
Nová brána do města. Dopravní terminál

7
červenec
2010

ROÈNÍK XXI

cena: 6 Kè

Historický okamžik. Také ale třeba 
„konečně“. Obě hodnocení mohou za-
znít nad právě dokončovaným slouče-
ním vlakového a autobusového nádraží 
do jednoho prostoru. Faktem je, že histo-
ricky rozdílný vývoj vlakové a autobuso-
vé hromadné dopravy takovému spojení 
přál málokde. V Telči jsme na něj čekali 
téměř 90 roků. Ve městě, které je nejen 
přirozeným centrem regionu, ale i cílem 

Radar? V Telči?
Zatímco v Brdech byla stavba pro-

tiraketového radaru provázena od sa-
mého počátku spoustou komplikací, 
na Vysočině tomu bylo jinak. Radar 
vyrostl v klidu,  bez zájmu veřejnosti  
na dohled od Oslednic. Telčské listy si 
toho všimly jako první.

Více čtěte na straně 17.

se říká, že první dojem je rozhodující.
Telčí projdou ročně statisíce lidí. Při-

jíždějí do škol, za prací anebo je přiláka-
jí památky či kulturní a sportovní akce. 
A ruku na srdce, ten první krok mnohdy 
nebyl nejpříjemnější. Kaluže a výtluky, 
nevábné sociální zařízení či chybějící 
zázemí pro cestující i řidiče. A to jak na 
parkovištích, tak i na vlakovém a auto-
busovém nádraží. A nebylo vůbec jed-

Cesta k dnešnímu cíli nebyla jednodu-
chá. Ve zkratce ji Roman Fabeš popisuje 
takto:

„Když jsme před čtyřmi roky začali 
projekt připravovat, zdálo se téměř ne-
možné, že první studii dostaneme z pa-
píru do reality. Už jen složitost struktury 
Českých drah se zdála nepřekonatelná. 
Ale po prvotních jednáních se nám po-
dařilo najít ty správné lidi od železni-
ce z Telče, Jihlavy, Brna a Prahy, kteří 
projekt podpořili. Městu se tak podařilo 
získat potřebné pozemky a i možnost vy-
užít nádražní budovu. Za všechny bych 
jmenoval senátora Václava Jehličku, 
tehdejšího náměstka ministra dopravy 
Vojtěcha Kocourka, náměstka generál-
ního ředitele ČD Milana Matzenauera a 
Lubomíra Křivánka, ředitele Regionální 
správy majetku ČD v Brně.“

Dokončení na straně 4

návštěvníků z celého 
světa (možná byste byli 
překvapeni, co zahra-
ničních turistů přijíždí 
do města vlakem), má 
současný počin radnice 
i další rozměr - získa-
lo důstojnou bránu do 
města, jak pro TL uvedl starosta Roman 
Fabeš:

„Všichni si dobře pamatujeme své prv-
ní kroky. A to jak ty životní, tak i ty, které 
nás někam poprvé vedly. A ne nadarmo 

noduché odpovídat na desítky stížností 
s jedinou otázkou: To má být brána do 
města UNESCO?

Troufnu si říci, že nyní už můžeme bez 
rozpaků na tuto otázku odpovědět ANO.“
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Z jednání rady města
90. schůze - 26. května
- RM schválila rozdělení podpory z pro-
gramu „Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ pro rok 2010.
- RM schválila pronájem nebytového pro-
storu – objektu na dosavadním autobuso-
vém nádraží ve Slavíčkově ulici Diecézní 
charitě Brno - Oblastní charitě Jihlava.
- RM schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o zápisu údajů vedených v in-
formačním systému evidence obyvatel 
s obcemi správního obvodu ORP Telč, 
které o zabezpečení jim svěřené přenese-
né působnosti na tomto úseku MěÚ Telč 
projeví zájem.

24. zasedání zastupitelstva města

Na sídlišti U Štěpnického rybníka 
se postaví plynovod

V pondělí 31. května se v zasedací 
místnosti v přístavbě Základní školy v 
Masarykově ulici uskutečnilo 24. za-
sedání zastupitelstva města, kterého se 
zúčastnilo 16 členů. Omluveni byli Hana 
Müllerová, Miloš Vystrčil, Stanislav Vy-
vadil, Zdeněk Vojta a Václav Hercik.

Hlavním bodem programu bylo schvá-
lení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní, jejímž předmětem je budoucí prodej 
plynovodu (plynárenského zařízení), který 
se bude v průběhu letošního léta stavět na 
sídlišti U Štěpnického rybníka. Budoucím 
kupujícím a provozovatelem plynovodu k 
bytovým domům na sídlišti bude společ-
nost JMP Net, která za nově postavený 
plynovod zaplatí městu částku cca 900 

Rekonstrukce MŠ se vyplatila

tis. Kč. Za tuto částku město jako investor 
postaví předmětný plynovod a po jeho ko-
laudaci jej převede společnosti JMP Net, 
která bude dále zajišťovat jeho provoz.

Na zasedání zastupitelé dále projedná-
vali závěrečné účty, zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2009 
dobrovolných svazků obcí České dědic-
tví UNESCO, Česká inspirace a Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko, jichž je 
město Telč členem.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových strán-
kách města a je k nahlédnutí i na měst-
ském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

V loňském roce jsme pravidelně in-
formovali o velké modernizaci Mateřské 
školy v Komenského ulici. Ta nakonec 
probíhala za jejího provozu, takže ji „v 
přímém přenosu“ sledovali nejen zaměst-
nanci, ale i rodiče dětí. Hlavním cílem 
celé rozsáhlé akce bylo nahrazení zastara-
lého a neekonomického vytápění objektu 
novým systémem. Vladimír Švec, vedou-
cí odboru rozvoje MěÚ, pro Telčské listy 
upřesnil rozsah všech prací: „Nejednalo 
se jen o instalaci nového topného systému, 
jehož základem jsou dvě tepelná čerpadla 
o výkonu 33 kW, ale také o zateplení ce-
lého obvodového pláště a střechy objektu 
včetně výměny oken a dveří.“

Protože letošní zima patřila k těm del-
ším a chladnějším, je tak již možné po 
prvním topném období dělat závěry o 
úspěšnosti nákladných opatření. „Jsou 
velmi pozitivní. Náklady na vytápění 
školy jsme snížili o 49%,“ uvedl Vladi-
mír Švec a pro lepší představu dodal i 
konkrétní čísla, „předpokládáme úsporu 
nákladů na vytápění minimálně 250 tis. 
Kč za rok.“

Rekonstrukce topného systému a sou-
visející zateplení mateřské školy stálo 
téměř 13 mil. Kč. Podstatnou část, přes 9 
mil. Kč, získalo město z dotace EU, zby-
tek, necelé čtyři mil. Kč, činily vlastní 
prostředky města.                                 /z/

Brontosauři
na Prázdninách

Již poosmé zamíří putovní ekoporadna 
Ekostan Hnutí Brontosaurus na Prázdniny 
do Telče.

Brontosauří ekostánek se bude nacházet 
v ulici Na Baště. Pro děti jsou připraveny 
přírodovědné poznávací soutěže, výtvarný 
koutek s netradiční ekoplastelínou, puzzle 
a další hříčky, pro děti a rodiče je nachys-
taný program „Vodní hrátky“ společnosti 
Arnika na podporu nové kampaně Člověk 
a voda, výstava kresleného humoru To nej-
lepší z Ekofóru a výtvarných dětských pra-
cí Máme rádi přírodu ve dvoře ZUŠ.

Srpnová víkendová odpoledne pak bu-
dou ve znamení míčků a balónků v rámci 
žonglovacího workshopu.

„Nejen poradenství a informace přináší 
brontosauří Ekostan. Ale zejména zábavu, 
netradiční aktivity a možnost zapojit se 
do dobrovolnické činnosti,“ říká Monika 
Hornová, koordinátorka programu Ekostan 
Hnutí Brontosaurus.
www.brontosaurus.cz      Monika Hornová

Konzultační den 
rady města

středa 7. července
 15.00 - 17.00 hod.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 13. 7.              IV.     15. 7.
III. 14. 7.              V.     16. 7.
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 – Štěp-
nice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, 
V – Štěpnice II. – u garáží

Mateřská škola v Komenského ulici jako nová.                                  Foto: Vladimír Švec
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Železnice, nebo cyklotrasa?
Bouřlivá diskuse se v posledních dnech na 

rakouské straně rozpoutala kolem železnič-
ní trati z Fratres do Waidhofenu. A vlastně i 
dále, až do Zwetlu. Na základě rozhodnutí 
Rakouských spolkových drah totiž dojde 
k utlumení provozu na celé této trati. Dle 
jejich názoru je provoz nerentabilní a bude 
nahrazen autobusovou dopravou.

„Je to konec železnice. Místo revitali-
zace trati se postaví obchvaty obcí, aby 
silniční doprava nezatěžovala jejich 
obyvatele. Na silnici se pustí kamiony 
s nákladní dopravou, která by mohla 
jezdit po železnici. A místo železniční 
trati se postaví cyklostezka, která by do 
tohoto regionu měla přivést spoustu tu-
ristů. Jsme zásadně proti.“ To je názor 

Neděle 20. června. Střevíček je v Telči. Na podiu při jeho předávání zprava Bohumil 
Norek, kastelán telčského zámku, Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ a 
Pavel Kaupa, obchodní ředitel a.s. Centropen.                             Foto:  Libor Karásek

představitelů spolku tamní železnice 
– Verein Neue Thayatalbahn.

Představitelé úřadu dolnorakouské vlá-
dy a starostové dotčených měst mají jiný 
názor. „Centrální vláda nemá o trať zájem 
a hrozí, že pozemky pod ní prodá. To by 
byl opravdový konec trati. Proto celou trať 
přebere do svého majetku zemská vláda 
Dolního Rakouska. Ta garantuje, že trasu 
i náspy zachová, a tím dá šanci možnému 
obnovení provozu. Protože nyní nejsou na 
obnovu peníze, hledá možnosti dočasného 
využití. Jednou z možností by byla i cyk-
lotrasa na části trati. Pokud by se podařilo 
zajistit finance, garantuje znovuobnovení
železniční dopravy. Vše je nutné nyní od-
borně posoudit a prodiskutovat.“

Možná si řeknete, to už jsme někde 
slyšeli. No jistě, podobné úvahy se před 

Radosti a starosti telčského starosty… ců. Výsledek? Tvrdé, více než čtyřhodino-
vé jednání, které z mého pohledu skončilo 
naším úspěchem a akceptováním našich 
požadavků. Toto jsou závěry z jednání:
1. Revitalizace trati zůstává pro všechny 
dotčené regiony prioritou.
2. V návaznosti na loňskou dopravu v 
rámci výstavy bude na přechodnou dobu 
zřízeno autobusové spojení Waidhofen  
a/Th. – Telč.
3. V rámci stávající „pracovní skupiny 
Doprava“ zemí Dolní Rakousko – Jiho-
český kraj – Vysočina bude koordinován 
další postup. Na podzim budou předlože-
ny výsledky k diskusi. Tak uvidíme…
Střevíček pro zámek získaly děti

Když minulý měsíc probíhalo hlasování 
o nejpohádkovější zámek, dostal jsem od 
novinářů otázku, zda mi nevadí, že má Telč 
tentokrát málo bodů. A má odpověď zněla: 
„Telčský zámek zvítězil suverénně v prvním 
ročníku soutěže o nejpohádkovější zámek. 
Zvítězil i v druhém ročníku, ale tam byly 
výsledky nakonec změněny, údajně proto, 
že některé hlasy pro Telč byly neplatné. 
Podle nás tomu tak nebylo, a tak jsme zku-
sili loni pohádkový střevíček získat zpět. A 
to se nám také podařilo. A protože má prin-
cezna dvě nohy a je tím pádem obutá, další 
střevíček již vlastně nepotřebujeme.“

