel a bývalých studentů, 
a to i z dalekého okolí. Velmi si vážím i 
všech přání úspěchu před konkurzem.
Dnes, kdy vzniká tento rozhovor, jste 
ve funkci přesně měsíc. Co Vás v jeho 
průběhu z pozice ředitele nejvíce pře-
kvapilo?
Příjemná atmosféra ve škole, snaha mno-
ha kolegů o pomoc a pak, že osm hodin 
ve škole mi ani jeden den nestačí.
Tahle otázka nemůže v podobném 
rozhovoru nepadnout. Jaké změny ve 
škole připravujete?

gymnázia v těchto oborech ztráta. 
Rozloučíte se definitivně s rolí za ka-
tedrou?
To, že jsem musel opustit některé třídy 
coby učitel, mě velice mrzí. Nechci ale 
kontakt se studenty ani s mými obory ztra-
tit úplně a tak budu, i když jenom částeč-
ně, ve výuce obou předmětů pokračovat.
V Telči se většinově říká „gymnázium má 
nového ředitele“. Co chcete udělat pro to, 
aby veřejnost více vnímala, že jeho sou-
částí je také střední odborná škola?
Toto označení asi bude přetrvávat, beru 
to i jako zkratku dlouhého názvu školy. 
Větší propagací odborného zaměření 
SOŠ se nám snad podaří ji také dostat  
do povědomí veřejnosti.
V rozhovorech, které jste poskytoval 
uvádíte, že jste pro státní maturity a 
že jejich odkládání považujete za ostu-
du. Můžete stručně myšlenku státních 
maturit vysvětlit?

Cílem je alespoň částečně vyrovnat  vel-
mi rozdílnou úroveň absolventů maturit-
ních oborů jednotlivých škol a tyto vý-
sledky postupně využívat i v přijímacím 
řízení na vysoké školy. Jde o nastavení 
jednotné úrovně ve dvou volitelných va-
riantách náročnosti.
V současné době se hodně hovoří o 
tom, že letos ze základních škol zamíří 
za dalším vzděláním jen na Vysočině 
o 800 žáků méně než v loňském roce. 
Jak vidíte dopad tohoto nepříznivého 
demografického vývoje na Vaši školu?
Tento pokles již pociťujeme, ale věřím, 
že  velmi dobré výsledky našich studentů 
ovlivní rozhodování žáků základních  škol 
a jejich rodičů při volbě dalšího studia.

Za dva roky, v roce 2012, oslaví gym-
názium 160 let od svého založení. Na-
padlo Vás, při současných starostech, 
že se výročí založení nejstarší střední 
školy s českým vyučovacím jazykem 
na Moravě, kterou telčská reálka v 
roce 1852 byla, blíží?
Taková výročí nelze přehlédnout, navíc 
již budou všichni naši studenti v jedné 
budově a tak již mohu předem pozvat ne-
jen absolventy k prohlídce a oslavám.
Počet příznivců gymnázia a zájem o 
něj je dán jeho historií, kterou jsme 
nakonec připomněli i v předchozí 
otázce. Tradice zemědělského školství, 
na nějž vaše část, střední odborná ško-
la, navazuje, je ale v Telči také dlouhá. 
I bývalá „zemědělka“ či „ekonomka“ 
má mnoho patriotů, kterým není osud 
školy lhostejný. Za ně mi dovolte polo-
žit zcela aktuální otázku. Jak naložíte 
se sbírkou unikátních školních tabel?
Snad moc neprozradím, když uvedu, že 
tabla nyní propůjčíme Muzejnímu spol-
ku na chystanou výstavu a po dokončení 
přístavby základní školy budou mít stálé 
místo na chodbách a stanou se tak sou-
částí novodobé historie.

dokončení na str. 6

RNDr. Stanislav Máca maturoval na 
telčském gymnáziu v roce 1974. Poté 
vystudoval učitelský obor matematika 
– deskriptivní geometrie na Přírodově-
decké fakultě dnešní Masarykovy uni-
verzity v Brně. Po ročním působení na 
gymnáziu v Jihlavě učí od roku 1981 
nepřetržitě na telčském gymnáziu. Od 
roku 2002 je zastupitelem města. V 
roce 2008 se stal i zastupitelem kraje 
Vysočina. Tuto funkci musel po jmeno-
vání ředitelem GOB a SOŠ pro neslu-
čitelnost dle zákona o volbách  opustit.

Foto: archiv GOB a SOŠ
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K. Krejčířová
reprezentovala GOB

Od 10. do 12. března se v St. Pölte-
nu, hlavním městě Dolního Rakouska, 
uskutečnil již tradiční 24. ročník soutě-
že v cizích jazycích pro studenty dolno-
rakouských středních škol. Její součás-
tí byla také mezinárodní konverzační 
soutěž v německém jazyce. Té se letos 
zúčastnilo 23 škol  z České republiky, 
Slovenska, Maďarska, Slovinska, Bos-
ny a Hercegoviny. Telčské gymnázium 
na ní reprezentovala studentka septimy 
Kristýna Krejčířová.

„V náročné soutěži zvítězil student z 
Maďarska. Kristýna se tentokrát, přes 
velmi dobrý výkon, na hodnocená mís-
ta nedostala. Ale i pro ni platí slova 
organizátorů soutěže, že zvítězil každý, 
kdo si do St. Pöltenu přijel ověřit zna-
losti německého jazyka,“ zhodnotila 
vystoupení studentky prof. Věra Zadi-
nová, která ji na soutěži doprovázela.

Vedle soutěžního klání připravili ra-
kouští pořadatelé pro všechny účastní-
ky bohatý doprovodný program včetně 
návštěvy Landausu, sídla dolnorakous-
kého parlamentu, a také třeba seminář 
o současné rakouské literatuře, který 
byl určen pro pedagogický doprovod 
soutěžících.

Gymnazisté hrají divadlo 

Negatyv na JID-20-10
Jako v minulých letech i letos se di-

vadelní soubor žáků Gymnázia Otokara 
Březiny Negatyv zúčastnil regionálního 
studentského divadelního festivalu JID – 
přehlídky studentských divadel ze všech 
koutů republiky.

Letos jsme se do Jihlavy vydali s au-
torskou hrou nazvanou Databáze; diva-
dlo je o třech mladících, profesionálních 
vyplňovačích elektronických databází, a 
jejich problémech v pracovním i milost-
ném životě. Hra sklidila úspěch, ze čtr-
nácti souborů, které se festivalu zúčast-
nily, jsme obsadili páté místo v divácké 
oblíbenosti a obdrželi jsme cenu za „di-
vadelní disharmonii“, volně přeloženo za 
to, že je naše hra zábavná a sledovatelná, 
i přesto (anebo právě proto?), že nám na 
jevišti spousta věcí skřípe anebo vypadá 
naprosto nereálně a nerealisticky.

Hru Databáze uvedeme (pravděpodob-
ně) v průběhu dubna i pro telčské diváky, 
sledujte plakátovací plochy a přijďte se 
pobavit a nechat se poučit, co znamená 
– slovy jednoho z porotců - „punkové di-
vadlo“.                             Ondřej Horník

Na otázky TL odpovídá:

Věra Zadinová
Minulý měsíc jste se zúčastnila v St. Pöltenu 
semináře o současné rakouské literatuře. Do-
tkli se přednášející také díla Elfriede Jelinek, 
rakouské spisovatelky, která před pěti lety zís-
kala překvapivě Nobelovu cenu za literaturu?
Ne, seminář byl věnován tvorbě rakouské-
ho dramatika a herce Felixe Mitterera. Po-
drobně jsme se zabývali jeho komorní hrou 
Panter, která byla poprvé uvedena v roce 
2007 ve Vídni a týká se partnerských vzta-
hů. Autor proslul také jako tvůrce scénářů 
k seriálům, např. k Místu činu, které znají 
velmi dobře i čeští diváci.
Byla na semináři zmíněna nějaká sou-
časná literární díla, která by se věnovala 
česko - rakouským vztahům?
Touto problematikou jsme se nezabývali, ale 
část semináře byla věnována textům součas-
ných dolnorakouských literátů, které dopro-
vázejí výstavu moderního výtvarného umění 
„Spurwechsel“ (Střídání stop) v St. Pöltenu.
PaedDr.Věra Zadinová vyučuje na GOB 
a SOŠ Telč německý a ruský jazyk, děje-
pis a dějiny kultury. Zajímá se především 
o cizí jazyky, historii, kulturní dědictví, 
fotografování a cestování.

František Bukvaj

Vyznání víry
Kniha absolventa telčského gymnázia 
s výtvarným doprovodem fotografa 
Pavla Petrova, o které jsme psali v 
březnových TL, je nově v nabídce In-
formačního střediska telčské radnice.

Dokončení ze str. 5

S. Máca ředitelem ...
I když jsem v úvodu napsal, že jste v 
Telči dostatečně známý, přesto se ze-
ptám na Vaše záliby?
Nemám jednostranně vyhraněné koníčky 
a tak bych uvedl alespoň zahradu, příro-
du a sport, i když u sportu  musím dodat 
z gauče u televize.
Okna Vašeho domu jsou v Telči po-
věstná kvetoucími muškáty. Dočkáme 
se toho, že by podobně mohlo „roz-
kvést“ gymnázium?
Věřím, že za pomoci nejen kolegů a stu-
dentů škola pokvete a že to nebudou pou-
ze muškáty.

O. Zadražil

Ořechov 2010
U příležitosti 68. výročí seskoku paravýsadku Out Distance a 65. výročí konce 2. 
světové války se v sobotu 10. dubna uskuteční v Ořechově tradiční vzpomínka na 
československé vojáky účastnící se bojů ve 2. světové válce a současných zahra-
ničních misí. Akci organizuje Československá obec legionářská, Klub vojenské 
historie Brno, 43. výsadkový prapor Chrudim.

Program setkání
13,00 hod. Pietní akt u pomníku npor. Adolfa Opálky, po skončení ukázky vojen-
ského výcviku (seskoky, slaňování, bojová umění – podle počasí)
14.30 hod. Besedy s promítáním (Afghánistán, pomník ve Skotsku)
Výstavy od 11.00 hod.
ČS armáda v Velké Británii 1940 – 1945
Vojenská technika, výzbroj a výstroj současné armády - 43. výsadkový prapor 
Chrudim. Změna programu vyhrazena, bude upřesněno na plakátech
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v únoru šetřili policisté 
z Obvodního oddělení Telč.
Vandalové v autobusu
5. února v ranních hodinách poškodil 
neznámý pachatel na trase Jihlava – Telč 
šest zadních sedadel autobusu Mercedes 
Benz. Vandal pomaloval sedadla fixem a
opálil je zapalovačem. Navíc u tří z nich 
odřízl bezpečnostní pás. Předběžně od-
hadnutá škoda činí 9 tis. Kč.
Vykradená benzinka v Nové Říši
V noci z 10. na 11. února vnikl neznámý 
pachatel do prostor benzinové stanice 
v Nové Říši. Odcizil zde 150 krabiček 
cigaret různých značek a další zboží za 
více než 20 tis. Kč. Poškozením okna, 
kterým od objektu vnikl, způsobil další 
škodu ve výši asi 3 tis. Kč.
Na Dlážkách opět poškozené vozidlo
Mezi 10. až 12. únorem poškodil ne-
známý pachatel osobní vozidlo zapar-
kované na parkovišti hotelu Na Hrázi 
v ulici Na Dlážkách. Poškodil u něj 
pravé vnější zpětné zrcátko a na dvou 
místech prorazil čelní sklo. Škoda je 
více než 7 tis. Kč.
Vykradené chaty v  údolí Děsu
Mezi 10. až 14. únorem vnikl neznámý 
pachatel do čtyř rekreačních chat v k.ú. 
Vanov. Chaty prohledal a z jedné z nich 
odcizil televizor. Celkem způsobil škodu 
ve výši téměř 7 tis. Kč.

Zloději z garáže ve Štěpnici dopadeni
V noci z 22. na 23. února byla ve zdejším 
areálu vykradena garáž, ze které pachatelé 
odcizili uskladněný elektroinstalační mate-
riál, dvě úhlové brusky, laserovou vodováhu 
a montážní kufr s drobným elektroinstalač-
ním nářadím a součástkami. Majiteli vznikla 
škoda ve výši téměř 55 tis. Kč. Ve spolupráci 
se Službou kriminální policie a vyšetřování 
byli pachatelé zjištěni. V současné době je 
proti nim vedeno trestní řízení.
Vloupání v Olší
V nezjištěný den v posledním únorovém 
týdnu vnikl neznámý pachatel do rekreační 
chalupy v Olší. Odcizil zde moped Babeta, 
dva zlaté přívěsky, fotoaparát Olympus a 
starožitné porcelánové hodiny. Celkem způ-
sobil škodu 13,5 tis. Kč. Babeta byla později 
nalezena poblíž lomu v Sumrakově.
Neplní si vyživovací povinnost
V únoru zahájili zdejší policisté tři trest-
ní řízení ve věci podezření ze spáchání 
trestného činu zanedbání povinné výživy. 
Podezřelými jsou dva otcové a dokonce i 
jedna „maminka“, kteří neplní vyživova-
cí povinnost vůči svým dětem.
Řídili, ač nesměli
V únoru přistihli policisté v Telči za volan-
tem dva řidiče, kteří měli v minulosti za své 
prohřešky zakázáno řídit motorové vozidlo. 
Nyní čelí trestnímu stíhání pro trestný čin 
maření výkonu úředního rozhodnutí.
npor. Stanislav Pykal, vedoucí OO PČR Telč

Statutární město Brno 
vyhlašuje nabídkové řízení na prodej 

objektu č.p. 93  a pozemku p.č. st. 98 v k.ú. Jihlávka 
Jedná  se  o zděný, dvoupodlažní,  částečně podsklepený objekt č.p. 93 na pozemku p.č. st. 98 
a pozemek p.č. st. 98 o výměře 501 m2 v k.ú. Jihlávka, okres Jihlava. 

Minimální kupní cena nemovitostí činí 550.000 Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy. 

Na Majetkovém odboru MMB, Malinovského nám. 3, Brno, dv. č. 212 nebo na internetových stránkách www.
brno.cz v části „Občan → Prodej, pronájem majetku města → Nabídková řízení“ lze získat memorandum s 
dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabídky.

Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Brno, Malinovského nám. 
3, dv. č. 212 nejpozději do 14. 5. 2010 do 12:00 hod. K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo.

Prohlídka nemovitosti se koná 22. 4. 2010 v 10:00 hod. na místě samém. 

Případné další informace podá na MO MMB:
Mgr. Martina Němcová, tel. 542 173 085 nebo nemcova.martina@brno.cz
Mgr. Lenka Ondroušková, tel. č. 542173041, e-mail: ondrouskova.lenka@brno.cz

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

Historie skoro detektivní
Původ stříbra

Zachariáše z Hradce
Co zazní na přednášce:

● Ze kterých lokalit pocházelo 
stříbro, které umožnilo Zachariáši z 
Hradce financovat velkolepou pře-

stavbu zámku v Telči a přispělo tak k 
rozmachu města?

● Jak se těžila stříbronosná ruda ve 
středověku a jak se zpracovávala?

14. dubna v 18 hodin
Obřadní síň radnice v Telči

Přednáší
Mgr. Jolana Šanderová, 

Česká geologická služba - Geofond, 
detašované pracoviště Kutná Hora

Folklor v máji
sobota 22. května na náměstí
Folklorní soubory, řemeslný trh
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Navštívili  jsme hrob válečného hrdiny J. Zapletala

TL byly v Berrynarboru
Díky virtuálnímu světu internetu a také novému portálu 

Ministerstva obrany www.valecnehroby.army.cz mohou 
Telčské listy přinést unikátní reportáž ze hřbitova ve farnosti 
sv. Petra v Berrynarborru (Ilfracombe) v hrabství Devon v 
jihozápadní Anglii. Čtenáři Telčských listů jsou tak zřejmě 
prvními obyvateli města, kteří si mohou prohlédnout hrob 
svého spoluobčana, válečného hrdiny, Ing. Jaroslava Zaple-
tala, který je zde pochován.

Jaroslav Zapletal se narodil v roce 1911 v Jevíčku, kde byl 
jeho otec profesorem na tamní reálce. Po rodičích ale po-
cházel z Telče. V Telči také absolvoval šest ročníků zdejšího 
gymnázia. V roce 1938 byl služebně v Iránu. Po vypuknutí 
II. světové války se v Jeruzalémě přihlásil do britské armá-
dy bojující v severní Africe. Od roku 1942 byl příslušníkem 
311. bombardovací perutě britského královského letectva v 
Anglii. 1. ledna 1945 jeho Liberator FL 949 narazil po startu 
na ostrově Hoy (Orkneje) do skaliska. Celá osmičlenná čes-
ká posádka zahynula. Jaroslav Zapletal byl s vojenskými po-
ctami pochován 8. ledna 1945 v Berrynarboru, bydlišti jeho 
anglické manželky.