Je to věc názoru, ale opakovat každo-
ročně anketu s tímto zaměřením už asi ne-
přináší další efekt. Ostatně, je to vidět i na 
celkovém počtu hlasujících. Asi by to chtělo 
změnu. Na druhé straně je letos dobré, že 
je anketa doprovázena i výtvarnou soutěží. 
A do té se zapojila spousta dětí. Nakonec 
lákavá odměna v podobě prohlídky zámku 
od sklepa po půdu hraje určitě taky svou 
roli. Takže ještě uvidíme, kolik dětí nama-
lovalo náš zámek a kolik to nakonec přine-
se bodů.“ A jak to dopadlo? Telčský zámek 
opět zvítězil. Ale tentokrát ne hlasováním 
přes internet, ale díky našim dětem. Žáci 
všech našich škol se pustili do malování 
a výsledkem bylo 375 výkresů, které byly 
započítány do bodování (mimochodem, 
druhé místo v počtu výkresů měla Hluboká 
– 29). Konečné výsledky tedy zní:
1. Telč 519 (internet) + 3750(výkresy)
2. Hradec nad Moravicí 2202 + 0

Možná se tak děti odvděčily telčskému 
zámku za to, že pro ně v letošní sezóně 
připravil výstavu hraček a Večerníčků. 
Každopádně dětem, ale i jejich učitelům 
patří velké poděkování.     Roman Fabeš

lety týkaly i naší trati. Ta to nakonec, i 
díky úsilí Svazku obcí železnice Kostelec 
– Slavonice, ustála. Ale jinde už se po ná-
spech vesele prohánějí cyklisté. Na druhé 
straně se třeba před podobným záměrem 
podařilo zachránit hradeckou úzkokolejku 
a ta nyní prosperuje. Jak to bývá, pravda je 
vždy někde uprostřed. Údaje o rentabilitě, 
statistiky nákladů, počtu cestujících, vý-
hodnost silniční oproti železniční dopra-
vě, to vše záleží na úhlu pohledu a účelu, 
k jakému se statistiky připravují. V tomto 
případě je ale smutná jiná věc. Loni jsme 
si v rámci Dolnorakouské výstavy připo-
mněli 20 let pádu železné opony. Třásli 
jsme si rukama, plácali se po ramenou a 
chválili si, jak skvěle nám přeshraniční 
projekt vyšel. A jak jsme všem ukázali, že 

„společně dosáhneme více“ (to je motto 
přeshraničního dotačního programu). A 
najednou si přečteme v novinách, že se 
Rakušané rozhodli zrušit železnici, na 
jejímž propojení společné týmy pracují 
těch dvacet let. A že snad dojde k para-
doxní situaci, která bude srovnatelná s 
dobou minulou – na naší straně bude v 
polích končit zmodernizovaná železnice, 
na rakouské straně se zase široká silnice 
s obchvaty obcí na hranicích napojí na 
„okresku“ ve Slavonicích.

Samozřejmě jsme nemohli situaci na ra-
kouské straně nechat bez reakce. Z inicia-
tivy české strany se uskutečnilo společné 
jednání v Dobersbergu. Od nás se jej zú-
častnili zástupci Jihočeského kraje, Vysoči-
ny a představitelé Slavonic, Dačic a Telče. 
Podobné bylo i složení rakouských zástup-

NEZAMĚSTNANOST
Město Telč 10,3
ČR 8,7
Oblast Telč 9,8
Okres Jihlava 8,2
Kraj Vysočina 8,9
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Dokončení ze strany 1

Nová brána do města...

Pohoda pro cestující. Zastávky autobusů a vlaků jsou vedle sebe.            Foto: Ilona Jeníčková

Snímky do historie. Autobusové nádraží 
ve Slavíčkově ulici a „růžové“ vlakové 
nádraží.

Co cestující na novém dopravním ter-
minálu čeká, vypočítal Vladimír Švec, 
vedoucí odboru rozvoje telčské radnice, 
který měl celou velkou investiční akci 
„za krkem“: „Především zrekonstruova-
ná nádražní budova, kde cestující najdou 
moderní čekárny a sociální zařízení. 
Bylo postaveno šest autobusových stání 
a další pro výstup a odstavení autobusů. 
Současně v areálu vzniklo více než dvě 
desítky parkovacích míst pro osobní au-
tomobily.“

Podle V. Švece bude provoz čekáren a 
sociálního zařízení společný s provozem 

možnosti investora dovolily, co nejvíce 
respektovat původní historickou podobu 
objektu.

Starosta Roman Fabeš také připomněl 
některá úskalí, kterými projekt postupně 
procházel: „Pro nikoho ze zúčastněných 
to nebyla jednoduchá práce, protože za 
pochodu docházelo k neustálým změnám 
jak technických a provozních podmínek, 
tak i dotačních pravidel. Dotace, peníze, 
to pak byla samostatná kapitola...“

Při svém hodnocení vysoko vyzdvihl 
pomoc Radka Veselého a jeho kolegů z 
Regionální rozvojové agentury Jihlava 

tých začátků až po slavnostní otevření. 
Jsou jich desítky a všem patří poděková-
ní. A jejich společnou vizitkou, a snad i 
odměnou, je pohled z Masarykovy ulice 
na žlutě zářící nádražní budovu. Mohou 
cítit stejnou hrdost, jako cítili ti, kteří 
před 110 lety tuhle budovu postavili,“ 
dodal Roman Fabeš.

K historickému okamžiku telčské hro-
madné dopravy jsme také zaznamenali 
glosy těch, kteří ji léta zajišťovali nebo 
zajišťují.

Českých drah a doba jejich otevření bude 
vycházet z odjezdů ranních a večerních 
vlaků a autobusů.

Zpracování projektu svěřila na zákla-
dě výběrového řízení radnice osvědčené 
dvojici Václavu a Jiřímu Ondráčkovým. 
Na prvním leželo, ve složitých podmín-
kách, technické řešení areálu. Architek-
tonická podoba díla pak pochází od Jiří-
ho Ondráčka:

„Hlavní myšlenkou řešení je centrali-
zace hromadné dopravy tak, jak se děje 
nebo je běžné v jiných městech ve světě, 
s potvrzením urbanistické osy Masaryko-
vy ulice spojující nádraží s historickým 
centrem. Pro návštěvníky města tak bude 
snadnější orientace než dosud. Spolu s 
dřívější rekonstrukcí Masarykovy a Staň-
kovy ulice se podařilo vytvořit reprezen-
tativní vstupní bránu do města,“ popsal 
Jiří Ondráček.

Především pak u revitalizace nádražní 
budovy se snažil, pokud mu to finanční

Dopravní terminál 
v hlavních číslech

Celkové náklady na výstavbu:
42 mil. Kč

Z toho
Město Telč: 33 mil. Kč
České dráhy: 9 mil. Kč
Dotace pro Město Telč
z Evropských fondů:

92,5 %, tj. 30,5 mil. Kč
Doba výstavby:

červenec 2009 – červen 2010

při zpracování úspěšné žádosti o milio-
novou dotaci. A i to, že se podařilo sklou-
bit činnost dvou hlavních dodavatelů 
stavby, jihlavské PSJ a firmy Radekov, a
velkého množství subdodavatelů. „Uve-
dl jsem jen několik jmen a několik firem.
Snad se na mě nebudou zlobit všichni 
ostatní, kteří projektu pomohli od složi-

Kam jsme také chodili
„na autobus“

- před budovu pošty (čp. 3) na náměstí 
Zachariáše z Hradce

- před poštu ve Staňkově ulici
- do  Tyršovy ulice (u sportovního sta-
dionu)

- na autobusové nádraží ve Slavíčkově 
ulici

První linkové autobusy stály před býva-
lou poštou na náměstí.
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Data, která změnila dopravu do Telče
13. srpna 1898 - do Telče přijel první vlak z Kostelce

7. září 1902 - odjel první vlak z Telče do Slavonic
21. června 1903 - trať Kostelec – Slavonice propojena s rakouskou dráhou do Martinsbergu

21. září 1919 - zahájila provoz autobusová linka Telč – Moravské Budějovice
16. května 1929 - zahájila provoz autobusová linka Telč – Studená

Duben 1951 - v hraničním kilometru za stanicí Slavonice odstraněny koleje

Autobus Františka Kozlíčka spojil Telč s Moravskými Budějo-
vicemi. Pamětníci tvrdí, že byl červený.

Slavnostní otevření dopravního terminálu sobota 24. července
9.30 odjezd historického vlaku do Dačic, příjezd do Telče v 10.50

10.00 – 10.50 Telčská dechovka,         10.50 – 11.00 Mažoretky s Telčskou dechovkou
11.00 – 11.30 Slavnostní otevření dopravního terminálu

 Folklorní soubor Podjavořičan, Po přestřižení pásky hraje do 12.30 hod. Telčská dechovka

12.40 odjezd historického vlaku do Dačic, příjezd do Telče v 15.15 
Od 12.30 hod.

možnost prohlídky zrekonstruovaných prostor výpravní budovy
10.00 – 16.00

vyhlídkové jízdy historickým autobusem po městě
14.00 – 15.30

Dixieland Jazz Band Telč
Po celý den budou v prostorách nádraží vystaveny historické autobusy a historický motorový vůz

„Po těch desítkách let kodrcání na všech možných, ale spíš 
nemožných místech, kde v Telči byla autobusová stání, si to ne-
mohu nechat ujít. Určitě si půjčím autobus a po novém nádraží 
se projedu,“ konstatoval pro TL jeden z nestorů mezi telčskými 
řidiči linkových autobusů, zastupitel Miroslav Kouba s tím, že 
svým nástupcům nové nádraží se zázemím upřímně přeje.

Miroslav Frydrýšek, dozorčí provozu trati Kostelec – Slavo-
nice si od nového řešení dopravního terminálu slibuje také to, 
že domácí cestující „znovu“ objeví železnici. „Kdo dnes třeba 
ví, že ranním spojem v 8 hodin z Telče může cestovat bez pře-
sedání až do Havlíčkova Brodu,“ a dodal, „záleží to ale také 
na těch, kdo připravují jízdní řády, aby podobných vlakových 
spojů bez přestupu bylo více.“

Vybudováním terminálu ale práce v této lokalitě nekončí. 
Cestující sice dostali nové kvalitní zázemí, ale vzhled okolních 
nemovitostí není zrovna dobrou vizitkou jejich vlastníků. I zde 
se snad rýsuje zlepšení. „Dle vyjádření majitelů by mělo v brz-
ké době dojít k rekonstrukci sousedních budov. A právě blízkost 

nádraží a množství lidí, které zde denně projde, je inspirovalo k 
vybudování prostorů pro další návazné služby cestujícím,“ pro-
zradil starosta Fabeš. Podle něj se také intenzivně pracuje na pro-
jektové přípravě revitalizace zbývající kolejové části vlakového 
nádraží. Novou podobu by měla získat v příštích dvou letech. 

Nezodpovězena také zůstává otázka, zda se někdy v budouc-
nu vůbec svezeme po naší železnici do Rakouska. Odpovědět 
na ni se ve světle nových informací pokouší starosta Roman 
Fabeš v samostatném příspěvku na straně 3.

Dopravní terminál začne veřejnosti sloužit 1. července. V 
sobotu 24. července pak v rámci Parního léta bude slavnostně 
předán veřejnosti. K historické události, která se odehraje jed-
nou za sto let, jste všichni zváni.                                             /z/

Historické dokumenty z archivu Jaroslava Musila
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Slovo hejtmana

Křesťanství – odkaz využitelný pro všechny
našich předcích, a tak by se na jejich stavu měla i nadále svým 
dílem podílet nejen církevní správa. Dohodli jsme se na pomo-
ci kraje v roce 2011 zvláště specifickým církevním památkám
v malých obcích, kde se prostředky shánějí jen obtížně. Zjara 
jsem rovněž přivítal jmenování otce biskupa Královéhradecké 
diecéze Dominika Duky pražským arcibiskupem. Znám ho to-
tiž jako vstřícného, vnímavého a laskavého člověka. 