V Telči najdeme připomínku Jaroslava Zapletala na rodin-
ném hrobě v staré části hřbitova u sv. Anny a na pamětních 
deskách v ambitu kostela sv. Jakuba.

Více Kdo byl kdo z telčských osobností                               (z)

Vidíte první

Školní areál v Hradecké po dostavbě
K budově gymnázia a současné „přístavbě“ základní školy bude 
dostavěno nové křídlo pro ZŠ Hradeckou a sportovní hala. Sta-
rá „přístavba“ bude zásadně rekonstruována a bude zvýšena o 
jedno podlaží. Přinášíme pohled na budoucí areál od školního 
sportovního centra za zámeckým parkem ve vizualizaci autora 
projektu ing. arch. Jaromíra Homolky.

Tuto podobu bude mít sportovní hala. Opět z pohledu od škol-
ního hřiště.

Provozovatel Koupališt� Da�ice
Technické služby Da�ice s.r.o.

p�ijme na letní sezónu 2010
PLAV�ÍKY

Požadavky:
� v�k nad 18 let
� absolvování kurzu plav�ík u plaveckého klubu

Axis v Jihlav� (www.jpkaxis.cz/) náklady
na absolvování kurzu uhradíme

Sezóna na koupališti je od za�átku �ervna do konce
srpna. Bližší informace získáte u jednatele spole�nosti

Mojmíra Holce na tel. 777 113 125.

Inzerujte
v Telčských listech

Předplatné, inzerce:
Informační středisko MěÚ

tel. 567 112 406-407, e-mail: tl@telc-etc.cz



- 9 -

Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

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

Linka M-SOFT Mini 2

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

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

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

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

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
IN

TE
RN

ET
 P

RO
 D

OM
ÁC

NO
ST

I

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

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

www.m-soft.cz
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Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalou-

něného nábytku i starožitného. Výroba 
vrstvených matrací na míru. Autočalou-
nictví. Opravy a výroba krycích plachet 
na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. 
Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. 
Tel. dílna: 567 219 040.

• Prodám DB v Telči, ul. Radkovská, za-
teplená fasáda, nová okna, nový balkón, 
plně vybaven.
Cena info tel. 724 321 281.

• NESTÍHÁTE?! Hospodyně (s praxí) za-
jistí úklid Vaší domácnosti, kanceláře, 
ordinace, včetně žehlení, pochůzek atd. 
Třešť, Telč, Pelhřimov a okolí do 20 km. 
Těším se na tel.: 737 517 018. Hezký 
den!

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

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

www.nabytek-brychta.cz

Sběrový kalendář
Objemný odpad
I. – II. 6. 4.
III. 7. 4.
IV. 8. 4.
V. 9. 4.
Biologický odpad
I. – II. 13. 4.
III. 14. 4.
IV. 15. 4.
V. 16. 4.
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

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRBBEEŽŽEE
/z veterinárn kontrolovaných chov, které zaruují kvalitu a vysokou užitkovost/

16h VANOV – AREÁL ZD VANOV 
Prodej 22. 4. 2010
Kuice erné, ervené stáí: 18 týd. cena: 150,-K

Prodej 12. 5. 2010
Kuice erné, ervené stáí: 14-18 týd. cena: 130-150,-K
Kaeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3 týd. 60-80,-K
Kaeny barbarie /husokaeny/ 1-3 týd. 90-110,-K
Husy /bílé/ 1-3 týd. 130-150,-K
Krty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8 týd. 250-290,-K

Prodej 16. 6. 2010
Kuice erné, ervené stáí: 14–18 týd. cena: 130-150,-K
Kaeny pekingské /bílé brojlerové/ 1–3 týd. 60-80,-K
Moularden /kíženec pižmová+peking.kachny/ 1-3 týd. 60-80,-K
Kaeny barbarie /husokaeny/ 1–3 týd. 90-110,-K
Husy /bílé/ 1-3týd. 130-150,-K
Husy /landeské/ 1–3 týd. 130-150,-K
Krty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6–8 týd. 250-290,-K

Prodej 4. 8. 2010
Kuice erné, ervené stáí: 14–18 týd. cena: 130-150,-K

Prodej 15. 9. 2010
Kuice erné, ervené stáí: 14–18 týd. cena: 130-150,-K

Drbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, gallus.extra@gmail.com
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8 - 15hod.!

BRYPA, spol. s r.o., Černíč 23
Výroba a montáž eurooken a další výrobky z masivu.

(tel. 775 765 760)
Vestavěné skříně, kuchyně a jiné výrobky z lamina. Prodej 
dřevotřísky, lamina a další velkoplošný materiál, možnost 

nařezání a ohranění.
(tel. 775 765 765)

www.truhlarstvi-brypa.webnode.cz

Sběrný dvůr odpadů
Za Stínadly 332

Tel.: 606 731 021
Provozní doba:

pondělí - pátek:  14,00  - 18.00
sobota:  8,00 - 12,00
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WWW.SVOBODAPARTS.CZ
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Gaudlitz Group is a leader in precision injection moulding for the automotive, 
aircraft, medical and electronics industries with headquarters located   
in Coburg/Germany and manufacturing plants in China and Da�ice/CZ.  

In order to effectively support our further growth at our Da�ice/CZ location we 
are looking for you to join our team and fill our open commercial position as: 

Order Center Assistant
&

Production Planner (m/f) 

Your Job:      
� Customer Order Management (processing incoming orders) 
� Creation of internal production orders 
� Creation of orders for raw material and sourced parts towards our suppliers 
� Organisation of logistics (inbound/outbound) with our forwarders 
� Implementation and working with AvERP Production Planning System  
� Processing of incoming invoices and delivery notes 
� Communication with customers and suppliers by e-mail, fax, phone 

Your Profile:   
� commercial education and background 
� ideally 2-3 years of work experience 
� experienced MS Office and PC user 
� interested in manufacturing environment 
� good teamwork and communication skills 
� Czech native speaker with language skills in English and/or German 

Please let us have your application together with your CV – we are looking          
forward to inviting you for a personal interview!

Gaudlitz Precision, s.r.o. 
Attn. Mrs. Bártová, D�lnická 532/V, 380 01 Da�ice   
zdenka.bartova@gaudlitz.cz, tel. +420 (384) 421 087,  fax +420 (384) 421 089 

Mstská organizace 
KDU-SL v Teli 
zve všechny obany na 

MINIKOTEL s Janem Kasalem 
Setkání s prvním místopedsedou Poslanecké snmovny 

Parlamentu R se uskutení  
ve tvrtek 15. dubna 2010 v 18,00 hod.  

v sále Základní umlecké školy Tel, 
nám. Zachariáše z Hradce 71 

Využijte píležitosti setkání se známým 
politikem eské republiky 

Za jazykovou stránku inzerátů
 odpovídají jejich zadavatelé.
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Součástí nové muzejní expozice je také část vybavení bývalé jezuitské lékárny v Telči. 
Jen přidat počítač a mohlo by okamžitě sloužit v dnešní lékárně, zní obdivné hodnoce-
ní odborníků.                                                                                    Foto: archiv muzea

Program
Veteránské revue 2010

8. května
náměstí Zachariáše z Hradce

Dopoledne
10 – 13 hod. příjezd účastníků

14,00 zahájení
15,30 vyhlášení výsledků

17,00 závěr

Veteránská revue se blíží

Šéf přijíždí

Přijďte do muzea. 
Je jako nové!

Od letošního 1. dubna je opět telčské 
muzeum otevřené veřejnosti. Příchozí 
očekává nová expozice, která byla v 
loňském roce součástí Dolnorakouské 
zemské výstavy. V době jejího konání 
nebylo tak možné muzeum samostatně 
navštívit. I proto by měla být letošní se-
zóna důvodem do muzea se podívat.

V muzeu došlo k mnoha změnám, 
jako jsou nové elektroinstalace a podla-
hy, výmalba a samozřejmě nové výstav-
ní zařízení. Ty odpovídají nejnovějším 
trendům v muzejnictví.

Expozice dokumentuje historii města 
a okolí. Přibližuje nejen život měšťanů 
a řemeslníků, ale i venkova.

Součástí expozice jsou i atraktivní 
předměty z afrických sbírek manželů 
Foitových. Návštěvník má také mož-
nost shlédnout filmový dokument o je-
jich cestě a pobytu v Africe.

Co zatím není možné vidět? Betlém 
manželů Vostrých. Ten je, jak už bylo 
v Telčských listech uvedeno, v restau-
rátorské dílně pana Kamila Andrese v 
Třebechovicích pod Orebem. Restaurá-
torské práce na betlému úspěšně pokra-
čují, nicméně v letošní sezóně se jeho 
kouzelným světem nemůžeme potěšit.

Muzeum „v novém“ určitě stojí za 
návštěvu a všichni zájemci o prohlídku 
jsou vítáni. Otevřeno je denně mimo 
pondělí, v dubnu a říjnu od 9 do 12, od 
13 do 16 hodin. Od května do konce 
září je otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin.                                         HGB

8. května zahájí Spolek telčských velo-
cipedistů novou sezónu 2. ročníkem vý-
stavy historických vozidel, motocyklů, 
jízdních kol a další dobové techniky pod 
názvem „Veteránská revue“. Akce bude 
probíhat po celý den na telčském náměs-
tí. Návštěvníci se mohou těšit na krásné 
stroje, buď zrenovované či v původním 
stavu, ale také na jejich majitele a členy 
spolku v dobovém oblečení. Naše krás-
né náměstí tak bude doplněno duchem 
a půvabem časů minulých. Přihlížející 
pak mohou své názory vyjádřit v anketě 
o nejhezčí vozidlo a dobově oblečeného 
účastníka.

Průběh výstavy oživí členové spolku, 
kteří budou se svými bicykly a kočárky 

korzovat po náměstí. Budou připraveni 
se s návštěvníky vyfotografovat či poho-
vořit o tomto nevšedním koníčku.
Loňský ročník překvapil zcela zaplně-
ným náměstím a obrovským zájmem 
přihlížejících. Také letos již máme při-
slíbenou účast desítek vozidel a motocy-
klů. Opět budou představeny nové stroje, 
které za uplynulý rok vznikly v dílnách 
našich členů. Ke zpříjemnění celé atmo-
sféry zahraje Dixieland Jazz Band. Zve-
me všechny na tuto výstavu a těšíme se 
na vás.
Více informací: www.velocipedy-telc.cz
Jan Wimmer 567 243 012, Jiří Holubec 
737 180 360

Martin Kadlec

Foto: Jarmila Floriánová
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Který z telčských spolků je v současné 
době nejaktivnější? To je těžká otázka. 
Kdyby taková pomyslná soutěž probíha-
la, na předním místě by se určitě umístili 
zdejší chovatelé. Asi ne množstvím členů, 
je jich pouze 19, ale určitě svými aktivita-
mi, které v poslední době přesahují hranice 
regionu. Na zdejší burzy, které  mají řadu 
dalších doprovodných aktivit, se do jejich 
areálu  v Jihlavské ulici sjíždí každý měsíc 
několik set zájemců.

„Určitě je to také proto, že náš areál pa-
tří k nejlépe vybaveným daleko široko. Ne-
bojím se říci od Znojma až po Pelhřimov,“ 
s oprávněnou pýchou říká předseda telčské 

Nové knihy
městské knihovny

Knihy mám velmi rád a nejvíce mě na 
nich baví, že se dají číst.

Jiří Suchý
Beletrie
Cole: Byznys; Archer: Cesta slávy; Šik-
lová: Deník staré paní; Becnel: Galantní 
protivník; Young: Chatrč; Ludlum: Mos-
kevský vektor; Giordano: Osamělost pr-
vočísel; Urbaníková: Všechno nebo nic; 
Lustig: Ulice ztracených bratří; Zusak: 
Zlodějka knih; Brown: Ztracený symbol; 
Banáš: Zóna nadšení; Higgins-Clark: 
Zrychlený tep
Naučná
Meidenbauer: Historie lidského poznání; 
Motl: Kam zmizel zlatý poklad republiky; 
Nožina: Koza, která žere hady; Makov-
cová: Maminko, nezpívej; Motyčková: 
To nejzajímavější z české přírody; Hora-
-Hořejš: Toulky českou minulostí 12
Dětská
Kratochvíl: Duchaři; Campanella: Myš-
ák Eda nechce chodit do školky; Zweig: 
Pes hledá člověka; Drijverová: Zlobilky; 
Vogel: Vyděrač po telefonu; Steklač: Pe-
kelná třída & spol.; Pošťák Pat

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

chovatelské organizace a určitě její nejak-
tivnější člen, pan Jaroslav Dvořáček.

Krátce se s ním podíváme do chovatelské 
historie. „Počítáme ji na více než osmdesát 
roků. Sám jsem ve spolku od roku 1958,“ tvr-
dí muž, který po celou chovatelskou kariéru 
zůstal věrný chovu králíků. Při rozhovoru se 
zdá, že o nich ví téměř vše. U čistokrevného 
králíka se sleduje jeho původ nejméně čtyři 
generace. V porovnání s jejich „pány“ jsou 
tak na tom z genealogického hledisky krá-
líci často lépe než chovatelé. Oblíbené ple-
meno pana Dvořáčka, Český strakáč, patří 
k těm nejnáročnějším na chov. Hodnotí se 
u něj nejen váha, která musí být v rozmezí 
od 3,5 do 3,9 kg, ale také délka uší a srsti 
a její kresba, pro kterou je vydán dokonce 
vzorník. „Samozřejmě se také hodnotí kost-
ra králíka,“ připomíná pan Dvořáček.

V našem rozhovoru se ale vracíme k 
telčské organizaci chovatelů. Vedle již 
zmíněných králíků, kterých chovají na 20 

druhů, se věnují i chovu drůbeže a exo-
tického ptactva. „V současné době je na 
vzestupu chov takzvaných exotů. I u našich 
členů najdete papoušky, andulky, korely, 
zakrslé králíky či japonské křepelky,“ vy-
počítává pan Dvořáček.

Co ho nejvíce trápí? Klesající zájem o 
chovatelství u mladé generace. Důvod je 
podle něj jak v zájmu o počítače, tak také v 
tom, že mladí odchází z Telče studovat a v 
nových působištích nemají pro chovatelství 
podmínky. Za dobrý také nepovažuje stav 
členské základny. Nikdy nás už asi nebude 
80 jako před dvaceti roky, ale více než sou-
časných 19 by nás mělo být. Pro radikální 

pokles členské základny má logické vysvět-
lení. „Před rokem 1989 bylo obtížné sehnat 
jakékoliv krmení. Příděly, které jsme tehdy 
měli, k nám přivedly řadu tzv. chovatelů. Už 
tenkrát jsme jim říkali krmiváři. Ti pocho-
pitelně brzy odpadli a dnes sdružujeme jen 
skutečné chovatele,“ hodnotí současnou si-
tuaci v jeho organizaci.

Optimismus, že chovatelství v dalších 
letech nezanikne, mu oprávněně dává zá-
jem o chovatelské burzy, kterými jsme náš 
rozhovor začali. Z původních 50 až 100 
návštěvníků jich je dnes více než půl tisíce. 
Důvod takového nárůstu vidí pan Dvořá-
ček takto: „Určitě je to úroveň našeho are-
álu, o kterém jsem mluvil v úvodu. Burzy 
jsme navíc doplnili o řadu dalších aktivit. 
Králikáři, a to nejen členové organizace, 
zde mohou prodat králičí kůže. Běžně se 
jich zde vykoupí až 800 kusů. Je zde také 
možné nakoupit krmivo všeho druhu a cho-
vatelské potřeby. Samotné nás překvapilo, 

Co stihne 19 chovatelů?

Chovatelské burzy mají více než 500 návštěvníků!
jak dobře funguje výkup exotů. V poslední 
době jsou na naší burze nejméně tři výkup-
čí. Nebyla by to správná burza, kdyby se 
zde také zvířata nenakupovala a neprodá-
vala.Pro návštěvníky pak máme připravené 
i občerstvení. Vzhledem k trvalému zájmu 
o burzu jsme v loňském roce vybudovali 
zcela nové sociální zázemí…“ Více popi-
sovat v Telčských listech areál chovatelů 
nemá smysl. Upozornění na chovatelskou 
burzu otiskujeme každý měsíc, a tak máme 
pro čtenáře jedno doporučení. Ta nejbližší 
bude v neděli 11. dubna dopoledne. Vydej-
te se na ni. Určitě nebudete litovat. A po-
kud to v dubnu nestihnete? Nic se neděje. 
Chovatelé pořádají své burzy pravidelně 
každou druhou neděli v měsíci.