Chápu křesťanství (nejen katolické) nepoliticky jako starost 
o duši člověka. Ostatně i zdravotnictví, které je mým osudem, 
by nemělo být redukováno na pouhé udržování fyziologických 
funkcí těla. Však stav duše se zdravím úzce souvisí. A důležitá 
je tolerance k různým podobám duchovna. I proto je například 
svěcení nových zdravotnických kapacit jedním z vhodných vy-
jádření tohoto duchovního rozměru péče o člověka.

Vnímám stále potřebu nezapomínat na původní myšlenky 
křesťanství, jako jsou potřeba pokory, skromnosti, odpuštění, 
nepodléhání honbě za mamonem. Naproti tomu nenávist, zlobu, 
nepřejícnost a nesmiřitelnost bychom měli hlasitě odsuzovat a 
ne těmto nedobrým projevům přitakávat, nebo jen mlčky při-
hlížet. Letní svátky věrozvěstů Cyrila a Metoděje a mistra Jana 
Husa nemáme ještě tak zažité jako třeba Vánoce. Kromě tradič-
ních slavností na Velehradě se ve znatelné míře nikde neproje-
vuje kulturní a historická souvislost těchto svátků. Je to škoda. 
Kromě využití volna k odpočinku a regeneraci fyzických sil by-
chom těchto dnů měli využít i jako svátků duše – například jako 
příležitost k zamyšlení nad tím, jakým způsobem naplňujeme 
nám vyměřený čas, jak se chováme ke svým blízkým. Nebo 
obecně k těm „bližním“. V tomto směru je odkaz křesťanství 
jistě využitelný pro všechny.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Shodou okolností na dva dny za sebou připadají v červenci stát-
ní svátky připomínající křesťanské tradice v naší historii. Většina 
obyvatel vnímá tyto dva dny zjednodušeně jen jako vítané pro-
dloužení letního volna – zvláště pokud to vyjde tak pěkně jako 
letos – kdy tyto volné dny navazují na víkend. Přitom jde o vý-
znamné výročí, které má svůj obsah nejen pro aktivní křesťany. 
Cyril a Metoděj přinesli s možností srozumitelného šíření křes-
ťanské věrouky do života našich předků v devátém století přede-
vším duchovní rozměr zároveň s prosazováním rovnoprávnosti 
slovanské kultury. Jan Hus zase odvážně poukazoval na nešva-
ry v praktikách církve, na potřebu její obrody a vůbec sociálně 
spravedlivé společnosti. Odkaz těchto myslitelů cítím v mnoha 
směrech jako velmi aktuální. Potřeba silnějšího duchovního roz-
měru života naší společnosti a vymýcení korupce a nespravedlivě 
rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou bezesporu té-
maty, která vnímáme i dnes jako naléhavá. Připomenu jen malý 
úryvek z Husova kázání: „Tak jako hejno krkavců snesli se na 
tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slito-
vání. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, 
všechno prodávají.“ Po šesti stech letech ta slova nezní bohužel 
jako pouhá historie, ale i jako určitá část naší přítomnosti.

Původní odkaz křesťanství je po těch staletích doplněn ne-
spočtem nových filosofických a vůbec myšlenkových proudů.
Přesto má křesťanství stále výrazný význam právě jako nositel 
onoho duchovního rozměru v životě společnosti. Do našeho 
kraje zasahují tři katolické diecéze – brněnská, královehradec-
ká a českobudějovická. Setkali jsme se letos v březnu s jejich 
vrcholnými představiteli – biskupy – a na mnohém jsme se bez 
problémů shodli. Hledali jsme spolu například cesty naší dal-
ší pomoci církevním kulturním památkám. Jde o dědictví po 

Vzpomínáme na 20. století

Díky snímku Jaromíra Loužila z květ-
na 1945 si můžeme připomenout hned 
dvě výrazné změny v obrazu náměstí 
ve 20. století. Na domě čp. 15 je ještě 
osazen mohutný výklad. Nápis na něm 
oznamuje, že je zde prodejna uzenin fir-
my JASA z Krahulčí. Současnou podo-
bu se zdvojeným oknem v přízemí získá 
dům o sedm roků později, v roce 1952.

Pro pamětníky je určitě zajímavý po-
hled na bývalou hasičskou zbrojnici, 

čp. 122. V roce 1944 byla v přízemí od-
straněna pseudogotická okna a středová 
vrata. Změnu si vyžádala nová hasičská 
technika, která potřebovala dva samo-
statné vjezdy do zbrojnice. Na snímku 
je patrné, že v době jeho pořízení nebylo 
přízemí ještě ani omítnuto. Tuto podobu 
si „hasičárna“ zachovala přesně 60 roků. 
V roce 2004, při přestavbě na městskou 
galerii, ji byla vrácena ta původní z roku 
1871.

Najdou se pamětníci?

Hledáme stopy
Antonína Šány

Řídící učitel Antonín Šána (*1888, 
Myslůvka) patřil k mnoha absolventům 
telčské reálky (maturoval v roce 1907), 
kteří si zvolili učitelské povolání. Do 
roku 1915, než narukoval do I. světové 
války, vystřídal několik míst na školách 
v okolí Jihlavy. Z války se vrátil jako 
ruský legionář až v roce 1921. Nastoupil 
na učitelské místo do Příseky u Jihlavy, 
obce, odkud před sedmi roky odešel do 
války. Později se stal ředitelem zdejší 
školy. V roce 1940 byl jako nepohodlný 
nacistickým úřadům předčasně penzi-
onován. Zde jeho stopa pro badatele o 
historii Příseky končí. V této obci má 
dodnes skvělou pověst. Založil místní 
kroniku, stál u řady zdejších kulturních 
aktivit.

Ozve se Telčským listům pamětník, 
který by doložil další osud pana řídící-
ho Šány po roce 1940, především místo 
jeho posledního odpočinku? Zajímají 
nás však i další fakta. Náš kontakt je 
tl@telc-etc.cz, tlf. 774 584 841.
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Program
16. ročníku 

Francouzsko-české
hudební akademie

Telč, 1. – 11. července

3. července v 19,00
SLAVNOSTNÍ KONCERT 
PROFESORŮ AKADEMIE

Kostel sv. Jakuba v Telči

6. července v 19,30
VEŘEJNÁ PŘEHRÁVKA 

STUDENTŮ
Sál ZUŠ  Telč

7. července v 19,00
KONCERT STUDENTŮ

A PROFESORŮ
Kostel sv. Jakuba v Telči

9. července v 19,30
VEŘEJNÁ PŘEHRÁVKA 

STUDENTŮ
Sál ZUŠ  Telč

10. července v 19,30
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

STUDENTŮ
Premonstrátský klášter 

v Nové Říši
Odvoz je zajištěn autobusy v 18,45 
hod. z parkoviště ve Svatoanenské 
ulici a po koncertu zpět do Telče.

Prodej vstupenek v místě konání kon-
certu 1 hodinu před jeho zahájením. 
Informace a rezervace míst v Infor-
mačním centru v Telči, nám. Zacha-
riáše z Hradce 10, tel.: 567 112 407, 
e-mail: 

info@academie-telc.cz

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
13. a 14. srpna, náměstí Zachariáše z Hradce

Dominium pánů z Růže
Křest knihy Pavla Juříka Dominium pánů z Hradce, Slavatů a Czernínů. Dobový jarmark, ohňová show

a další atrakce. Více v příštích TL.

Francouzsko – česká hudební 
akademie. 16. ročník!

První červencové dny budou v Telči 
opět patřit mladým nadějným hudebním 
talentům a jejich lektorům, věhlasným 
francouzským a českým hudebním mi-
strům. Od 1. do 11. července se bude 
konat již 16. ročník Francouzsko-české 
hudební akademie.

Letošní ročník akademie byl netra-
dičně zahájen již na jaře. 30. března se 
pražskému publiku představila telčská 
akademie koncertem lektorů a studentů 
předchozích ročníků, který se konal v 
překrásných prostorách auly Betlémské 
kaple v Praze.

mezinárodní sólista a profesor na Hudeb-
ní konzervatoři v Lyonu a v Lausanne. 
Mezi českými lektory se opět objeví Vla-
dimír Bukač, profesor violové hry na Vy-
soké hudební škole v Drážďanech a člen 
Talichova kvarteta. Mistrovské kurzy v 
Telči poprvé povede vynikající česká vi-
oloncellistka Michaela Fukačová.

Kompletní program akademie je otiš-
těn na jiném místě TL. Vzhledem ke 
složité finanční situaci projektu jsme
letos byli nuceni přistoupit k zavedení 
jednotného symbolického vstupného na 
koncerty akademie. Vstup na veřejné 

Červencových mistrovských interpre-
tačních kurzů se zúčastní 65 studentů z 
Čech, Slovenska, Francie, Polska, Ně-
mecka a Holandska. Původní dramatur-
gie kurzů zůstala i pro letošek zachová-
na. Francouzští profesoři budou vyučovat 
hru na dechové nástroje a čeští na nástroje 
smyčcové. Kromě sólových hráčů přijede 
do Telče již zformovaný smyčcový kvar-
tet z Francie. Vyučovat budou mj. André 
Cazalet, sólový hornista Pařížského or-
chestru a profesor na Taneční a hudební 
konzervatoři v Paříži, flétnistka Cathe-
rine Cantin, sólistka orchestru Pařížské 
opery, hobojista Jean-Louis Capezzali, 

přehrávky v sále ZUŠ zůstal volný.
Telčská hudební akademie si za dobu 

svého konání vydobyla nezastupitelnou 
pozici a velké renomé v oblasti hudeb-
ního vzdělávání v Čechách. Vedle Slav-
nostního koncertu profesorů, který se 
tradičně uskuteční v kostele sv. Jakuba 
v Telči, vás zveme na další koncerty a 
veřejné přehrávky. Budete na nich moci 
posoudit talent mladých hudebních nadě-
jí a světovou proslulost jejich pedagogů. 
Těšíme se na vás.

Anna Jeníčková
ředitelka Česko-francouzské akademie 

Telč, o.p.s.
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v měsíci květnu šetřili 
policisté z Obvodního oddělení Telč.
Vloupání do chaty v Mrákotíně
Na přelomu dubna a května vnikl nezná-
mý pachatel v Mrákotíně v místech Za 
Horou do rekreační chaty. Odcizil zde 
pouze skleničky v hodnotě asi 200 Kč. 
Větší škodu způsobil na vnitřním vyba-
vení chaty.
Poškozená vozidla v Krahulčí
V noci z 1. na 2. května probodal neznámý 
pachatel pláště kol u tří zaparkovaných 
vozidel před kulturním domem v Krahul-
čí. Způsobil škodu okolo 11 tis. Kč.
Benzinka v Telči odolala
8. května okolo třetí hodiny ráno roz-
bil neznámý pachatel skleněnou výplň 
vstupních dveří do čerpací stanice Ben-
zina v Hradecké ulici. Dovnitř se mu 
vniknout nepodařilo, ale i tak způsobil 
škodu okolo 10 tis. Kč.
Odcizené trámy v Krahulčí
V době od 8. do 10. května odcizil ne-
známý pachatel z oploceného staveniště 
rodinného domu v Krahulčí 25 ks 6me-
trových nových trámů o rozměrech 12 x 
14 cm. Majitelce způsobil škodu nejmé-
ně 30 tis. Kč.
Ze stavby se ztratily kabely
V noci z 10. na 11. května odcizil neznámý 
pachatel z nezajištěné stavby v Telči mědě-
né prodlužovací kabely. Škoda - 7 tis. Kč.

Z Háje si odvezl dřevo
V době od 10. do 12. května odcizil ne-
známý pachatel v lese Háj u Telče 31m3 
smrkového palivového dřeva  nařezané-
ho na délku 2m. Způsobená škoda je té-
měř 40 tis. Kč.
Řídil v době zákazu
Mladík z Telče, který má vysloven zákaz 
činnosti řízení všech motorových vozi-
del, si vyjel 12. května osobním auto-
mobilem do Nové Říše. Nyní mu hrozí 
trestní stíhání.
Dvě vykradená auta v Telči
Mezi 14. a 15. květnem vnikl v ulici Za 
Stínadly neznámý pachatel do zaparko-
vaného osobního vozidla, ze kterého od-
cizil autorádio v hodnotě 4 tis. Kč. Jako 
přes kopírák se pak podobalo vykradení 
dalšího vozidla ve stejné době v ulici 9. 
května. Zde si zloděj vedle autorádia od-
nesl i peněženku s doklady majitele.
Škodná v zámeckém parku 
V noci ze 17. na 18. května vnikl nezná-
mý pachatel do skladu nářadí v zámec-
kém parku a odcizil 25 metrů elektrické-
ho kabelu a kalové čerpadlo za 2 tis. Kč.
V Kališti odcizen přívěsný vozík
V noci z 19. na 20. května odcizil nezná-
mý pachatel v Kališti přívěsný vozík za 
osobní vozidlo zn. MARO 03 A. Majiteli 
vznikla škoda ve výši 13 tis. Kč.
Pomalovaný plot v Nové Říši
V noci z 22. na 23. května popsal 

Forenzní genetika objevila Telč

neznámý pachatel plot u rodinného 
domu v Nové Říši různými nápisy a 
symboly. Vandal pracoval se štětcem 
a hnědou barvou. V textu se objevily 
výpady proti jiným národnostem. V 
jednání pachatele je tak spatřován ne-
jen přečin poškozování cizí věci, ale i 
hanobení národa a rasy.
Vykradené garáže v Telči - pa-
chatel zjištěn
V noci z 24. na 25. května vnikl mladík 
z nedaleké obce do tří garáží v Telči ve 
Štěpnici. Celkem způsobil škodu ve výši 
1600 Kč. Je proti němu vedeno trestní 
stíhání pro přečin krádeže.
Vloupání do chalupy v Býkovci
V době od 6. do 26. května vnikl nezná-
mý pachatel do skladu u rekreačního 
domu v Býkovci. Odcizil zde skútr čer-
vené barvy, motorovou sekačku a sate-
litní přijímač. Majiteli způsobil škodu ve 
výši bezmála 30 tis. Kč.
V Olšanech přistižen zloděj při 
krádeži
29. května před druhou hodinou ranní 
byl v Olšanech zadržen přímo při činu 
pachatel, který po přestřižení zámku u 
palivové nádrže nákladního automobilu 
odčerpal z ní 50 litrů motorové nafty. 
Muž je nyní stíhán ve zkráceném pří-
pravném řízení pro přečin krádeže.

npor. Stanislav Pykal
vedoucí OO PČR Telč

Od 24. do 
26. května  by-
lo na telč-
ském zámku 
a v jeho okolí 
nezvykle ruš-
no. Konala se 
zde meziná-
rodni konfe-
rence Foren-
sica 2010. Ani 
jméno jejího 

pořadatele, Čes-
koslovenské společnosti pro forenzní ge-
netiku, příliš neobjasní její poslání a pro-
gram. Proto jsme o konferenci hovořili s 
RNDr. Markétou Zachovou z pořádající 
organizace.

„Forenzní genetika (forenzní DNA 
analýza, kriminalistická genetika, soud-
ní genetika) je od 80. let 20. století dy-
namicky se rozvíjejícím samostatným 
oborem genetiky, který využívá znalostí 
molekulární genetiky pro získávání dů-
kazů použitelných pro soudní účely,“ 

vysvětlila M. Zachová složitou tematiku 
telčského jednání více než stovky odbor-
níků z celého světa, včetně USA či No-
vého Zélandu, ale také třeba z Angoly.

Jako příklady využití forenzní genetiky 
v praxi pak především uvedla identifiko-
vání pachatele trestného činu na základě 
DNA analýzy biologických vzorků zane-
chaných na místě činu nebo při identifi-
kaci těl hromadných neštěstí a katastrof a 
také při určování otcovství.

Mezi účastníky konference jsme mohli 
potkat experty z policejních genetických 
laboratoří, vysokoškolské pedagogy z lé-
kařských a přírodovědných fakult a další 
odborníky, kteří se forenzní genetice vě-
nují jako soudní znalci.

Markéta Zachová při našem rozhovoru 
velice kladně hodnotila spolupráci orga-
nizátorů se všemi institucemi, se kterými 
přišla v Telči do styku. Od státního zám-
ku, městského úřadu až po Univerzitní 
centrum Masarykovy univerzity. Podob-
ně prý Telč zapůsobila i na účastníky 
konference.

Na závěr nám prozradila, že před kon-
ferencí dostávala často otázku. proč pro 
její konání vybrali Telč. „Já jsem  na ni 
odpovídala: A proč ne? Naprostá většina 
velkých mezinárodních konferencí se v  
koná v Praze. Jako kdyby u nás nebyla 
další krásná místa… Byli jsme si vědo-
mi určitých rizik, které z toho plynou, 
např. doprava do Telče z letišť v Praze 
a ve Vídni není vždy jednoduchá, ale i 
s tím jsme si poradili… Před začátkem 
konference jsme sklízeli i otevřenou kriti-
ku ve smyslu, že pořádáme konferenci na 
nevhodném místě. Ale naše odhodlání a 
víra ve zdárný průběh akce se nám mno-
honásobně vyplatila.“

Spokojenost nad průběhem a konáním 
konference neskrývá ani kastelán zámku 
Bohumil Norek: „Dokázali jsme, že je 
možné takovou mimořádnou akci u nás 
pořádat. Prospěla jak propagaci města, 
tak zdejším hotelům a dalším zařízením, 
které živí cestovní ruch. O to více se mu-
síme snažit dokončit rekonstrukci bývalé 
zámecké konírny na přednáškový sál, 
aby se podobné vzdělávací projekty do 
Telče vracely.“                                    /z/

Markéta Zachová
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Připomínáme si
260 roků
21. července 1750 se v Telči narodil Jo-
sef Dvořecký, od roku 1798 děkan u sv. 
Martina v Třebíči, kde v roce 1814 ze-
mřel a je také pochován.
Zanechal po sobě řadu písemností vý-
znamných pro dějiny Třebíče. Dvořecký 
údajně pocházel ze starobylého rodu ry-
tířů Dvořeckých z Olbramovic.

190 roků
28. července 1820 se narodil Filip Šaše-
cí, mistr cukrářský, voskařský a perníkář-
ský v Telči, přední osobnost národního 
obrození ve městě. Jako městský radní 
prosazoval Filip Šašecí češtinu za úřední 
jednací řeč na telčské radnici. Zemřel v 
roce 1862. Jeho hrob najdeme na vnější 
straně presbytáře kostela Matky Boží.

150 roků
5. července 1860 se v Budíškovicích 
narodila Marie Krejčů, od roku 1899 
odborná učitelka dívčí měšťanské školy 
v Telči. M. Krejčů je považována za ob-
novitelku horáckého kroje, jehož studiu 
se celý život věnovala. V roce 1914 pu-
blikovala své poznatky v zásadní práci 
Horácký kroj. Zemřela v roce 1921 v 
Telči.

20 roků
5. června 1990 zemřel v Praze Zdeněk 
Petrů. Telčský rodák (1917) maturoval 
na zdejší reálce v roce 1935, poté absol-
voval Vojenskou akademii v Hranicích. 
Po roce 1940 se stal příslušníkem čes-
koslovenských vojenských jednotek ve 
Francii a Anglii. Dobrovolně se nechal 
přeložit na východní frontu. Prodělal 
celou karpatskou operaci včetně bojů o 
Duklu. Po roce 1950 jej neminuly potíže 
zahraničních vojáků působících, byť jen 
částečně, na západě a byl několik roků 
vězněn.
17. července 1990 zemřel v Memphis 
(USA) Jiří Marten – Mrkva, profesor 
Lékařské fakulty tamní univerzity. Bylo 
mu 76 roků. Po emigraci v roce 1948 
se vypracoval ve Spojených státech na 
předního odborníka v oboru neurologie 
a dětské psychiatrie. Jiří Marten – Mrkva 
pocházel po obou rodičích z Telče.

Než se začneme zabývat událostmi, 
které se staly v městské památkové rezer-
vaci v Telči po jejím vyhlášení Minister-
stvem kultury ČSR v roce 1970, vrátíme 
se do období, tomuto aktu předcházející-
mu. Již v roce 1950 byla Telč zařazena 
mezi 30 památkově nejhodnotnějších 
měst v Čechách a na Moravě. Tato zá-
ležitost souvisela s celkovou revitalizací 
měst a obcí od škod způsobených 2. svě-
tovou válkou. Pro každé takové město 
byla vypracována tzv. rezervační kniha, 
která obsahovala seznam historických a 
architektonicky významných objektů s 
přibližným vyčíslením nákladů na jejich 

celých bloků domů a k rozpadu urbanis-
tické struktury. Došlo tak k nevratným a 
velmi vážným zásahům na památkovém 
fondu měst.

V Telči na počátku 50. let došlo ke sta-
vebním  úpravám v interiérech některých 
měšťanských domů, které byly čerstvě 
znárodněny a určeny k využití převážně 
pro bytové účely. Změny ve většině pří-
padů respektovaly původní dispoziční 
řešení domů, což dokládá poměrně cit-
livý památkový přístup, který zachoval 
i to, co není pro běžného návštěvníka 
města k vidění, ale co patří  k nejcenněj-
ším hodnotám každého sídelního útva-

Výstava 40 let Městské památkové rezervace Telč
Arkády zahrady státního zámku. Výstava je volně přístupná po celou hlavní sezónu.

Připravilo NPÚ ÚOP v Telči

Foto: Ilona Jeníčková

Seriál ke 40. výročí vyhlášení MPR Telč
1946 – 1970

nezbytné opravy. Ze státních prostřed-
ků pak byly uvolněny finanční zdroje
na údržbu a obnovu těchto městských 
jader, přičemž část peněz byla získána 
z prostředků americké poválečné po-
moci UNRRA. Během následujících 10 
let pak probíhala obrovská akce obnovy 
historických památek po celé republice, 
Telč nevyjímaje. Ekonomicko - spole-
čenská situace se však nevyvíjela nijak 
pozitivně a již v polovině 60. let bylo 
u některých historicky cenných lokalit 
přistoupeno k finančně méně náročnému
řešení, což v praxi znamenalo zbourání 

ru. Ostatně dochované interiéry byly 
zmiňovány i jako jedna z výjimečných 
hodnot v nominačních listinách na zápis 
Telče na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO v roce 
1992.

Od konce 50. let rovněž probíhala 
obnova bývalého okresního soudu (tzv. 
panských sýpek), dnešního čp. 71, kde 
došlo mj. k znovuotevření podloubí, za-
zděného již v 18. století, a úpravě části 
přízemí na přednáškový sál.

Martina Veselá, náměstkyně ředitele 
ú.o.p. NPÚ Telč
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Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

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

Linka M-SOFT Mini 2

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

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

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

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

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

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
IN

TE
RN

ET
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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 čalouněného nábytku i staro-

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

• Koupím garáž v Telči. Tel. 602 771 081.
• Pronajmeme nový menší byt (i dlouhodobě), vhodný pro 1 

osobu nebo mladší pár. Tel. 724 792 113, 728 900 238.
• Sháním brigádníky pro rozvoz knih. Vhodné i pro důchodce. 

Tel. 603 335 868.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky

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

www.nabytek-brychta.cz

Za jazykovou 
stránku
inzerátů

odpovídají 
jejich

zadavatelé.