V našem povídání o telčských chovate-
lích ale jedna podstatná informace chybí. 
Pan Dvořáček se o ní vytrvale vyhýbal 
mluvit. Je to množství práce a času, které 
on a jeho kolegové chovatelskému areálu a 
přípravě burz věnují.                           /z/

Jaroslav Dvořáček se svým Českým strakáčem                         Foto: Tereza Jeníčková

Chovatelská burza
11. dubna  7 - 11 hodin

Areál chovatelů v Jihlavské ulici
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Čeněk Neumann,
zapomenutý malíř z Telče

V tomto čísle TL začínáme na pokračová-
ní uveřejňovat životopis akademického ma-
líře Čeňka Neumanna (1845 – 1915). K jeho 
zařazení jsme přistoupili proto, že v součas-
né době je malá naděje, že by zcela původní 
práce historika Jiřího Ošance z Olomouce 
mohla být publikována souborně.

Čeněk Neumann si naši přízeň zaslou-
ží. Podstatnou část svého tvůrčího života 
prožil v Telči, při podpisu svých prací 
často uváděl za svým jménem a příjme-
ním „z Telče“. Dodnes tak Telč vlastně 
propaguje. Na druhé straně na něj zapo-
mněli pořadatelé biografických slovníků,
včetně telčského Kdo byl kdo.

V několika pokračováních se tak se-
známíte nejen s jeho životním osudem, 
ale i s rozsáhlým dílem, které najdeme 
především v kostelech na celé jižní Mo-
ravě. Dozvíte se, kterou jeho práci mů-
žete v Telči dodnes spatřit či kde v Telči 
bydlel. Můžete pomoci v pátrání po jeho 
hrobě na staroměstském hřbitově.
Pokud si jednotlivé díly vystřihnete, zís-
káte příspěvek do historických publikací 
věnovaných Telči, který dosud nikdy ne-
vyšel.                                                   (z)

Vzpomínáme na 20. století

Čeněk Neumann
zapomenutý telčský malíř

Jiří Ošanec
Telč má poměrně dobře zmapované osobnosti, které město 

proslavily. Jedna však pozornosti historiků unikla. Jedná se 
o Čeňka Neumanna, rodáka z Kunžaku, o němž se většinou 
v dobových pramenech referovalo jako o „akademickém 
malíři z Telče“. Dnešní Telčané však o něm pravděpodobně 
nikdy neslyšeli. Protože kdysi dávno portrétoval mé předky, 
začal jsem se o jeho osobu zajímat. Výsledky zhruba třiceti-
leté práce teď předkládám čtenářům Telčských listů. Činím 
tak jen pár měsíců poté, co jsem v Kunžackém zpravodaji 
z prosince 2009 informoval o tamním zcela zapomenutém 
rodákovi. Oněch pár měsíců stačilo k tomu, aby se objevila 
řada nových faktů, které mají v tomto příspěvku premiéru.

Jméno Čeňka Neumanna nefiguruje sice v žádném slovníku
výtvarných umělců a jeho dílo není nijak převratné, ale zane-
chal stopu, a ne malou, a mělo by se o něm vědět aspoň v jeho 
rodišti a také v místě, kde strávil většinu svého života.

Začněme však od začátku. Někdy před r. 1839 objevil se 
v Kunžaku německy mluvící malíř a pozlacovač Jan Josef 
Neumann. Přišel snad od Jablonce nad Nisou, z Kokonína na 
panství Malá Skála. Narodil se kolem roku 1816 jako syn Ig-
náce Neumanna, kokonínského výrobce dóz a tabatěrek a jeho 
manželky Kateřiny, dcery sedláka z nedaleké vsi Pulečný na 
panství Český Dub. Tak to aspoň stojí v kunžacké matrice. 
Zdá se však, že v Kokoníně se Jan Josef nenarodil. V jedné 

160. výročí narozenin prezidenta Tomáše G. Masaryka, které připadlo na letošní 
březen, připomínáme málo známou fotografií z jeho setkání se žákyněmi telčské Hos-
podyňské školy. 13. června 1928, při oficiální návštěvě Telče, zde pro prezidenta a
jeho doprovod nejen připravili oběd, ale prezident v areálu školy i poobědval.

Snímek byl pořízen ve dvoře školy, která od 20. let minulého století využívala ob-
jekt bývalé Tomáškovy továrny na šátky ve Štěpnici. Dnes je zde dětský domov.

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

listině, dochované v rodinném archivu jeho potomků, se uvádí, 
že pocházel ze vsi Radouň na panství Chcebuz, což je nedaleko 
Štětí na Liberecku.

Na první pohled to vypadá, že měl v Kunžaku nějaké umě-
lecké poslání. Podle zmí-
něné listiny byl už ve tři-
advaceti letech malířem, 
pracujícím olejovou tech-
nikou, a cestoval zřejmě 
do Vídně, kde se měl 
zdokonalit ve svém umě-
ní. List na cestu, sloužící 
jako povolení k ročnímu 
pobytu v hlavním městě 
monarchie, dostal od své 
vrchnosti v Chcebuzi 12. 
března 1838. Je pravdě-
podobné, že tam nikdy 
nedojel, nebo Vídeň záhy 
opustil. V létě téhož roku 
musel totiž intimně po-
znat Anežku Svobodo-
vou, dceru kunžackého 
domkaře a hodináře Fran-
tiška Svobody a Barbory Binderové, která pocházela z Bílé 
(dříve Vyšpachy) na panství Jindřichův Hradec.

Svatba byla 5. února 1839 v místním kostele. Ženich ne-
byl z hlediska tehdejších zákonů zletilý – měl teprve 23 let, 
chyběl mu jeden rok. Důvodem ke spěchu bylo dítě, které 

Mladý Čeněk Neumann. Fotografie
z telčského muzea.
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Terénní odlehčovací služba se osvědčuje

SDÍLENÍ pomáhá
Stát se to může každému. A nemusí to 

být ani v pokročilém věku. Během vteři-
ny se změní relativně klidný rytmus do-
mácnosti. Nemoc přichází neočekávaně. 
Pomoc lékařů bývá dnes účinná, ale má 
své hranice. Najednou máme doma blíz-
kého, který je výrazně omezen v pohybu, 
špatně se vyjadřuje… Tuto situaci před 
časem prožila rodina, která o své  dobré 
zkušenosti s pomocí občanského sdruže-
ní Sdílení napsala redakci TL. „Ne proto, 
abychom  psali o sobě, jak zvládáme ná-
ročnou péči o nemocného, ale proto, aby 
co nejvíce lidí se o nabídce občanského 
sdružení Sdílení v Telči dozvědělo,“ říká 
paní K. Rodina se dostala do situace po-
psané v úvodu příspěvku zcela neoče-
kávaně. O nabídce občanského sdruže-
ní Sdílení se dozvěděla od příbuzných. 
„Prvně jsme využili půjčovnu zdravotních 
pomůcek. Především speciální polohova-
cí lůžko se ukázalo jako skvělá věc, která 
nemocnému velmi pomohla a i nám uleh-
čila péči o něj,“ hodnotí paní K. I když se 
rodina, především manželka, nemocnému 
maximálně věnuje, po čase se ukázalo, že 
celodenní péče je opravdu vyčerpávající. 
I v tomto případě Sdílení dokázalo pomo-
ci. Na nezbytnou dobu dochází k pacien-

už Anežka čekala. Podobu ženicha neznáme, ale v průvodní 
listině z roku 1838 popsal vrchnostenský úředník Neuman-
na jako člověka střední postavy, modrých očí a blonďatých, 
lehce kučeravých vlasů. Jeho zašpičatělý nos a sevřená ústa 
vězely v bledém a hubeném obličeji.

Neumannovi se v Kun-
žaku zalíbilo natolik, že 
zde již zůstal. Měli spolu 
s Anežkou několik dětí, 
z nichž téměř každé se 
narodilo v jiném domě. 
Teprve po několika dese-
tiletích koupil Jan Josef 
Neumann poměrně velký 
dům čp. 211 ve Střížovic-
ké ulici a stal se kunžac-
kým měšťanem. V čes-
kém prostředí se zřejmě 
rozžehnal se svým ně-
mectvím a jeho děti už se 
asi Němci necítily.

Jako první se rodičům 
už v květnu r. 1839 naro-
dila dcera Johana. To ona 

byla příčinou jejich sňatku.V roce 1841 následoval Ludvík 
Bartoloměj, který ale brzy zemřel. Pak přišel na svět Vincenc 
– Čeněk (používal zpočátku obě varianty jména), budoucí aka-
demický malíř. Narodil se 24. ledna 1845 na samotě čp. 271 
na Jitrech, daleko od centra Kunžaku. V létě roku 1847, kdy se 

narodila dcera Marie, už Neumannovi bydleli opět ve městě. 
V r. 1853 se zde narodila další dcera – Františka a posledním 
dítětem byl v roce 1855 narozený Eduard. I on zdědil talent po 
otci a stal se malířem.

Otec dětí – Jan Josef Neumann – byl pilným umělcem. 
Mimo jiné namaloval na plechu křížovou cestu ve farním kos-
tele sv. Bartoloměje v Kunžaku, spolupracoval jako pozlaco-
vač na bočním oltáři Panny Marie ve farním kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Člunku a zanechal svou práci také v novo-
dobé kapli v Potočné, dříve Krampachy (obraz sv. Michaela 
z r. 1853), v kapli sv. Filipa a Jakuba v Kunějově (obrazy z r. 
1855) nebo v kostele sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci (kří-
žová cesta z r. 1859). Ve farním kostele sv. Michaela v Horní 
Pěně namaloval v r. 1844 na hlavní oltář podle starého nový 
obraz patrona kostela, v r. 1860 polychromoval sochu Nepo-
skvrněné Panny Marie, stojící nedaleko kostela, a konečně v r. 
1863 obnovil v kostele freskovou výzdobu a připojil postavy 
evangelistů. Kolem r. 1860 obnovil malby v klášterním kos-
tele sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci. S dílem Jana Josefa 
Neumanna se setkáme i ve východní kapli u ambitů poutního 
kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku (obrazy ze života 
P. Marie z r. 1871).

Čeněk Neumann – otcova naděje - absolvoval nejspíš kun-
žackou obecnou školu, pak se asi učil u svého otce. V telč-
ském muzeu se dochovala fotografie mladičkého Neuman-
na. Je opatřena razítkem, jež však je na kopii, kterou vlastní 
rodina, bohužel nečitelné. Vzdělával se snad nějak v Telči? 
Těžko říct. Každopádně vyšší odborné vzdělání získal Če-
něk až v bavorském Mnichově.                Pokračování příště. 

tovi pečovatelka z tzv. odlehčovací služ-
by Sdílení, která s ním tráví dobu, kdy si 
nejbližší mohou zařídit nezbytné záleži-
tosti. Pro nemocného je to i vítaná změ-
na. „Paní Jana je velmi příjemná, manžel 
se již na její návštěvu těší,“ říká paní K. 
Svým způsobem je to také předcházení 
„ponorkové nemoci“, která v podobných 
situacích ve vzájemných vztazích může 
logicky vzniknout. Aktivity o.s. Sdílení 
pomohly rodině v nové situaci vyřešit 
řadu problémů. „Taková služba v Telči 
jednoznačně chyběla. Jsme za ni vděčni. 
Bylo by dobře, aby se o ní dozvědělo co 
nejvíce lidí. Vždyť nikdo neví, kdy ji bude 
potřebovat,“ zdůrazňuje paní K.       (z)

Občanské sdružení 
SDÍLENÍ nabízí:

sociální poradenství - půjčovnu 
zdravotnických pomůcek -
terénní odlehčovací službu

Kontakt:
Centrum poraden 

Masarykova 330, Telč
(hlavní budova polikliniky)

pondělí 13 – 17 hod.
Marie Gregorová - 777 574 975

Aktuálně s Marii Gregorovou, vedoucí 
SDÍLENÍ, o.s.

Co je terénní
odlehčovací služba?

V předchozím příspěvku o aktivitách 
občanského sdružení SDÍLENÍ se ně-
kolikrát objevil termín „terénní odleh-
čovací služba“. Na otázku, co si pod 
tímto relativně složitým názvem máme 
představit, odpovídá Marie Gregorová, 
předsedkyně SDÍLENÍ, o.s.:

Odlehčovací službu poskytujeme oso-
bám se zdravotním postižením a senio-
rům, o které pečuje osoba blízká. Jde o 
krátkodobý pobyt naší pracovnice v ro-
dině klienta. Snažíme se „odlehčit“  ro-
dině v péči o blízkého, aby si mohla vyří-
dit nezbytné záležitosti, nebo zastoupíme 
rodinu v době, kdy je v zaměstnání. Naše 
asistentka pomůže klientovi při zvládání 
běžných úkonů včetně osobní hygieny, 
podá jídlo atd. Především však vnáší 
„vítr zvenčí“, protože klient se někdy 
cítí izolován od společnosti a pracovnice 
Sdílení mu v roli společníka zprostředku-
je kontakt s vnějším světem.

www.os-sdileni.wz.cz

Čeněk Neumann. Foto z rodinného 
archivu.
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Krysáci z Večerníčku v Telči

Ze smetiště na zámek
Život dvou krysáků, Huberta a Hoda-

na, a jejich kamarádů na smetišti poblíž 
Vizovic bude od 1. dubna k vidění na 
telčském zámku. Správa zámku připra-
vila v Justičním sále výstavu loutek a 
filmových kulis ze známého Večerníčku,
který vysílala na konci minulého roku 
Česká televize. Kromě loutek většiny 
protagonistů večerníčku uvidí návštěvní-
ci výstavy i zákulisí výroby animované-
ho filmu.

V dubnu bude výstava otevřena každý 
den mimo pondělí od 10 do 16 hodin, od 
května pak ještě o hodinu déle až do 17 
hodin.                              Lucie Norková

Na radnici vystavuje 
Jan Říha

Po celý duben (do 28.4.) bude v rad-
niční síni výstava předního regionální-
ho fotografa Jana Říhy z Pelhřimova 
věnovaná architektuře měst sdružených 
v Regionu Renesance - Telče, Třeště, 
Jemnice, Dačic a Slavonic. Na otázku, 
ve kterém městě se mu fotografuje nej-
lépe, odpověděl Jan Říha diplomaticky: 
„V každém z nich je řada krásných míst 
a ve všech mám kamarády. Do Telče se 
vždy těším. Zvlášť když vím, že mě zde 
čeká vystoupení Dixielandu.“

Folk v Dyjici

Vystoupí Žamboch a 
Motyčák

2. dubna se v Kulturním domečku v 
Dyjici uskuteční koncert dvou pozo-
ruhodných osobností české folkové 
scény. Jana Žambocha v roce 2007 
ocenila Akademie populární hudby 
cenou Anděl v kategorii folk&country. 
Zařadil se tak mezi známé předchozí 
držitele této ceny Jaromíra Nohavicu 
nebo Zuzanu Navarovou. Partnerem 
na koncertě mu bude Jirka „Monty“ 
Motyčák, skvělý instrumentalista, ale 
především citlivý písničkář.

           Pijme do pracovního pomru pro stedisko Tel
                         

       Pípravá/ka, rozpotá/ka staveb 
          Nápl práce: 

- píprava zakázek a tvorba rozpotu 
- podpora realizace zakázek 

          Požadujeme: 
- ukonené SŠ nebo VŠ technického smru 
- znalost MS Office 
- praxe v oblasti rozpot a kalkulací výhodou 
- analytické a samostatné myšlení 
- idiský prkaz sk. B 

         Nabízíme: 
- píjemné pracovní prostedí 
- možnost profesního i finanního rstu 

         SATES ECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56  Tel
          Kontaktní osoba: František Lacina, tel. 724 347 406 

                              lacina@satescechy.cz

TRW – DAS a.s. Da�ice, závod Ventily

p�ijme

ee ll eekkttrrooúúddrržžbbáá��ee
Nabízíme:
� Pracovní pom�r na dobu neur�itou po uplynutí zkušební

doby
� Jistotu motivujícího finan�ního ohodnocení
� Pravidelný m�sí�ní p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní

Požadujeme:
� Úplné st�ední odborné vzd�lání v oboru
� Vyhl. 50/78Sb., §6
� Orientace v elektrodokumentaci
� Znalost Step 5, Step 7

Další informace:
� Nástup: duben, kv�ten
� T�ísm�nný pop�ípad� nep�etržitý provoz

Kontakt:
Marie Závodská, Strojírenská 160, Da�ice
Tel.: 384 456 203, e-mail: marie.zavodska@trw.com

Zima a léto
Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
19. 2. do 21. 3. 2010.