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky m�sta Tel�e �. 2/92 „O zásadách pro
nájem byt�, které jsou ve vlastnictví m�sta Tel�e“, nabízí
m�sto k pronájmu následující byt v Dom�
s pe�ovatelskou službou, Špitální 611, Tel� – Staré
M�sto

Byt �. 12 (1+0) situovaný ve 2. podlaží

Celková plocha: 44,58 m2

Nájemné celkem: 1.195,- K�

Termín pro p�ijetí žádostí:
do 31. �ervence 2010

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše
uvedeného bytu jsou zve�ejn�ny na ú�ední desce a na
internetových stránkách m�sta (www.telc-etc.cz).

Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování –
Jana Pavlí�ková, tel.: 567 112 425.

Dozor
veřejného
pořádku

MěÚ Telč
607 670 352

sobota 17. července

Jarmark na telčském náměstí
Spirit of Africa IYASA v zámecké zahradě
Dixieland Jazz Band Telč v mazhausu ZUŠ
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Zemřel František
Bohdan Bauer

Po krátké nemoci zemřel v pondělí 7. 
června v Ústřední vojenské nemocnici v 
Praze plk. ing. František Bohdan Bauer. 
V listopadu by se dožil 96 let. Telčský 
rodák maturoval na zdejší reálce v roce 
1932. Po absolvováni Vojenské akademie 
se stal vojenským pilotem. 28. srpna 1934 
pilotoval, jako pravděpodobně první oby-
vatel Telče, sám letadlo. Záhy se začal vě-
novat meteorologii jako strategické služ-
bě vojenského letectví. Do historie Telče 
se nesmazatelně zapsal v roce 1946, kdy 
se jako náčelník letecké meteorologické 
služby pro Moravu rozhodným způsobem 
podílel na dislokování vojenské meteoro-
logické jednotky do města. Později při-
spěl i k tomu, že armáda zde vybudovala 
vlastní meteorologickou stanici. Za to v 
roce 1999 obdržel Cenu města Telče.

V dalších letech byl od samého počátku 
u výstavby letecké základny v Náměšti 
nad Oslavou. Ta se na řadu let pak stala 
jeho druhým domovem. V prosinci loň-
ského roku jej ministr obrany vyznamenal 
Záslužným křížem za zásluhy o výstavbu 
a rozvoj vojenské meteorologické služby.

František Bohdan Bauer se v mládí  věno-
val řadě sportů, především atletice. Šachům 
pak zůstal věrný do pozdního věku. Ještě 
letos na jaře úspěšně „bojoval“ s několika 
šachovými programy na svém počítači. 
Není příliš známé, že se také zajímal o 
historii. Je autorem pozoruhodné rodo-
pisné práce o rodech Bauerů a Strnadů.

Další úspěch
mladých včelařů

Jak jsme informovali v minulém čís-
le TL, zúčastnili se 11. až 13. června 
dva členové včelařského kroužku při 
telčském DDM Mezinárodního setkání 
mladých včelařů 2010, které se konalo v 
Nasavrkách.

Za účasti soutěžících z devíti států 
Evropy (ČR, SR, Itálie, Rakousko, Slo-
vinsko, Polsko, Německo, Bělorusko a 
Lichtenštejnsko) se naši umístili na samé 
špičce. Jan Rod (tercie GOB SOŠ) ob-
sadil 3. místo a Jana Knosová (9. tř. ZŠ 
Hradecká), která do soutěže postoupila 
jako první náhradnice, celou soutěž vy-
hrála. Oběma blahopřejeme k obrovské-
mu úspěchu v soutěži na evropské úrovni 
a děkujeme za vzornou reprezentaci.

V soutěži států zvítězila, i díky výsled-
kům telčských včelařů, Česká republika 
před Slovenskem a Itálií.

RNDr. Pavel Macků
vedoucí VKM při DDM v Telči

Počasí v květnu 
1. května to vypadalo, že začíná pěkný 

letní měsíc. Bylo sice hodně oblačnosti, ale 
byla převážně průsvitná, během dne srážky 
nepadaly a maximální teplota vystoupila na 
příjemných 20 °C. Průběh počasí v dalších 
dnech nás však přesvědčil, že tomu asi tak 
nebude. V několika posledních letech jsme 
si už téměř zvykli, že květen byl svým 
charakterem počasí spíše letní. Tentokrát 
se počasí vrátilo k normálu. Po teplejším 
začátku se postupně ochladilo a v dalším 
průběhu denní maxima dosahovala hodnot 
jen mezi 8 až 18 °C. Převažovala velká 
oblačnost a časté srážky. Počasí se trochu 
vybralo až v poslední dekádě měsíce, kdy 
byla více protrhaná oblačnost, tím více 
sluníčka a denní teploty vystupovaly na 
18 až 23 °C. Současně se ale začaly častěji 
tvořit bouřky. Při bouřce 25. 5. padaly také 
kroupy o průměru do 1 cm. Ve druhé polo-
vině měsíce se na více místech republiky 
vyskytly vlivem prudkých srážek povod-
ňové situace se škodami, náš bližší region 
však naštěstí postižen nebyl. V posledních 
dnech května se začalo opět ochlazovat.

Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově 
jako průměrný, délka slunečního svitu však 
dosáhla jenom asi jedné třetiny normálu.

Z pozorování meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

TL 7/2010 - 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. 10-159

Uzávěrka příštího čísla
16. července

Telč v něm ztrácí velkého příznivce a 
Telčské listy snad nejpozornějšího čte-
náře. Jeho „Co tam děláte, že je pátého 
a nemám Telčské listy“, nám bude moc 
chybět.                                  /z/

Město Telč a Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. děkují za podporu institucím 
a firmám, díky kterým může být uskutečněn 16. ročník

Francouzsko-české hudební akademie v Telči
Francouzské velvyslanectví v Praze

Francouzský institut v Praze
Senát Parlamentu ČR

Ministerstvo kultury ČR
Kraj Vysočina
Český rozhlas

Římskokatolický farní úřad v Telči
Premonstrátský klášter v Nové Říši

Gymnázium Otokara Březiny v Telči
Dům dětí a mládeže v Telči

Základní umělecká škola v Telči
Základní škola v Hradecké ulici
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Výstava, kterou byste měli vidět

Neznámý Bohuslav Reynek
Jak již napovídá název nové výstavy v 
Městské galerii Hasičský dům, podařilo 
se na ní získat málo známé, a v některých 
případech i dosud nikdy nevystavované, 

grafické prá-
ce Bohuslava 
Reynka. Vý-
stava, která je 
hlavní událos-
tí letošní vý-
stavní sezóny 
galerie, potrvá 
až do 15. srp-
na. Význam 
výstavy Reyn-

kova díla dokazuje to, že při vernisáži se 
jej Jaromír Zemina nebál srovnat s dílem 
daleko známějšího Antonína Slavíčka. 
Současně také Jaromír Zemina, přední 
český historik umění, vyslovil odvážné 
přání, aby se někdy v budoucnu objevilo 
Slavíčkovo dílo ve výstavním programu 
zdejší galerie.

7. července vstoupí Jihlava do světové-
ho kulturního povědomí. V místech, kde 
stála židovská synagoga (na konci dnešní 
Benešovy ulice), se otevře Park Gustava 
Mahlera a bude také odhalen jeho po-
mník. Po desetiletích váhání se tak cent-
rum Vysočiny oficiálně přihlásí k odkazu
světoznámého hudebního skladatele, kte-
rý v Jihlavě prožil 15 let svého života.

Josef Poukar pro TL

Konečně. Gustav Mahler
je osobností Vysočiny

Zní po celém světě. V San Franciscu se 
nedávno konal koncert Mahlerovy Symfo-
nie č.2 Vzkříšení. Během čtyř večerů ji vy-
slechlo téměř 11 000 posluchačů. Mahle-
rova prorocká slova - Můj čas přijde platí 
i v Jihlavě a z toho mám velikou radost.
Který jeho odkaz je pro současnost 
aktuálnější? Hudební, nebo životní?
Aktuální je jeho velikost umělecká,ale i 

(Jan Koblasa) jsme získali. Až vyrostou 
stromy, bude park krásný.
Myslíte si, že je možné v Mahlerově ži-
votě objevit něco dosud neznámého? 
Zcela určitě. Zrovna se přihlásila paní, 
která je blízkou příbuznou.
Takže je to bádání po archivech?
Samozřejmě, ale také se nám třeba podařilo 
zajistit kachle z kamen, která byla v pokoji, 
kde měl v Jihlavě Gustav Mahler klavír.
Mohl podle Vás skladatel někdy na-
vštívit Telč?
Proč ne. Z Jihlavy to do Telče není tak dale-
ko. Jeho otec, který rozvážel zboží po okolí, 
určitě občas děti brával s sebou. Jezdil až 
do Znojma. Krásné město Telč určitě ne-
mohli vynechat. Mě by také zajímalo, zda 
cestovali přes Nevcehli a jestli si s někte-
rým z mých předků třeba nepopovídali.
Jeden dům na náměstí v Telči patřil v 
letech 1906 až 1935 Vítězslavu Mahle-
rovi. Co Vy na to?
Tak to je námět pro badatele.
V roce 1962 jste maturoval na telčské 
zemědělce. Co si z té doby připomíná-
te i po téměř padesáti letech?
Do Telče jsem jezdil do školy již od roku 
1955. Tak nádherné město musí každého 
poznamenat. Také jsem chodil v Telči do 
hudební školy. S přibývajícími léty si vždy 
rád zavzpomínám na spolužáky, učitele…
Byl jste se už podívat na výstavě matu-
ritních tabel školy? 
Ještě ne, ale určitě se na výstavu podí-
vám. Náš ročník v roce 1962 měl vlastně 
první tablo od Jana Floriana.             /z/Mimořádný podíl na tom, že Mahler na 

Vysočině přestal být vnímám jako cizí, ra-
kouský či židovský element, má  občanské 
sdružení Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera v Jihlavě, v jehož čele od 
samého počátku stojí Josef Poukar. O jeho 
blízkém vztahu k Telči jsme psali v minu-
lém čísle TL, kdy jsme připomněli jeho le-
tošní vyznamenání Cenou města Jihlavy.
V předvečer naplnění dlouholeté snahy o 
uznání Mahlera jako velkého Jihlavana a 
občana Vysočiny jsme s Josefem Pouka-
rem hovořili nejen o Gustavu Mahlerovi, 
ale také samozřejmě o Telči.
Kdy jste poprvé uslyšel hudbu Gusta-
va Mahlera?
Asi v roce 1960 v Telči. Svět si připo-
mínal 100 let od jeho narození. Ve třídě 
jsme měli rozhlas po drátě a jednou za-
zněla jeho hudba. Zaujala mě informace, 
že se narodil nedaleko.
Co Vás přivedlo k soustavnému zájmu 
o jeho osobu?
To bylo až později. Nadchla mě také jeho 
korespondence. Krásné byly pořady o 
Gustavu Mahlerovi v ČT.
Jak je přijímána Mahlerova hudba v 
zahraničí?

ideály, kterými se řídil ve svém životě. Jeho 
manželka Alma vzpomíná, že často opako-
val větu Dostojevského: „Jak mohu být 
šťastný, když jediný tvor na zemi trpí.“
Kterou Mahlerovu skladbu máte v oblibě?
Je to právě Symfonie č. 2., která se dotý-
ká tak zásadní otázky, jako je Vzkříšení. 
Závěrečná slova v této symfonii si Ma-
hler napsal sám.
Objevení Gustava Mahlera pro Vyso-
činu má i praktický rozměr. Místa, kde 
pobýval, navštěvuje stále více jeho příz-
nivců z celého světa. Tedy příchod turis-
tů do Jihlavy. Má to význam i pro Telč?
Zcela určitě. Po stopách Mahlera se vy-
dává stále více obdivovatelů jeho hud-
by, kteří chtějí poznat i kulturní rozměr 
země, kde se narodil a vyrostl. Ti si určitě 
cestu do Telče najdou.
Jste jedním z těch, kdo se zasloužili o 
vybudování Parku Gustava Mahlera 
s jeho sochou v Jihlavě. 7. července 
bude dílo slavnostně předáno veřej-
nosti. Jste s jeho podobou spokojený?
Máme velikou radost, že se naší myšlenku 
podařilo realizovat. Vnučka G. Mahlera 
Alma Zsolny nám napsala jak moc se jí 
socha líbí a jakého vynikajícího sochaře 

Slavnostní otevření Parku Gustava Mahlera 
a odhalení pomníku Gustava Mahlera

Jihlava
7. července 10,30 – 12,00

Z programu:
Zpěv Šema Israel a gregoriánský chorál

Ivan Kusnjer a Český chlapecký sbor Boni Pueri
Zdeněk Mahler: Gustav Mahler – Posel budoucnosti

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR:
Slavnostní motivy ze symfonické hudby Gustava Mahlera

Dobové vojenské signály
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Tablo zvítězilo na Vysočině
Když jsme v minulém čísel TL označili maturitní tablo oktávy telčského gymnázia za 
originální, nemohli jsme vědět, že podobný pohled na něj bude mít i řada hlasujících v 
celostátní soutěži maturitních tabel v Česku, která skončila 31. května. Soutěž vyhlásil 
nejčtenější český deník MF Dnes společně s webem rajce. net.
Tablo telčských gymnazistů zvítězilo na Vysočině před tably studentů střední školy z 
Humpolce a jihlavské Manažerské akademie.
V pondělí si jej mohli prohlédnout v příloze Vysočina MFD čtenáři v celém kraji. Již 
bývalí studenti gymnázia, a především autor tabla Michal Ondráček, se tak na závěr 
školní docházky postarali nejen o pozitivní propagaci své školy, ale i Telče.

V noci z 11. na 12. června se v dětském 
oddělení městské knihovny uskutečnilo 
již potřetí „poNocování v knihovně“. Na 
16 malých nejpilnějších čtenářů čekal od 
půl čtvrté lákavý program a dobrodružná 
noc ve spacácích.

Program pro děti začal uložením „spa-
cích báglů“ v knihovně a vlastnoruční 
výrobou lampiček, aby si později mohly 
posvítit na tajnou noční cestu. Hned poté 
jsme vyrazili na stopovanou, nazvanou 
„Pohádkové putování za Machem a Šebes-
tovou z 3.B a jinými postavičkami Adolfa 

Henry Hahn
má památník

V neděli 30. května byla na Židovském 
hřbitově v Telči odhalena pamětní deska 
Henryho Hahna, čestného občana města. 

Památník, který vznikl z iniciativy ro-
diny Jarošovy, telčských přátel H. Hah-
na, a za finanční podpory jeho americké
rodiny, je umístěn na hrobě jeho prarodi-
čů. Slavnostního slova při odhalení pa-
mátníku se ujala dr. Eva Melmuková.

Henry Hahn, původně Hanuš Hahn 
(*1928), prožil mládí v Telči. Začal stu-
dovat na zdejším gymnáziu, které musel v 
roce 1939 z rasových důvodů opustit. Na 
začátku roku 1940 se jeho rodině podaři-
lo z tehdejšího protektorátu emigrovat. V 
USA, kde později zakotvil, se vypracoval 
na předního odborníka v metalurgii. Vě-
noval se především plazmovým nástřikům 
titanu na kovy a další materiály pro kos-
mický výzkum. Jeho práce získaly několik 

Kdo nocoval v knihovně? Také Milan Tušer, Zuzka Martinů a Petr Chvátal. 
Foto: Lenka Zamazalová

lampičkami jsme vyšli směrem k zámku, 
kde na nás čekal pan kastelán  Bohumil 
Norek s průvodkyní a vyrazili jsme na 
noční prohlídku. Viděli jsme výstavu 
Krysáci a Hračky nestárnou, a když jsme 
vycházeli ze zámecké galerie, všechny 
nocležníky překvapil zpěv a postava na 
arkádách, ze které se „vyklubala“ Bílá 
paní. Na závěr jsme nahlédli i do zámec-
kého sklepení, což bylo trochu strašidel-
né, ale děti to statečně zvládly.

Kolem půlnoci si děti rozmístily kari-
matky se spacáky mezi regály s knihami 

poNocování v knihovně

Borna“. Děti se zhostily vědomostních i 
sportovních úkolů na jedničku. Celé po-
hádkové putování jsme zakončili u roz-
hledny na Oslednicích hledáním sladkého 
pokladu a opékáním špekáčků.

Po návratu do knihovny se děti vrhly 
na vědomostní soutěž „Jeden proti pře-
sile“. Čtyři vítězové si odnesli knížku a 
všichni pak spoustu vědomostí, zábavy a 
diplom s logem „Jeden proti přesile“.

Kolem desáté hodiny jsme se připravili 
na zatím tajný noční výlet. Se zapálenými 

a asi ještě do jedné hodiny po půlnoci 
si četly na dobrou noc. Zbytek noci už 
proběhl klidně a knihovnou se neslo jen 
tiché oddechování spáčů.

Ráno se vstávalo kolem půl osmé a po ran-
ní hygieně následovala snídaně. Výborné ko-
láče a záviny byly darem Pekařství Marek.

Poděkování patří všem, kdo ke zdaru 
třetího „poNocování v knihovně“ nějak 
přispěli. Celá akce je zdokumentovaná 
na www.mktelc.cz
Lenka Zamazalová, Městská knihovna Telč 

patentů a mj. umožnily vznik nové ge-
nerace zubních a kloubních implantátů. 
Na konci 80. let aktivně spolupracoval s 
Univerzitou Karlovou v Praze. Díky tomu 
mohli čeští pacienti využívat moderní im-
plantáty daleko dříve než v jiných zemích 
tehdejšího východního bloku.

Po roce 1990 se Henry Hahn aktivně za-
pojil do řady telčských aktivit. Na začátku 
90. let zásadně přispěl k tomu, že město 
získalo finanční prostředky na opravu věže
sv. Ducha od americké nadace WMF. Do 
historie města se zapsal zpracováním pu-
blikace Vývoj poštovnictví v Telči a okolí.

V roce 1993 mu zastupitelé udělili 
čestné občanství Telče. Henry Hahn ze-
mřel 7. června 2007.

Jeho podrobný životopis jsme uveřej-
nili v TL 7/2007.

Pavel Koutecký
Telč

Fotografie známého filmového režiséra
Kavárna Baltazar

Velké podloubí, po celou sezónu

Foto: Petr Loužil
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Že je v současné době v Česku hokej spor-
tem číslo jedna, a v Telči je to ještě jednič-
ka s hvězdičkou, jsme se přesvědčili nad 
množstvím reakcí a dotazů na informaci o 
telčském původu hokejového mistra světa 
Petra Vampoly, kterou jsme uveřejnili v 
minulých TL. Podle ohlasů to byl nejčte-
nější příspěvek! Snad na většinu zvěda-
vých dotazů odpoví rozhovor, který nám 
Petr Vampola a jeho maminka Marie Vam-
polová, roz. Brychtová, ochotně poskytli.

Stolní tenis
Krok od třetí ligy
Velkou smůlu měli divizní stolní tenisté SK 
Telč v závěru letošní soutěže. Jen dva body 
je dělily od vítězství a postupu do celostátní 
III. ligy! A to i přesto, že na začátku sezóny 
odešel z týmu Petr Palát (vrátil se z hostování 
do Žďáru nad Sázavou) a především největ-
ší naděje stolního tenisu v Telči Jakub Švec 
(přestoupil do druholigových Čakovic).
I tak nakonec obsadili v divizní soutě-
ži krásné 2. místo se ztrátou pouhých 2 
bodů na vítěze ze Žďáru nad Sázavou. 
Základ družstva tvořili Zdeněk Zdražil (s 
úspěšností vítězných zápasů 89%), Radek 
Švec (68%), Jaromír Kříž (58%), Libor 
Martinů (56%) a několik zápasů odehráli 
také Jaroslav Švec a Martin Koubík.
Čelo tabulky dvanáctičlenné soutěže s licho-
tivým umístěním telčských stolních tenistů: 
1. Sokol Žďár 22 19 2 1 62
2. SK Telč 22 19 0 3 60
3. H. Brod 22 14 4 4 54
4. TJ Žďár 22 14 1 6 50
5. Světlá n.S. 22 9 4 9 44
Stolní tenisté SK se v uplynulé sezóně zú-
častnili také několika turnajů. Výrazného 
úspěchu dosáhl na krajských přeborech 
Zdeněk Zdražil, který obsadil 3. místo, a 
dvojice Radek Švec, Jakub Švec, když ob-
sadili 3. místo v soutěži družstev na velmi 
silně obsazeném turnaji v Chropyni. Největ-
šího úspěchu pak dosáhl sám Jakub Švec, 
který na tomto turnaji vyhrál soutěž jednot-
livců.                                                      (jš)

Když se řekne Telč, co se Vám vybaví?
Petr:
Bezstarostné dětství, pohoda, rybníky 
Roštejn, Pařezák a zmrzlina na náměstí.
Vaše, nejlépe sportovní, vzpomínka na 
dědečka, pana Jiřího Brychtu?
Petr: 
Dědeček měl neuvěřitelnou trpělivost. 
On doopravdy byl u našich sportovních 
začátků, ať to byly brusle, lyže, kolo. Učil 
nás s bráchou plavat. V létě si stoupl do 
hokejové branky, kterou jsme měli na za-
hradě, a my jsme na něj s bráchou stříleli 
míčkem. Zajímavé je, že si dopředu vždy 
nastudoval teorii a my jsme se nestači-
li divit. Jednou jsme se s bráškou nějak 
„pochechtávali“. Dědeček „hopl“ na 
hrazdu, kterou jsme měli v garáži, udělal 
8 shybů a 8 přednosů, bylo mu 76 let! 
Tak to nám spadla brada. No a koně, to 
byl dědečkův život!
Marie:
Dyjické mosty, jezdecké závody. Tatínek 
byl opravdu bravurní komentátor se 
spoustou znalostí.

Kdo by měl u Brychtů větší radost z Va-
šeho úspěchu? Dědeček, nebo babička?
Petr:
Jeden víc než druhý. Babička by mi napek-
la kremrole, a když už je dávno nejím, tak 
bych je všechny snědl, abych jí udělal ra-
dost. Dědeček by se spokojeně usmíval a 
dal by si jedno kafíčko navíc, na oslavu.
Po kom syni zdědili vztah ke sportu?
Marie:
My jsme byli z obou stran nadšení spor-

tovní amatéři. Manžel hrával 1. hokejo-
vou ligu v Havlíčkově Brodě a potom 2. 
ligu ve Žďáře nad Sázavou, tak asi se ty 
geny nějak pokřížily.
Jak Petr zvládal školu a sport?
Marie:
Základku s vyznamenáním. V 16 letech 
odešel z domu do Vsetína, a když za rok 
začal nakukovat do extraligy, tak to už 
vyznamenání neměl.
Čím Vás nejvíce překvapil?
Marie:
On mne překvapuje pořád.
Čím uděláte mamince radost?
Petr:
Když se podaří, abychom se sešli celá ro-
dina, brácha s manželkou a malou neteří 
Pavlínkou, Verunka a já, to je nás plný dům. 
To jsme všichni šťastní, mamča nejvíc.
Pomáháte s domácími pracemi?
Petr:
Jako kluci jsme doma kmitali… luxovat, 
umýt nádobí, vynést smetí…
Teď jsem málo doma, a když přijdu, man-
želka už má všechno hotové.