Únor v číslech
Průměrná teplota: -2,4 °C
Průměrný tlak: 1009,0 hPa
Srážky: 6,2 mm
Maximální teplota: 10,4 °C, 25. 2.
                                v 15,30 hod.
Minimální teplota: -11,7 °C, 4. 2.
                                v 07,11 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 20,4 km/h, 26. 2.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice 
umístěné na radnici

na náměstí Zachariáše z Hradce
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Taekwondo
1. ročník Hirundo cup 2010 v Praze
Výsledky šestičlenné výpravy SK KYN-
GGI KWON Telč:
Kyorugi (boj):
Dominik Hájek, Michal Krupil, Ondřej 
Dunička, všichni 1. místo
Pavel Martianov, 3. místo
Poomse (sestavy):
Milan Hoang, 1. místo, Dominik Hájek, 
Radek Pešek, oba 2. místo, Pavel Martia-
nov, 3. místo
V soutěži startovalo 150 bojovníků. 
Díky výsledkům telčských a dačických  
bojovníků se SK Kynggi kwon zařadil 
mezi nejúspěšnější kluby na turnaji.

7. ročník Cobra Cup 2010
Praha, hala Slavie 20. až 21. března
Výsledky telčských bojovníků:
Kyorugi (boj): 
Dominik Hájek, Martin Tyma, Michal 
Krupil, všichni 1. místo
Ondřej Dunička, 2. místo
Pavel Maritanov 3. místo
Poomse (sestavy – jednotlivci):
Dominik Hájek, Milan Hoang, oba 
1.místo
Pavel Matianov, 2. místo
Radek Pešek, 3. místo
V kategoii „páry“ obsadila dvojice Do-
minik Hájek a Milan Hoang 2. místo.
V soutěži startovalo 240 bojovníků z 
Česka, Německa a Slovenska.
Telčští bojovníci na tomto turnaji navá-
zali na výborné výsledky z předchozích 
vystoupení a zařadili se mezi nejúspěš-
nější kluby turnaje.

Sport
Florbal
1. 4. 16.00
 herna stolního tenisu v sokolovně
Velikonoční turnaj žáků
3. 4. 9.00
 herna stolního tenisu v sokolovně
Velikonoční turnaj dospělých

19. března se konal v Kněžicích dal-
ší turnaj župní florbalové ligy. Telč na
něm reprezentovala dvě družstva. Sou-
peři jim tentokrát byl tým domácích a 
florbalisté z Jaroměřic na Rokytnou.
Vítězi turnaje se stalo A mužstvo Telče, 
které nenašlo přemožitele. Telčské béč-
ko skončilo třetí. Vít Kamaryt se stal s 8 
góly a 2 asistencemi nejlepším střelcem 
turnaje.

Stolní tenis
24. 4. 8.00
 herna stolního tenisu v sokolovně
Turnaj dospělých O přeborníka města 
Telče

Volejbal
24. 4. 9.00         sportovní hala
Volejbalový turnaj O starou belu

Střelectví
2. 5. 9.00 střelnice Dyjické mosty
I. kolo malorážkové soutěže K4M O 
pohár starosty města Telče
Střelecký klub Telč
www.streleckyklubtelc.cz

Gymnastika
3. 5. 14.00  sportovní hala
Gymnastický den
oddílové přebory v moderní gymnastice 
s přehlídkou pódiových skladeb
pořádá Dům dětí a mládeže s TJ Sokol

Futsal
Středoškolská futsalová liga
Děvčata z GOB a SOŠ
bojují o republikové finále

V úterý 16. března se zúčastnil dívčí 
tým GOB a SOŠ Telč divizního finá-
le v Jindřichově Hradci. V konkurenci 
týmů z Třeboně a Bechyně vybojoval 
prvním místem postup do konferenční-
ho finále, které se bude hrát v Brně 8.
dubna. Telčská děvčata již jednou kon-
ferenční finále hrála, ale nepodařilo se
jim postoupit.

Petr Procházka

Turisté hledají své stopy
Vážení spoluobčané, v roce 2011 osla-

ví Klub českých turistů v Telči 90 let 
svého trvání. Toto výročí bychom chtě-
li patřičně oslavit. Proto se na Vás ob-
racíme s prosbou. Pokud máte doma na 
půdě, v zásuvce, v zapomenutých a dob-
ře uschovaných krabicích pro Vás nepo-
třebné doklady o činnosti v KČT Vašich 
rodičů a prarodičů a jste si jisti, že je 
můžete postrádat, nabídněte je. Budeme 
vděčni za jakýkoliv materiál, který nám 
napomůže datovat vznik a činnost klubu 
od jeho založení 7. července 1921. Jedná 
se o staré zápisy, fotografie, průvodce,
záznamy o činnosti, záznamy o značení 
tras, staré turistické směrovky, informace 
o turistické ubytovně u Lannerů, fotogra-
fie a informace o pořádaných zájezdech
atd. Za jakoukoliv maličkost a informaci 
Vám budeme vděčni.

Za současný KČT Telč předem děkuje 
Vladimír Mazal, jemuž můžete materi-
ály a informace směřovat (kontakt tel. 
776 753 889).

Počasí v únoru
Pokračovalo podobné počasí jako v 

lednu - sice teplotně a sněhově pravé 
zimní počasí, ale bylo většinou zataženo, 
občas i s mrznoucí mlhou. Sluníčko se 
před námi schovávalo. Slabě nad nulu se 
dostávala občas jenom denní maxima a 
trochu teplejší byl pouze začátek a konec 
měsíce. Asi do 18. 2. byly nejvyšší denní 
teploty většinou několik stupňů pod nu-
lou. Kolem 10. 2. však vystupovala ma-
xima jen na -5 až -7 °C a noční minima 
klesala i pod -10 °C. Od 19. 2. až do kon-
ce měsíce se teploty přece jen slabě nad 
nulu dostávaly častěji a v závěru února 
dokonce až na +9 °C. Srážky byly sice 
časté, ale převažovala jen slabá intenzita. 
Šlo většinou o sněžení, koncem měsíce i 
pršelo. Nového sněhu příliš nepřipadlo a 
denní úhrny byly jen od poprašku do ma-
ximálně 4 cm. Výška sněhové pokrývky 
se udržovala po celý měsíc v rozmezí 40 
až 30 cm s postupným ubýváním. Vý-
znamněji se měnila až koncem měsíce 
při oteplení a dešťových srážkách, kdy 
klesla až pod 20 cm. Pro zajímavost: 
vodní hodnota sněhové pokrývky (to je 
obsah vody v podobě sněhu) při výšce 
mezi 30 až 40 cm se pohybovala kolem 
70 až 90 litrů na 1 m2.
Měsíc hodnotíme jako teplotně i srážko-
vě mírně podprůměrný.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Dubnové koncerty KPH
Koncert posluchačů JAMU Brno
První dubnový koncert Kruhu přátel hud-
by se uskuteční ve středu 7. dubna v 19.30 
hod. v sále Základní umělecké školy.
Na koncertě zazpívá Radka Hudečková 
a Jan Kučera, na trubku doprovází Jan 
Bialas s klavírní spoluprací Šárky Králo-
vé a  Jana Krále.
Na programu zazní mj. Romance z opery 
Piková dáma, árie Gremina z opery Evžen 
Oněgin, árie Vodníka z opery Rusalka.
Koncert Karly Mynaříkové a 
Lukáše Svobody
Druhý koncert v dubnu se uskuteční ve 
středu 28. dubna v 19.30 hod. v sále Zá-
kladní umělecké školy.
Na koncertě se představí houslistka Kar-
la Mynaříková společně s violoncellistou 
Lukášem Svobodou za klavírního dopro-
vodu profesorky Libuše Pančochové.
Na programu zazní díla J. S. Bacha, H. I. 
Bibera, B. Martinů, G. Cassada, O. Ku-
kala a předpremiéra skladby The Present 
Ondřeje Kukala.

mz
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Humanitární sbírka Charity
V minulém čísle TL jsme uvedli chybně 
datum březnové humanitární sbírky Cha-
rity. Za chybu, která vznikla přepisem v 
redakci, se omlouváme.

Kulturní kalendář
5. 4. 
Velikonoční obchůzka Telčí s horáckým 
folklorním souborem Podjavořičan

10. 4. 10.00 radnice
Vítání dětí

23. 4.  areál ZŠ Hradecká
Den Země
soutěže a hry zaměřené na přírodu, pre-
zentace projektů „PET“, „PTÁCI“, 
„VZDUCH“, módní přehlídka z „odpa-
dového papíru“, Strom přání Zemi,
pohádka - 1. třída (Zvířátka v lese), zo-
okoutek, ptačí koutek, projekt „Čistá 
Vysočina“ - úklid okolí škol a veřejných 
prostranství města

Koncerty
7. 4. 19.30 sál ZUŠ
Koncert posluchačů JAMU Brno
Více viz Dubnové koncerty KPH, str. 18

11. 4. 14.00 Kulturní dům v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů
DPS TELČísla Telč, PS Jasoň Havlíčkův 
Brod, PS Moravské Budějovice, GMV Raabs 
an der Thaya (Rakousko), PS Svatopluk Žďár 
n/S., Triodam Telč, PS Smetana Telč
Autobusový svoz zajištěn

28. 4. 19.30 sál ZUŠ
Koncert Karly Mynaříkové (housle)
a Lukáše Svobody (violoncello)
Více viz Dubnové koncerty KPH, str. 18

Výstavy
do 31. 10.
Hračky nestárnou zámecká galerie
Výstava hraček 20. až 80. let minulého 
století
Výstava je přístupná 9.00 - 12.00 hod., 
13.00 – 16.00 hod. mimo pondělí
10. 3. – 23. 5. Galerie Hasičský dům
Grafika 60. let 20. století ze sbírek Ob-
lastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Výstava je přístupná v pátek, sobotu a v 
neděli 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 
hod. (v květnu do 17.00 hod.)
29. 3. – 28. 4. vstupní síň radnice
Region Renesance
fotografie Jana Říhy z Telče, Třeště, Jem-
nice, Dačic, Slavonic
vernisáž výstavy v pondělí 29. 3. v 16 
hod., hudební doprovod Dixieland Jazz 
Band Telč
více na str. 17
 3. 5. – 30. 5. vstupní síň radnice
Poznej světové dědictví UNESCO
Putovní výstava fotografií nejkrásnějších
míst světa

Připomínáme si
50 roků
7. dubna 1960 zemřel Josef Dvořák, 
ruský legionář, ředitel dívčí měšťanské 
školy v Telči. Bylo mu 73 roků. V letech 
1936 – 1939 byl poslancem Národního 
shromáždění za agrární stranu. V období 
protektorátu byl vězněn, po roce 1948 
pronásledován komunistickým režimem.

13. dubna 1960 zemřela Hedvika 
Krepčíková, první jednatelka ženského 
odboru Sokola v Telči (1902). Bylo jí 
82 roků. V roce 1928 získala nejvyšší 
sokolské vyznamenání Na stráž!

Po uzávěrce

Fotbal aktuálně
Krajská soutěž I. B
Nejbližší mistrovské utkání prvního 
mužstva  fotbalistů SK Telč  na domá-
cím hřišti.

11. dubna, 15,30 
Telč – Herálec

25. dubna, 16,00
 Telč - Vladislav   

Klub důchodců
v budově polikliniky
Pravidelný týdenní program:
viz TL 3/2010

Dům dětí a mládeže
Velikonoce na DDM ve čtvrtek 1. 4. od 
9.00 hod. - pletení pomlázek, malování 
vajíček a další velikonoční vyrábění
V 10.00 a v 15.00 hod. pohádka „Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký“

8. 4. od 13.30 hod. soutěž ve zpěvu
O telčského slavíčka pro 1. – 3. třídy

16. 4. a 23. 4. od 15.00 hod. pohádka Za-
kletý zámek

Chovatelé
11. 4. 7 – 11 hod.    areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

Kulturní domeček Dyjice
2. 4. 19.30
Monty & J. Žamboch
více na str. 17

Skutek roku 2009
Mezi nominovanými v soutěži

Skutek roku 2009,
kterou vyhlásil kraj Vysočina, je také

SDÍLENÍ o.s.
Svůj hlas mu můžete dát na:

www.kr-vysocina.cz/zdravykraj

Cílem soutěže je  vzbudit zájem veřej-
nosti o dobrovolné aktivity v nezisko-
vém a podnikatelském sektoru a záro-
veň poděkovat těm, kteří v této oblasti 
již něco vykonali.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Jan Rymeš, Vnitřní Město
František Falhar, Štěpnice

Blahopřejeme novomanželům
Jan Zamazal, Olší
 a Petra Matoušková, Telč

Opustili nás
Marie Prášilová, Staré Město 87 let
Karel Sova, Staré Město 69 let
Antonie Zadražilová, Štěpnice 102 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u na-
rozených dětí na základě písemného sou-
hlasu obou rodičů, u sňatku na základě 
písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem po-
hřbu).

Zemřela
Antonie Zadražilová

17. března zemřela druhá nejstarší ob-
čanka města, paní Antonie Zadražilová. 
21. dubna by se letos dožila 102 roků. 
Paní Zadražilová se narodila jako Anto-
nie Krejčová v nedaleké Třeštici. V roce 
1945 se provdala do Telče. Celý život 
pracovala převážně v zemědělství. Ještě 
dnes vzpomínají pamětníci, jak v pade-
sátých letech, kdy řemeslníci nemohli za-
městnávat tovaryše, pomáhala manželu 
Františkovi při těžké práci v kovárně v 
Jihlavské ulici.

Paní Zadražilová vychovala jednu 
dceru, v jejíž péči se dožila pozoruhod-
ného věku. Podrobně jsme o jejím životě 
psali v TL 5/2008, kdy oslavila 100. na-
rozeniny.
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Bohoslužby
Římskokatolické
1. 4.  Zelený čtvrtek
  17.00 Radkov
  17.00 Mrákotín
  18.30 Telč sv. Jakub
2. 4.  Velký pátek
  17.00 Radkov
  17.00 Mrákotín
  18.30 Telč sv. Jakub
3. 4.  Bílá sobota
  18.00 Radkov
  21.00 Mrákotín
  21.00 Telč sv. Jakub
4. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
5. 4. po 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 4. so 18.00 sv. Jakub
11. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 4. so 18.00 sv. Jakub
18. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 4. so 18.00 sv. Vojtěch
25. 4. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Vojtěch
  10.30 sv. Vojtěch

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na náměstí Zachariáše z 
Hradce 21
2. 4. Velký pátek
18.00 hod. ve sborovém domě
(s vysluhováním sv. večeře Páně)
4. 4. 8.30 hod. v kostele sv. Ducha
(s vysluhováním sv. večeře Páně)

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

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

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Od Vánoc je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček. Jak ukázaly první mě-
síce  její existence, bude určitě hlavním tahákem letošní turistické sezóny v Telči.  
Prostě hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamujeme se zají-
mavými exponáty výstavy.

V dubnu  je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Miniaturní domky pro děti na hraní se poprvé objevily až kolem roku 1800, kdy se 
jim začalo říkat domečky pro panenky. Předtím byly určeny spíše dospělým a nazý-
valy se domky – kabinety. Vyráběly se modely obchodů, kuchyní nebo třeba i prá-
delny, jak dokazuje jeden exponát na výstavě.                            Foto: Tomáš Hájek

Futsalové bojovnice

O úspěchu futsalového týmu dívek z GOB a SOŠ čtěte více na str. 18. 
Zleva stojí: Vendula Soukupová, Šárka Chalupová, Alena Bártů, Kateřina Papežová 
(kapitánka), Zuzana Kuchtová, Jana Čechová, Leona Páralová, Petra Březinová, Mgr. 
Petr Procházka (trenér). V podřepu: Sabina Hummelová, Veronika Galová, Kateřina 
Uhlířová, Zuzana Šimková, Kateřina Pelejová, Gabriela Nováková. Uprostřed bran-
kářka  Veronika Laubová.                                                                     Foto: Jan Loula
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