Jak se těšíte na nové působiště v Kyjevě?
Petr: 
KHL - Kyjev, nová výzva. Těším se.
Nejlepší zážitek z oslav titulu mistra světa?
Petr:
Který vybrat? Všechno bylo úplně nesku-
tečné! Snad zlatá medaile na krku, zpí-
váte českou hymnu a před vámi stoupá 
česká vlajka. To mi měkla kolena, fakt.
Absolvovala jste telčskou ekonomku. 
Zážitek ze školy?
Marie:
Téměř 40 let po ukončení školy? Všech-
no bylo nej, nej, nej.
V čem Vás ještě Petr poslouchá?
Marie:
Oběěěěěd!
Rada pro začínající hokejisty?
Petr:
Makat, makat, makat a nevzdávat se, 
když se náhodou nedaří.
Rada pro maminky začínajících hokejistů?
Marie:
Ať už je to malý hokejista, šachista, 
houslista nebo malíř, hlavně ať je zdra-
vý, veselý a spokojený.                  /z/

Mistr světa Petr Vampola:

Dědeček měl neuvěřitelnou trpělivost

Radost u Vampolů. Zleva maminka Marie, pohár mistrů světa a syn Petr.
Foto: rodinný archiv
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán samo-
statný tisk „Telčské léto 2010“.

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

24. – 25. 7. areál SČCH
Okresní výstava drobného hospodář-
ského zvířectva a exotů
Výstava zahradní techniky. Prodej krme-
ní a chovatelských potřeb. Bohatá tom-
bola.
sobota 13.00 hod. hudební pořad
neděle 13.00 hod. slavnostní předání 
cen
Výstava je otevřena v sobotu od 8 do 16 
hod., v neděli od 8 do 14 hod.

Circus Ponorka
17. 7. 20.00
Jedinečný jednočlenný „orchestr“ v po-
dání Honzy Ponocného
Kulturní domeček Dyjice
www.dyjickepasticky.cz

Sport
Střelectví
areál na Dyjických mostech
www.streleckyklubtelc.cz
5. 7. Cyrilometodějské střílení
otevřená střelecká soutěž z pistole a re-
volveru
1. 8. Malá odstřelovačka
soutěž v odstřelovačských disciplínách 
střílená malorážkou na 50 m

Motokros
11. 7.      areál na Dyjických mostech
O pohár města Telče I.
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
náhradní termín z června (odloženo pro 
nepřízeň počasí)
www.motoklubtelc.cz

Ze zámeckého kulturního programu

Léto na zámku
17. července v 17 hod.
IYASA Czech Tour 2010
Patnáctičlenná skupina studentů umě-
lecké školy ze Zimbabwe opět v Telči.
Zámecká zahrada
Předprodej vstupenek v Zámecké galerii 
od 1. 7.
24. července ve 20,30
JAREK - koncert Jaromíra Nohavici
Zámecký park
Předprodej vstupenek v Zámecké galerii 
od 14. 6.

Zámecký park – skleník 7. – 17. 7.
Theaterfotoatelier
le petit cheval
Divadelní fotoateliér malý kůň

Po úspěšné premiéře v Divadle Bolka Po-
lívky v Brně Theaterfotoatelier le petit che-
val (Divadelní fotoateliér malý kůň) budete 
moci toto představení navštívit na začátku 
měsíce července v zámeckém skleníku.

Putovní divadelní fotoateliér, magie, 
iluze, světlo a kůň - oživlé staré fotogra-
fie, prastaré příběhy, kterých se můžete
stát součástí i vy. Vyberete si svůj minulý 
život a Theaterfotoatelier le petit cheval 
vám ho zaznamená pro život budoucí.

Theaterfotoatelier le petit cheval nabízí: 
historické pipshow, loutnové zpěvy, mrt-
vou princeznu, výklad minulé budouc-
nosti, siamská dvojčata, zpěvy bez loutny, 
masáže hlavy a cvičeného koně ...pokud 
tedy bude chtít. Pro pěknou památku a 
hezkou vzpomínku vám fotoateliér po-
skytne portrétní fotografické služby.

Na živých fotografiích budou vystu-
povat: Saša Rašilov, Vanda Hybnerová, 
Václav Rašilov, Boris Hybner a další ple-
jáda českých herců.          Lucie Norková

Taekwondo
5. června se konal v Mělníku VIII. roč-

ník Hansoo cup v poomse v taekwondo 
WTF.  Představilo se zde 96 závodníků z 
celé ČR, mezi kterými bylo i šest bojov-
níků z  telčského Centra bojových umění 
- SK Kyonggi Kwon. Jako na předcho-
zích turnajích se telčští v Mělníku ne-
ztratili. Trenér Petr Konrád tak mohl být 
s výsledky svých svěřenců spokojený.
Umístění telčských bojovníků:
Michal Krupil, mladší žáci D 4. místo
Milan Hoang, starší žáci D 1. místo
Radek Pešek, starší žáci D 2. místo
Pavel Martianov, starší žáci C 6. místo
Dominik Hájek, starší žáci C 1. místo
Zlatka Hien, seniorky D 1. místo
Zlatka Hien, Milan Hoang, dvojice seni-
oři B 1. místo
Radek Pešek, Milan Hoang, Dominik 
Hájek, trojice starší žáci B 1. místo

Roštejn v červenci
10. 7. Nohejbal - Jakubcův pohár
16. 7. Mauricijský večer v 18.00 hod.
 (ochutnávka originálních speci-
 alit z ostrova Mauritius připra- 
 vených na místě rodákem z os- 
 trova)
17. 7. Fotbal -  Máza Cup
24. 7. Nohejbal - Roštejnský turná-
jek
31. 7. Fotbalový turnaj O pohár 
Františka Němce

Začátky sportovních akcí vždy 
v 8 hodin.

Den otevřených dveří
Vedení ZD Telč nabízí zájemcům prohlídku

provozu nové  bioplynové stanice s výkladem.  

Středa 21. července od 9 do 11 hodin
Čtvrtek 22. července od 14 do 16 hodin

Areál ZD Telč na Oslednicích
Nenechte si ujít mimořádnou příležitost!

ZO Českého zahrádkářského svazu v Tel-
či pořádá jednodenní zájezd na zahradnický 
veletrh v rakouském Tullnu 28. srpna. Cena 
320,- Kč (bez vstupného). Bližší informace 
podá paní Janíková na telefonu 608 766 949.

Poselství stále živé
6. července v 9,30
Mistr Jan Hus

promluví ústy mladé generace
Evangelický toleranční areál

ve Velké Lhotě
Pořádá Historická společnost Veritas
Po skončení pásma možnost prohlídky 

areálu s odborným výkladem



ZD Telč investovalo

Radar? Ne, bioplynová elektrárna!
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Pokračování  z minulého čísla

Čeněk Neumann
zapomenutý telčský malíř

Jiří Ošanec
Dokončení

Čeňkovo autorství oltářního obrazu v kapli sv. Karla Boromej-
ského u Vanova není zcela prokázáno, ale je pravděpodobné.

V Telči jsou nebo byly ještě další Neumannovy práce. Do 
otevřené chodby vedoucí k farnímu kostelu od zámku vytvořil 
čtrnáct zastavení křížové cesty. Obrazy jsou dnes uloženy na 
bezpečném místě, protože na tom původním trpěly povětrnost-
ními vlivy a staly se i předmětem zájmu zlodějů uměleckých 
památek. Pan Remeš, telčský archivář, mi kdysi napsal, že jsou 
kopiemi děl Josefa von Führicha (1800 – 1876), významnějšího 
Čeňkova předchůdce ze severočeské Chrastavy. (Mimochodem, 
Neumannova křížová cesta v Jalubí je prakticky totožná s tou 
telčskou!) Na průčelí chodby byl do omítky namalován obraz 
Ježíše v zahradě Getsemanské, který vzal za své ve 20. letech 
minulého století. Pro telčské divadlo pak Neumann namaloval 
oponu s vlasteneckým námětem (Přemysl Oráč a Libuše věštící 
slávu Prahy), která se ale nedochovala. Když se to tak vezme, 
měl Neumann v Telči smůlu. Z jeho prací zůstala veřejnosti na 
očích asi jen sv. Alžběta v jezuitském kostele.

Neumannovi potomci pak mají ještě asi deset obrazů, které 
zůstaly v malířově ateliéru po jeho smrti. Jsou mezi nimi jak ole-
je s náboženskými motivy (Ježíš, Madona nebo sv. Hubert – ten 

je namalován na plechu), tak i portrét, zátiší nebo romantická 
krajina. Zdá se, že romantické pojetí bylo Neumannovi zvláště 
blízké. Vypovídají o tom i jeho vlastní podobenky. Podle malířo-
va pravnuka Čeněk obrazy většinou nesignoval, ale zřejmě činil 
výjimky. Je pod svým dílem podepsaný nejméně v Třeběticích, 
Volfířově, Jalubí a Telči, i na jednom obraze z pozůstalosti.

Neumann podle všeho maloval nejen vlastní obrazy, případně fres-
ky. Často také restauroval práce jiných autorů, svých předchůdců,

Č. Neumann nemaloval jen v našem regionu. Ve farním kostele 
v Jalubí na Slovácku se dodnes zachovaly jeho velké nástropní 
fresky. V roce 2009 zde dokonce vydali brožuru Malíř Čeněk 
Neumann a Jalubí.                          Foto: František Grebeníček

Pátek 11. června byl významný den 
nejen pro telčské Zemědělské družstvo, 
ale i rozsáhlý region. Zdejší zemědělci 
vstoupili projektem bioplynové stanice 
do nové etapy, hodné třetího tisíciletí. 
Symbolicky v 11 hodin byla v areálu 
družstva na Oslednicích přestřižením 

pásky oficiálně představena bioplynová
elektrárna, první zařízení toho druhu v 
jižní části Vysočiny.

Stavba za téměř 60 mil. Kč je podle 
předsedy ZD Ing. Miroslava Noska nej-
větší investicí v historii družstva. Pro 
nejbližší období by pak měla zajistit eko-

nomickou stabilitu podniku. Produkce 
nového zařízení je pro laika těžko před-
stavitelná. Denně vyrobí 14,2 MVh elek-
třiny (za rok cca 5 GWH) a 16,6 MWh 
tepelné energie (ročně cca 6 GWh). Pro 
lepší představu, energie vyrobená v bi-
oplynové stanici postačí na zásobování 
1500 domácností elektřinou a mohla by 
vytápět 500 průměrných obytných domů.

Pro její výrobu využije družstvo pře-
devším kukuřičnou siláž, travní senáž, 
další biologický odpad a také hovězí ke-
jdu a hnůj.

Díky vstřícnosti vedení družstva jsem 
nečekaně snadno vyřešil problém, jak 
složité zařízení, které upoutá přijíždějící 
do Telče od Brna kopulí defermentoru 
s plynojemem, připomínající v nadpise 
zmíněný radar, přiblížit čtenářům TL. 21. 
a 22. července bude mít široká veřejnost 
možnost prohlídky bioplynové stanice v 
rámci Dne otevřených dveří. Prohlídka 
bude určitě mimořádným zážitkem jak 
pro odborníky, tak i pro toho, kdo se s 
kilowathodinou setkává jen na účtu za 
elektřinu a sotva doma vymění pojistky.

                                /z/

Bioplynová stanice. S kopulí plynojem, vpravo je objekt s kogeneračními jednotkami. Místo, 
kde se vyrábí elektřina.                                                                       Foto: Tereza Jeníčková



Poradny se představily
2. června se uskutečnil Den otevřených dveří v Centru pora-

den v budově telčské polikliniky.
Společně se zde představily tři poradny: Občanská poradna, 

kterou reprezentovala její ředitelka Alena Slavingerová, dále 
o. p. s. Tyflo, Jihlava, která se specializuje na pomoc zrako-
vě postiženým a samozřejmě domácí SDÍLENÍ zastoupené 
Marií Gregorovou. Telčské listy o tom informovala Barbora 
Bendová.

Podle ní byl zájem veřejnosti o Den otevřených dveří nad-
průměrný. Velká pozornost  přítomných se soustředila na ne-
vidomou studentku Vyšší odborné školy sociální z Brna, která 
předváděla kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. „Mi-
mořádný zájem veřejnosti byl také o ukázku pomůcek pro do-
mácí hospicovou péči, které klientům nabízí telčské SDÍLENÍ,“ 
zdůraznila pro TL Barbora Bendová.

Centrum poraden
budova polikliniky v Masarykově ulici v Telči

Občanská poradna
Každé úterý od 11,30 do 15,30

Poradna pro zrakově postižené
Každou středu od 12,00 do 17,00

Poradna pro domácí hospicovou péči
Každé pondělí od 13, 00 do 17,00
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polychromoval i sochy atd. Dochovaný účet pro rajnochovický kostel 
vypočítává malbu kostela, opravu obrazu na hlavním oltáři, opravu 
bočních oltářů, soch a křtitelnice a obnovu kazatelny. Včetně dodatku 
na nové obrazy činil účet 4960 korun. Na svou dobu to byla dosti vy-
soká částka. Něco jistě stál materiál, ale i tak bylo možné za tuto sumu 
pořídit až tři menší domky se zahradou. Neumann byl schopen zajistit 
i kostelní mobiliář. A občas narazil. Bílavský pan farář reklamuje na-
příklad sochu sv. Aloisie, kterou Neumann dodal. „Aesthetická není, 
to můj kaplan praví a jiní kněží, kteří ji zde viděli, a lidé, ctitelé sv. 
Aloisie praví, že nedají na ni ani halíře, že se jim nelíbí, že ji nechtě-

jí,“ čteme v dopise malíři. 
Pan farář žádá zjednání 
nápravy: „Tím si jen své 
renomé udržíte; jinak by 
pověst Vaše zde utrpěla.“

To doporučení novo-
říškého opata Josefa Ka-
ráska z r. 1895 je z jiného 
soudku: „Níže podepsa-
ný tímto co nejlépe do-
poručuje slovutného aka-
demického malíře, pana 
Čeňka Neumanna z Telče 
k provedení uměleckých 
maleb freskových, jakož 
i jiných všelikých maleb, 
jež vyžadují štětec, vkus, 
svědomitost a pilnost 
pravého umělce. O do-
vednosti tohoto slovut-

ného malíře svědčí velmi mnoho chrámů Páně na Moravě, které 
pan Neumann v době asi pětadvacetileté malířské činnosti své buď 
nově maloval, nebo důkladně opravil.“ K tomu není co dodat.

Portrét dačické měšťanky Františky 
Josefy Erhartové namaloval Neu-
mann v roce 1870.    Foto: J. Ošanec

Malířská historie zůstává otevřená. Je ještě mnoho bílých 
míst. Vyloučeny nejsou ani mé omyly. Ale snad se najde někdo, 
kdo se po stopách Čeňka Neumanna vydá a zjistí ještě mnoho 
zajímavého. Tento příspěvek by měl posloužit jen jako prvotní 
impuls. Na tomto místě bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří 
mi pomohli získat zveřejněné informace. Nebylo jich málo – v 
Telči mi pomáhali například pan Mgr. Jan Sláma a pan Franti-
šek Valeš. Speciální dík pak patří Neumannovým potomkům, 
kteří mi umožnili nahlédnout do rodinného archivu a seznámit 
se s obrazy, které opatrují.

Zajímavý doklad z dobového tisku o Neumannově účasti na velké 
opravě farního kostela sv. Jakuba v Telči na konci 19. století.

Miss Eliška bojovala

22. května se v italském Gargamu uskutečnilo finále českého
národního výběru Miss Princess of the World 2010. Mezi deseti 
finalistkami byla i telčská Eliška Urbancová. Porota ji bohužel
do světového finále této soutěže krásy neposlala. I tak je účast
v národním finále pro reprezentantku Telče velký úspěch, ke
kterému jí dodatečně blahopřejeme.
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Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Monika Pátková, Staré Město
Eliška Mikešová, Staré Město
Marie Pinterová, Vnitřní Město
Vladimír Chromý, Staré Město
Ondřej Lupač, Staré Město
Matyáš Šindler, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Luboš Bárta, Krušovice
 a Gabriela Hošková, Krušovice
Pavel Poukar, Nevcehle
 a Alena Besedová, Ořechov
Čestmír Pohanka, Jihlava
 a Lenka Rožková, Jihlava
Aleš Doležel, Třešť
 a Jitka Kejíková, Třešť
Ladislav Zouhar, Telč
 a Markéta Čermáková, Třešť
Robin Macků, Lipolec
 a Eva Janáková, Dačice
Lukáš Závodský, Brtnice
 a Miluše Neradová, Salavice
Lubomír Kučera, Jihlava
 a Jana Běhanová, Jihlava
Martin Habr, Dačice
 a Kamila Rapantová, Brno
Jan Škorpík, Svitavy
 a Eva Kopejtková, Telč
Jan Badalík, Jihlava
 a Lenka Novotná, Jihlava
Daniel Amcha, Rokytnice n/Jizerou
 a Kateřina Šrámková, Rokytnice n/J.
Jakub Šimpach, Pelhřimov
 a Kateřina Gnojková, Pelhřimov
Aleš Havránek, Telč
 a Barbora Vicanová, Telč
Daniel Mentlík, Praha
 a Dana Pisková, Praha
Stanislav Koukal, Jihlava
 a Kateřina Remešová, Telč
Pavel Smola, Brtnice
 a Markéta Klaudová, Jihlava
Libor Havlík, Dolní Cerekev
 a Tereza Hrčáková, Třešť

Nové knihy
městské knihovny
Ráj jsem si vždycky představoval jako knihov-
nu, nikdy jako zahradu.     Jorge Luis Borges

Beletrie
Monyová: Blonďatá stíhačka; Štětina: 
Gravitace; Whitton: Hrdost do vínku; 
Polách: Já, Herodes; Clem: Odvrácená 
tvář; Kessler: Patton v nebezpečí; Sil-
va: Přeběhlík; Mann: Rabínova dcera; 
Berry: Rukopis Karla Velikého; Corn-
well: Sharpův orel; Nowak: Smrt sklízí 
na Krymu; Keleová-Vasilková: Srdce v 
temnotách; Vondruška: Tajemství abaty-
še z Assisi; Peters: Znesvěcená hrobka; 
Poberová: Životy na schovávanou

Naučná
Vondrák: Básníci Evropy; Toušlová: 
Toulavá kamera 10; Chytilová: Věra 
Chytilová zblízka; Vondruška: Život ve 
staletích - 13. století

Dětská
Steele: Antický Řím; Svěrák: Kuky se 
vrací; Wiliams: Lasičkovo štěstí; Ho-
hlbein: Letopisy elfů; Eeislerová: Staré 
pověsti české; Lenk: Zrada v aréně

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Půjčovní doba knihovny
(červen - srpen)

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

Bohoslužby
Římskokatolické
3. 7. so 18.00 Matka Boží
4. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
5. 7. po 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
10. 7. so 18.00 Matka Boží
11. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
17. 7. so 18.00 Matka Boží
18. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
24. 7. so 18.00 Matka Boží
25. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
  18.00 sv. Jakub
31. 7. so 18.00 Matka Boží

Evangelické, Adventisté,
Svědkové Jehovovi
Obvyklý pořad, viz TL 6

Opustili nás
Jaroslav Dolák, Štěpnice 85 let
Ladislav Kořínek, Studnice 87 let
Zdeněk Antoň, Vnitřní Město 87 let
František Chalupa, Staré Město 75 let
Marie Chalupová, Staré Město 78 let
Pavel Havlíček, Podolí 69 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu).

Slunce se schovávalo
Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
21. 5. do 20. 6. 2010.

Květen v číslech
Průměrná teplota: 12,0 °C
Průměrný tlak:1012,0 hPa
Srážky: 64,6 mm
Maximální teplota: 22,6 °C, 24. 5. v 
18,28 hod.
Minimální teplota: 4,3 °C, 16. 5. ve 4,23 
hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h, 24. 5.

Kdo vyloví hlavní cenu?
Rybářské závody

na Štěpnickém rybníku
sobota 28. srpna

Hlavní cena

10 tis. Kč
Podrobnosti v příštích TL.
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Co přineslo 1424 dnů
Starosta města Roman Fabeš spolu s 

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

Telč si v tomto volebním období určitě 
upevnila svou pozici politického a spole-
čenského centra regionu.

Své stabilní místo si po reformě státní 
správy našel úřad obce s rozšířenou pů-
sobností. Pro obyvatele Telče i okolního 
regionu to přineslo usnadnění dostup-
nosti většiny úředních úkonů. Přestože 
řadou změn prochází i další státní insti-
tuce, podařilo se ve městě udržet Katas-
trální úřad, Finanční úřad i Úřad práce. 
Ve městě také začalo pracovat krajské 
pracoviště Národního památkového 
ústavu.

Nejvýznamnější společensko-politic-
kou událostí volebního období byla be-
zesporu Dolnorakouská výstava 2009. 
Zúročilo se tak dlouholeté partnerství s 
městem Waidhofen. Expozici v Telči a 
řadu doprovodných akcí navštívilo té-
měř 100 tisíc návštěvníků. A ti pomohli 
v době ekonomické krize řadě místních 
podnikatelů. S dotací z evropských fon-
dů se podařilo dobudovat potřebnou tu-
ristickou infrastrukturu za téměř 30 mi-
lionů korun. A vkladem do budoucnosti 
je prestiž, kterou Telč na rakouské straně 
získala. Stejně úspěšně se rozvíjí spo-
lupráce se slovenským městem Šaľa. A 
nezapomínáme ani na partnerská města 
Belp ve Švýcarsku a Rothenburg v Ně-
mecku.

Naše město hraje důležitou roli v řadě 
sdružení. Mikroregion Telčsko a jeho 
Místní akční skupina mají dnes rozhodu-
jící pozici při rozvoji obcí regionu, ale 
realizované projekty jsou důležité i pro 
Telč. Podíl v Lesním družstvu Borovná 
či Svazu vodovodů a kanalizací přináší 
ekonomický přínos a investice do ma-
jetku města. Přínosem v oblasti cestov-
ního ruchu je členství ve Sdružení měst 
UNESCO či České inspiraci. Telč se 
stala i historickým městem roku 2009 v 
kraji Vysočina.

V roce 2008 se podařilo snížit neza-
městnanost na 4 %, což byl za řadu let 
nejlepší stav. Díky soukromým investi-
cím se zaplnily i prázdné firemní areá-
ly. Ale vzhledem k ekonomické krizi se 
nezaměstnanost opět vyšplhala na nyněj-
ších zhruba 9 %. To společně s nedostat-
kem pracovních míst v Telči považuji za 
největší současný problém.

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Již půl roku  je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček, která se stala hlav-
ním magnetem letošní zámecké sezóny a přivádí do Telče další nové návštěvní-
ky.  Prostě hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamujeme se 
zajímavými exponáty výstavy.

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

Šlapací autíčko vyrobené kolem roku 1930 úspěšnou firmou automobilového 
průmyslu Karoserie Sodomka ve Vysokém Mýtě nebylo ve své době levnou 
hračkou, ale zcela určitě snem mnoha kluků.                Foto: Lucie Herbricková

Rybník Roštejn ožívá
První teplé dny v červnu ukázaly, že zájem o koupání v rybníku Roštejn se vrací. Po 

odbahnění se kvalita vody významně zlepšila. Snahou města Telče je postupně celý 
areál zkvalitňovat. V minulém roce bylo obnoveno dětské hřiště, v roce letošním se 
zlepšilo í zázemí stávajícího objektu občerstvení.

Letošní léto u rybníka Roštejn bude navíc ve znamení konání řady sportovních a 
kulturních akcí. Čistá voda, krásné prostředí, zlepšující se zázemí – to je staronová  
podoba Roštejna.
Přehled červencových akcí u Roštejna na str. 16.   Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje


