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Akademie, stávka, Prázdniny, vědecký park, Státní maturity.
Na GOB na výbornou!
Nabucco, Štěpnice, cyklostezka...
Která událost konce června a července
si zaslouží být na první straně Telčských
listů? Francouzsko-česká hudební akademie pro svůj evropský význam, nebo
festival Prázdniny díky své téměř třicetileté oblíbenosti? Pro obyvatele Štěpnice
je to určitě stavba inženýrských sítí a vozovky před jejich domy. Nakonec 50 mil.
investice ovlivňuje život celého města.
Ze Staroměstského rybníka mizí nejen
tuny bahna, ale dostáváme z něj díky archeologům vzkazy od našich předků ze
13. století. To je přece událost!
V zámeckém parku zazní opera Nabucco.
Zavítá jen na pár historických památek v
republice. Starosta projel nově vyznačenou
cyklostezku Regionem Renesance. Nemělo by to být na první straně? U Punčošky
roste vědecký park Akademie věd za čtvrt
miliardy Kč. Ve kterém městě naší veli-

kosti mohou takový počin zaznamenat?
Nebylo událostí měsíce prázdné vlakové
nádraží o stávce železničářů 23. června? A
co zločinec, který jí využil a ukradl mezi
Telčí a Mysliboří měděné kabely za 30 tisíc Kč? Ve Veselíčku na Přerovsku opravili unikátní zámecký park Podstatských,
v sousedním Velkém Újezdu zase nahlédli
do jejich neznámé historie. I to jsou události dotýkající se Telče! My jsme ale dali
přednost snímku z maturitní zkoušky telčských gymnazistů. Z řady důvodů. V letošní „státněmaturitní“ psychóze si užili své,
výsledkem poslali jednoznačnou odpověď
krajským školským „odborníkům“ o úrovni víceletých gymnázií v neokresních městech. A také ze zištného důvodu. Co kdyby byl mezi letošními maturanty budoucí
starosta nebo starostka Telče? Kdo by to u
nich nechtěl mít dobré?
/z/

Tolik diskutovanou státní maturitu absolvovalo v celostátním měřítku úspěšně
pouze 71 % studentů maturitních tříd.
Velmi úspěšně vyznívá srovnání pro GOB
a SOŠ Telč, kde uspělo celkově 92% studentů maturitních tříd, z toho na osmiletém gymnáziu 100%, na čtyřletém 97% a
u odborného studia SOŠ 79% studentů.
V ČR neuspělo u státní maturity:
● 5,1% gymnazistů
● 33,2 % žáků odborných učilišť
● 43,9% studentů nástavbového studia
na středních odborných školách
Zdroj MŠMT ČR
Není snad neskromným přáním, aby
se tyto výsledky dostaly i k dřívějším
kritikům víceletého gymnázia. Všem
úspěšným maturantům patří blahopřání a
mnoha dalším poděkování.
RNDr. Stanislav Máca, ředitel školy

Starosta aktuálně
k maturitám:

Z výsledku maturitních zkoušek na GOB mám
velkou radost. Blahopřeji studentům a pedagogům děkuji za jejich přípravu. Výsledek je
pádnou odpovědí na krajem navrhovanou
redukci gymnaziálních oborů v Telči!
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Panenská Rozsíčka

Maturitní soustředění 2011.

Foto: Archiv GOB a SOŠ

Z jednání rady města
14. schůze - 11. května

- RM schválila ﬁnanční příspěvek ve
výši 6 tis. Kč na akci Noc kostelů 2011
v Telči.
- RM schválila podání žádosti do „Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 – II. část“ na rozšíření
Městského kamerového dohlížecího systému.
- RM vzala na vědomí přehled pohledávek a daňových příjmů k 30. 4. 2011 a
rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí
letošního roku.
- RM vzala na vědomí postup odboru
rozvoje ve věci bezpečnosti na železničních přejezdech v Telči ze strany Správy
železniční dopravní cesty.

15. schůze - 25. května

- RM schválila uzavření kupní a nájemní
smlouvy s kupujícím a nájemcem společností M-SOFT Jihlava, jejichž předměty
je část metropolitní sítě ITELČ.
- RM schválila umístění sedmi kreslicích tabulí společností AXA na dětských
hřištích.
- RM schválila rozdělení ﬁnanční částky
z programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2011.
- RM schválila uzavření smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů
mezi Národní knihovnou České republiky a městem Telč.

Konzultační den
rady města

středa 20. července
15,00 - 17,00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

RWE podpořilo
Domov pro seniory

Telčský Domov pro seniory (Domov důchodců) získal 100 tis. Kč z dotačního
programu energetické společnosti RWE.
TL o tom informoval ředitel DpS Miloš
Roudenský. „Jsem rád, že jsme v množství žadatelů o podporu uspěli. Dotace
pomohla zlepšit vybavení našeho ústavu,“ uvedl pro TL. Co za dar Domov pořídil? V souladu s dotačními pravidly zakoupil speciální sedačku do sprch, vozíky
pro imobilní klienty a podařilo se navýšit
počet klientů vybavených signalizačním
zařízením pro povolání okamžité pomoci
personálem.
(z)

Po jedenácté:

Telč bude mít nový ÚP

Rozkvetlé truhlíky před okny a balkóny, vysečené trávníky, to všechno nám
připomíná, jak důležité je prostředí, ve
kterém žijeme. Město Telč proto každoročně vyhlašuje soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu. Využívá tak možnosti odměnit nejúspěšnější a poděkovat
všem, kteří s láskou a vytrvalostí pečují
o vzhled svých domů i jejich okolí. Již
po jedenácté komise složená z pracovníků odboru rozvoje a přizvaných odborníků od června do září průběžně sleduje
a dokumentuje zajímavé květinové kompozice oken a balkónů, dekorační zeleň
domů a předzahrádek, viditelnou z veřejného prostranství. V měsíci říjnu komise
soutěž vyhodnotí a vybere ze všech částí
města a místní části Studnice celkem třináct oceněných bez určení pořadí. Komise také obvykle doporučí udělit i ocenění
mimořádné za výjimečný inspirativní
počin. Výsledky soutěže budou zveřejněny v listopadových Telčských listech
a ceny v podobě dárků souvisejících s
pěstováním květin předá starosta Roman
Fabeš při setkání všech oceněných a organizátorů soutěže. Již nyní se těšíme,
jaká překvapení letošní soutěž přinese.
Hana Müllerová, místostarostka

Zpracování nového územního plánu
města Telče bylo zahájeno v roce 2010.
V současné době je návrh územního
plánu projednán s dotčenými orgány
a jsou řešeny závěrečné kroky spojené s vydáním nového územního plánu
Telče, mezi které patří i připravované
veřejné projednání návrhu územního
plánu. S veřejností bude územní plán
projednán v srpnu letošního roku. Přesný termín veřejného projednání není v
době uzávěrky těchto Telčských listů
zatím stanoven. Informaci o termínu
a místě konání veřejného projednání
návrhu územního plánu najdete v srpnových TL a také na úřední desce a internetových stránkách města na začátku
července.
Návrh územního plánu bude vystaven k
veřejnému nahlédnutí na odboru rozvoje a územního plánování (pořizovatel)
min. po dobu 30 dnů před termínem
konání veřejného projednání. Každý ze
zájemců má možnost ve lhůtě od vystavení návrhu, nejpozději při veřejném
projednání, uplatnit své připomínky,
případně námitky, jak je stanoveno stavebním zákonem.
Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování MěÚ Telč

Postní almužna
pomohla k autu

Skutek roku 2010.
Pro Marii Gregorovou

Soutěž o nejlepší
květinovou výzdobu

Postní almužna je akce duchovní formace,
která navazuje na starobylou postní tradici.
Věřící, kteří se během postní doby zřeknou
některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc
lidem v nouzi. Peníze se vkládají do tzv.
postniček a církev je prostřednictvím Charity používá na pomoc potřebným. Postní
almužna se koná od roku 2009 z pověření
České biskupské konference.
V působnosti Oblastní Charity Jihlava se
letos ve 109 schránkách sešlo 37 226 Kč.
Z této částky bude 27 070 Kč použito na
nákup nezbytného osobního automobilu
pro Charitní pečovatelskou službu v Telči.
Podle TZ s přispěním Radky Jonášové

Policie ČR

Obvodní oddělení Telč
Luční 625, 588 56 Telč

tel.: 974 266 520
567 243 633, 724 846 692
e-mail: jiooptelc@mvcr.cz
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Zpracování územního
plánu ﬁnišuje

V anketě Skutek roku, kterou druhým
rokem vyhlásil kraj Vysočina, hodnotí
veřejnost nejvýraznější dobrovolnické
skutky jednotlivců a organizací. Letos
zde měla zastoupení i Telč. Mezi dvacítkou oceněných byla v sociálně - zdravotní kategorii oceněna Radou kraje také
paní Marie Gregorová z Telče, koordinátorka dobrovolníků o.s. SDÍLENÍ, za
péči o seniory a osamělé lidi. O aktivitách o.s. SDÍLENÍ v TL pravidelně informujeme.

Poděkování za Noc kostelů
Organizátoři Noci kostelů v Telči děkují
těm, kdo akci podpořili:
● Město Telč
● Gema Art Group Praha, a.s.,
● Pekařství Marek
● Pavel Komín, soukromý zemědělec (PI)

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč - 607 670 352

Radosti a starosti telčského starosty
U nás vlakem,
v Rakousku na kole

To je asi v současné době nejreálnější
vize dalšího fungování železniční trati,
která až do roku 1945 spojovala Kostelec u Jihlavy a rakouský Waidhofen
(Schwarzenau). Rakouská strana na
nedávném veřejném jednání v Gross

padlo rozhodnutí využít trasu železnice
pro cyklostezku. Tím zůstane celá trasa
majetkově pohromadě. Dolní Rakousko tvrdí, že pokud by v budoucnu pro
železniční dopravu nastaly příznivější
podmínky a našly se peníze na obnovení železnice, bude trať obnovena.
Za českou stranu jsme absolvovali
řadu jednání s cílem znovupropojení a

modelů, zázemí pro cykloturisty a jízdy parních vlaků. Všechny tři projekty
by na sebe měly navazovat a nabídnout
návštěvníkům tohoto příhraničního regionu další atraktivní služby.
Stranou ale nenecháváme ani silniční
propojení do Rakouska. Rádi bychom,
aby se tato silnice stala kvalitním propojením mezi oběma regiony. To by
přineslo jak ekonomický rozvoj, tak
i podporu cestovnímu ruchu. Všichni
víme, že bez kvalitní silnice se nebudou rozvíjet ani místní podniky ani k
nám nepřijedou turisté. Na druhé straně se ale bráníme tomu, aby se ze silnice stala tranzitní trasa pro kamiony
mezi českou a rakouskou dálnicí.

Co nového ve Štěpnici

Štěpnice byla v červnu doopravdy neprůjezdná.
Sieghartsu představila studii cyklostezky pod názvem Thayathalrunde.
Okruh má být dlouhý zhruba 130 km,
částečně povede na stávajících značených cyklostezkách a částečně bude
nově vybudován. Nově budovaná část
cyklostezky povede v trasách dvou nevyužívaných železnic do Raabsu a do
Fratres.
Zájmem rakouské strany je, aby tato
cyklostezka vedla po staré železniční
trati až na slavonické vlakové nádraží.
Po českém území pak stezky mezi Slavonicemi a Písečnou povede okruh po
značené cyklostezce Greenway Praha
– Vídeň.
V současné době běží přípravné práce,
v příštím roce by se mělo začít stavět a
kompletní okruh by měl být v provozu
v roce 2013.
Projekt připravované cyklostezky má
podporu a příslib ﬁnancování ze strany Dolního Rakouska. A je reakcí na
rozhodnutí rakouské spolkové vlády a
Rakouských státních drah, které ukončily provoz některých železničních tratí a majetkově je převedly na spolkové
země. Ty ale nemají peníze na revitalizaci a provozování železnice, a proto

Foto: Ilona Jeníčková

revitalizace železnice. V současné situaci nám ale nezbývá nic jiného, než
se situaci na rakouské straně s našimi
rozvojovými záměry přizpůsobit. Pevně věříme, že změna v Rakousku nebude mít na provoz naší železnice žádný
dopad. Kompetentními orgány je stále
deklarováno udržení provozu a celková revitalizace trati. Pokud jde o provoz, ten je celkem ustálený, významně
ale narůstá turistické využití trati. A my
bychom rádi využili nejenom potenciál
trati, ale celého území jak na české, tak
i na rakouské straně.
V současné době jsou připravovány
tři projekty, které by měly pomoci jak
dopravní obslužnosti území, tak i jeho
zatraktivnění. Kromě rakouskou stranou připravované cyklostezky Rakušané ve spolupráci s krajem Vysočina
a Jihočeským krajem připravují víkendovou autobusovou linku z Rakouska
přes Slavonice a Dačice do Telče. A
Svazek železnice Kostelec – Slavonice
společně s městy Třešť, Telč, Dačice,
Slavonice a rakouským Zukunftsraum
Thayaland pracuje na přípravě projektu turistického zatraktivnění této železnice – expozice historických vlaků a
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I v tomto čísle bych rád informoval o
aktuální situaci ve Štěpnici. Práce na
hlavních řadech a přípojkách kanalizace a vodovodu probíhají v podstatě po
celé délce uzavírky. Znovu zdůrazňuji,
že celý průtah je uzavřený a průjezd
je možný pouze pro vozidla stavby a
dopravní obslužnost. Přesto se najdou
místní řidiči, kteří přes staveniště projíždí a dokonce si ho pletou se závodní
dráhou. A neodradí je ani pokuty udělované policií. Přitom průjezd těsně
podél čtyřmetrových výkopů je krajně
nebezpečný. Hlavně je to ale bezohledné vůči obyvatelům těchto ulic. Již
několikrát došlo k poškození provizorních přívodů a lidé jsou pak bez vody.
A prašná stopa za rychle jedoucím autem možná zvedne adrenalin řidiči, ale
všem okolo hodně znepříjemní život.
Jen by mě zajímalo, co by ten dotyčný
řidič dělal, kdyby se to dělo pod jeho
okny?!
Mám ale i pozitivní informace. Běží výběrové řízení na povrch silnice, ﬁrma je
již vybrána, a pokud se nikdo neodvolá,
mohla by začít v červenci stavět. Firma
Sates v rekordním čase a ve výborné
kvalitě dokončila dláždění zbytku Nerudovy ulice, takže její obyvatelé konečně
mohou chodit po opravené cestě. Díky
za vaši trpělivost, myslím, že se vyplatila. Dobrou zprávu mám i pro obyvatele
ulice Na Posvátné. Městu se podařilo
získat dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na chodníky. Takže pokud
vše půjde podle plánu, mohli by se letos
dočkat nových kanalizací, vodovodu,
silnice, osvětlení i chodníků.
Roman Fabeš

www.telc-etc.cz

Srdečné pozdravy ze 13. století, díl 1.

Archeologický výzkum Staroměstského rybníka
V březnu letošního roku byl zahájen
záchranný archeologický výzkum dna
Staroměstského rybníka, který umožnilo odbahňování a rekonstrukce největšího telčského rybníka. Ve spolupráci
s ﬁrmami VHS Bohemia a Ekostavby
Brno odkrývají pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava jedno z nejstarších stálých
sídlišť na území Telčské kotliny. Podle
dosavadních nálezů se zde lidé natrvalo
usadili v době začínající „velké středověké kolonizace“ někdy na přelomu 12.
a 13. století. Jejich příchod do relativně
nehostinných lokalit v polohách nad 500
m n m. souvisel jednak s růstem počtu

V místě křížení cest nedaleko od kostela
Matky Boží na terase Telčského potoka si první osadníci postavili dřevěné
domy opatřené v několika případech
kamennými podezdívkami. Dnes nám
po nich zbyly jen otisky v jílovitém
podloží rybníka. Spodní části příbytků
se dochovaly v podobě jam po kůlech
– opracovaných kmenech stromů nesoucích nadzemní trámové konstrukce
a zbytků dřevěných podlah postavených
z fošen. Velké množství movitých nálezů, především fragmentů tzv. zásobnic
– tlustostěnných keramických nádob na
skladování potravin a kostí domácích

Tady bydleli první obyvatelé Telče. Teď jsou zde doma mladé archeoložky.
Foto: David Zimola
obyvatelstva a z toho vyplývající potřezvířat, dokládá intenzivní osídlení. Je
by nové půdy, ale především s rozvojem
zajímavé, že drtivá většina keramických
obchodu, který kvetl podél středověkých
nálezů náleží do 13. století, mladší arcest vedoucích z rakouského Podunají
tefakty se objevují jen ojediněle, což
směrem do Čech.
podporuje teorii, že místo bylo opuštěno
ještě ve středověku.
Co objeví archeologové
Kromě výbavy středověkých domácve Staroměstském rybníku
ností nacházíme také doklady řemeslné
v roce 2111?
výroby, jako např. surový graﬁt přidáMnožství PET lahví a PE obalů pod
vaný do keramického těsta při výrobě
vyhlídkovým molem na Oslednicích.
keramiky nebo strusky po hutnění želeDopředu bychom se měli stydět. TL
za a snad i barevných kovů. Četné náA právě jedna z nich, tzv. Humpolecká,
lezy spodních částí pecí a výhní mohly
procházela údolím Telčského potoka v
sloužit k výrobě běžných železných
blízkosti Starého Města, kde se předpoklápředmětů, jako jsou koňské podkovy,
dá křížení s tzv. Telčskou cestou, vedoucí
nebo i k náročnějšímu odlévání součásvýchodozápadním směrem od Staré Říše
tí oděvů v podobě přezek či spon. Vlhna Jindřichův Hradec. Tuto cestu, nebo
ké prostředí přispělo také k zachování
její odnož, se pravděpodobně podařilo
dřevěných artefaktů. Do podloží jsou
objevit na dně rybníka v místech původdodnes zapuštěny opracované konce
ního potočního koryta, kde se nacházel do
dřevěných plotů z prken nebo kuláčů
výstavby rybníka ve druhé polovině 14.
a kmeny stromů pro svislé konstrukce
století kameny vyztužený brod.
přístřešků nebo domů.
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Již dnes můžeme konstatovat, že nalézané
archeologické situace a movité nálezy významně přispějí k poznání nejstarší historie Starého Města a obohatí telčské muzejní expozice. Archeologický výzkum bude
v návaznosti na stavební práce pokračovat
přes léto i na podzim a my vás o jeho výsledcích budeme průběžně informovat.
David Zimola, vedoucí archeologického
odd. Muzea Vysočiny

Zámek v červenci

Nabucco!

Štiřín, Orlík, Lednice a dalších šest předních českých zámků, včetně telčského,
budou o letošních prázdninách hosty ojedinělého festivalu Klasika pod hvězdami
– Nabucco 2011.
Šňůra devíti představení opery Nabucco
pod širým nebem začne 22. července na
zámku Štiřín u Prahy, o den později bude jejím hostem zámecký park v Telči.
Vystupují velbloudi - devítiletá Majda a
její roční syn Abdul!
Více jak 100členný soubor, v čele se sólisty předních operních scén České republiky, slibuje nevšední zážitek. Pavla
Filipová z pořádající agentury ArtTriton
představila pro TL hlavní účinkující: Nabucco - Jakub Kettner, sólista Moravského divadla Olomouc, Abigail - Liana
Sass, hostující sólistka, Zacharias - David Szendiuch, sólista Moravského divadla Olomouc, Fenena - Eliška Weissová,
hostující sólistka, Ismael - Milan Vlček,
sólista Moravského divadla Olomouc.
Zpěv v italštině, pro návštěvníky je připraven podrobný obsah opery v češtině,
němčině a angličtině.
Pokud se na operu vypravíte, nemusíte se
bát nepříznivého počasí. Jestliže začne
pršet, hraje se dál. Jeviště i orchestřiště
jsou krytá a pro diváky mají pořadatelé
připravené jednorázové pláštěnky.
Klasika pod hvězdami

Nabucco 2011
Zámecký park
23. července od 21 hodin.

Verdiho Nabucco v italském originále
pod širým nebem. 100členný soubor,
živá zvířata, ohňostroj.
V zámecké galerii je již předprodej
vstupenek v době otevření zámku!

Greenway vede Regionem Renesance

Možná vás nadpis zaskočil, takže nejdříve vysvětlení pojmů. Greenway Praha
– Vídeň je cyklotrasa vyznačená již několik let a spojující dvě města z názvu.
Je velice frekventovaná a tím pádem přínosná pro cestovní ruch. Bohužel, nevede přes Telč, ale prochází podél hranic s
Rakouskem. Podél trasy ale vznikají tzv.
tematické odbočky – třeba trasa řemesel
a vyznání nebo vinařská stezka.
Region Renesance je volné sdružení mikroregionů Třešťsko, Telčsko, Dačicko
a Jemnicko, které vzniklo v Telči v roce
2006. Společně se v něm snažíme o podporu a spolupráci v oblasti cestovního
ruchu.
A k pátému výročí vzniku RR jsme si
dali malý dárek – tematickou cyklotrasu
Greenway Regionu Renesance. Okružní

trasa s využitím části hlavní Greenway
je dlouhá téměř 180 km, je kompletně
vyznačena logem trasy a vede po asfaltových a zpevněných cestách mimo
frekventované silnice. Ale hlavně vede
nádhernou krajinou Vysočiny a České
Kanady a spojuje řadu atraktivních míst.
Telč – Roštejn – Třešť – Nová Říše
– Jemnice – Slavonice – Landštejn – to
jsou jen ty hlavní korálky na celé trase.
A mimo ně i spousta dalších zajímavostí.
Peloton 40 lidí trasu slavnostně otevřel
zahajovací jízdou v polovině června. A
zvládl to za tři dny. Zkuste to i vy. Stačí
se informovat v kanceláři Mikroregionu
Telčsko, anebo si jen vyzvednout mapu v
Informačním centru na radnici. A pak už
jen šlápnout do pedálů a šťastnou cestu!
Roman Fabeš

Na podporu turistického ruchu

Kraj se vyznamenal

Na začátku letošní turistické sezóny vydává Krajský úřad kraje Vysočina 39 turistických brožur, které mají přivést do
regionu další návštěvníky. Těm, kteří jej
navštíví, pak mají připomenout největší
zajímavosti Vysočiny. Ty hodně známé,
ale i ty, které pozornosti veřejnosti zatím
unikají.

I na kraji ví, že je Telčsko. Více na toto
téma v glose na straně 19.

Peloton měl smůlu. Sluneční hodiny v Třešti zrovna nešly.

Foto: Petra Šalandová

Nový pramen informací

Psali o nás

Neoﬁciální web Telče? Ano, i tak by se
dal nazvat komunitní web www.itelc.
net, kde se mimo jiné dozvíte o spoustě
kulturních akcí v okolí. Chcete se podělit o svoje postřehy o životě v Telči
a nejen v ní? Tak neváhejte a přidejte
se k nám! Pořádáte nějakou zajímavou akci? Dejte nám vědět a uveřejníme Vám článek. Líbí se Vám něco na
itelci? Není nic jednoduššího než dát
LIKE nebo sdílet na facebooku, popř.
využít facebook komentáře pod články. Zároveň hledáme dobrovolníky pro
pořádání bm(X)treme festu, který naše
itelc.net crew organizuje.
Roman Čermák

Měsíčník Motor Journal, který se věnuje historickým dopravním prostředkům,
uveřejnil v letošním 6. čísle na dvou
stranách reportáž z květnové veteránské
revue v Telči. Autor Jiří Mátl přiblížil
zajímavým způsobem čtenářům v celé
republice atmosféru úspěšné akce zdejšího Spolku velocipedistů. Reportáž provází více než desítka kvalitních barevných fotograﬁí.

www.itelc.net Motor Journal

13 brožur mapuje jednotlivé regiony kraje, 6 popisuje nejvýznamnější stavební
památky podle jednotlivých stavebních
slohů a zbylých 20 je pak věnováno různým typům památek, od lidové architektury, přes technické památky, až po zámky a hrady kraje.
Brožury zpracoval odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského
úřadu. Jeho vedoucí Katina Lisá pro TL
uvedla: „Finanční prostředky na projekt,
6,9 mil. Kč, jsme získali z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Věřím, že
to jsou účelně investované prostředky,
které podpoří rozvoj cestovního ruchu v
kraji.“
Brožury mají mnoho barevných fotograﬁí a každá obsahuje vloženou mapku s
vyznačením památek, které konkrétně
popisuje. Publikace budou k dispozici v
infocentrech měst a na dalších místech,
kde se návštěvníci kraje pohybují.
Jak v tomto velkém projektu dopadlo
Telčsko? Velmi dobře. Nejenže má vlastní brožuru popisující město a turisticky
nejzajímavější památky regionu (hrad
Roštejn, Novou Říši, Krasonice ad.), ale
jeho památky a zajímavá místa najdeme
prakticky ve většině dalších brožur. (z)

125 let muzea v Telči
Zcela nová expozice v areálu Státního zámku.
Unikátní exponáty o životě našich předků.
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Vědecký park
roste

Vědecký park Akademie věd ČR Centrum excelence Telč vyrůstá za bývalou
Hospodyňskou školou (internát SOŠ) u
lesíka Punčoška. O investici za téměř
240 mil. Kč jsme podrobně psali v TL
11/2010. Snímek Františka Vítů ukazuje
stav stavebních prací v polovině června.
Podobu pavilonů vědeckého parku po
dokončení můžeme ukázat díky vizualizaci, kterou nám poskytla Petra Pavlasová, hlavní manažerka projektu CET.

Záplaty nejen pro Žižku

Rozhovor s Milošem Drdáckým
o práci Centra excelence Telč
TL 11/2010
Popiska

Při festivalu Telč bm(X)treme 25. června létala v Telči kola.
Od 21. do 24. července budou zde létat horkovzdušné balóny.
Dovolí-li jim to počasí.

Kulturní dům Dyjice

Dyjické pastičky v červenci
Sobota 9. července ve 20,00

Oldřich Janota

Legenda alternativní hudební scény. Pojízdná orientální čajovna.

Neděle 17.července v 19,00

Beňa&Ptaszek

Česko - slovenské bluesové duo.

Více www.dyjickepasticky.cz
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17. ročník!

Akademie před startem

Francouzsko - česká hudební akademie V. Bukač:

Již 17. ročník ojedinělého kulturně vzdělávacího projektu evropského významu, kterým bezesporu Francouzsko-česká hudební akademie je, začne 1.
července v Telči.
Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol z celého
světa mistrovské a interpretační kurzy.
Kurzů se letos účastní přes 45 studentů
z Čech, Francie, Slovenska, Anglie, ale
také z Japonska a Taiwanu. V průběhu
deseti dní se studenti pod vedením profesorů, kterými jsou přední čeští a francouzští hudebníci, zdokonalují ve hře na
nástroje, kterým se při studiu věnují.
V letošním ročníku budou otevřeny kurzy pro violu, violoncello, ﬂétnu a lesní
roh. Již tradičně jsou součástí akademie
koncerty a veřejné přehrávky, jejichž
přehled přinášíme na jiném místě TL.
Na otázku, kdo letošní kurzy povede,
odpověděla ředitelka akademie Zuzana

Šmídová: „Z Francie to bude Catherine
Cantin (ﬂétna), sólistka orchestru Opery
Bastille v Paříži, a André Cazalet (lesní
roh), profesor na Hudební a taneční konzervatoři v Paříži. Violu bude vyučovat
Vladimír Bukač, člen Talichova kvarteta,
který v současné době působí na Vysoké
hudební škole v Drážďanech, a violoncello koncertní umělkyně Michaela Fukačová.“ Zajímavý pohled na akademii nám
sdělila její bývalá dlouholetá ředitelka
Anna Jeníčková: „Letošní Pražské jaro
zahajoval Smetanovou Mou vlastí Symfonický orchestr Pražské konzervatoře.
Měla jsem možnost na něm být a s velkým
potěšením, až snad dojetím, jsem sledovala členy orchestru, kteří byli žáky telčské akademie, hornisty Hanu Liškovou,
Kateřinu Jarůrkovou a Ondřeje Vrabce,
hobojistu Vojtěcha Podroužka, violoncellistu Štěpána Drtinu a další. Řada z nich
se do Telče stále vrací.“
Podle TZ

Foto z loňské Akademie.

Foto: Archiv Akademie

Program 17. ročníku Francouzsko-české hudební akademie
Telč, 1. - 10. července
6. a 8. července v 19,30

Veřejné přehrávky studentů, Sál ZUŠ Telč
7. července v 19,00

Koncert studentů a profesorů, Kostel sv. Jakuba v Telči
9. července v 19,00

Slavnostní koncert profesorů, Kostel sv. Jakuba v Telči
10. července v 19,30

Závěrečný koncert studentů, Klášter premonstrátů v Nové Říši
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Do Telče se rád vracím

Prakticky bezprostředně před
zahájením letošního ročníku
Francouzsko české akademie
v Telči položila
Zuzana Šmídová dvě otázky
prof. Vladimíru
Bukačovi, pravidelnému vyučujícímu violových kurzů.
Na kolikáté akademii budete letos vyučovat?
Bude to již „můj“ sedmý ročník Francouzsko-české akademie. Poprvé jsem
zde byl již v roce 2004! Opravdu se rád
do Telče vracím.
Prozradíte novinky ve svém repertoáru?
Já jsem letos udělal jeden pěkný počin,
ze kterého mám opravdu radost. Natočil jsem všechny (3) sonáty pro violu a
klavír Jindřicha Felda pro Český rozhlas Vltava. V Drážďanech pak chystám zajímavý projekt s pracovním názvem „Hudba ruského romantismu“.
Skladby z obou zmíněných projektů se
logicky objevují na mých letošních koncertech.
Vladimír Bukač patří mezi nejlepší
české violisty. V roce 1989 absolvoval pražskou Akademii múzických
umění. Vzdělání si dále prohloubil
studiem na Vysoké hudební škole ve
Freiburgu. Již během studií upoutal
pozornost hudebního světa úspěchy
na soutěžích v Česku i v zahraničí.
V letech 1990 - 93 působil v Japonsku
při Orchestra Ensemble Kanazawa.
Jako sólista vystupoval na prestižních pódiích nejen v Japonsku, ale
i v Austrálii a na Novém Zélandě.
Od roku 1994 je členem Talichova
kvarteta. Zprvu jako houslista a od
roku 1997 jako violista. S kvartetem
pravidelně koncertuje prakticky po
celém světě vč. USA. Od roku 2002
je současně profesorem Vysoké hudební školy v Drážďanech, kde vede
violovou sekci.
Hraje na vzácný italský nástroj z
dílny Santini Lavazza&G.B. Guadanini, Milan 1725/75.

www.academie-telc.cz

Gymnázium má nejlepší časopis na Vysočině
Studentský časopis „Naše škola: Gymnázium Telč“ byl v úterý 14. června na
soutěži pořádané Centrem Vysočina v
konkurenci několika desítek přihlášených
vyhodnocen jako nejlepší školní časopis
Vysočiny pro rok 2011.
„Je to profesionální práce. Zaujal nás
poutavý design a vůbec celá typograﬁe
časopisu, která je na profesionální úrovni,“ zhodnotil práci telčských studentů
pořadatel Milan Pilař. Porota sestavená
z předních odborníků v oblasti médií
shledala projekt Naše škola celkově pozitivním. Jako velké klady uváděla mimo
jiné brilantní propojení s elektronickou
verzí na adrese www.naseskola.somt.cz
a příspěvky obsahově přesahující rámec
školy. „Líbí se mi poutavé rubriky, které
studenty zaujmou - rozhovory se zajímavými lidmi, nebo třeba vysokoškoláky,
kteří na Březinově gymnáziu studovali,“
doplnil Pilař.

proč časopis vůbec vydáváme. Já jim na
to vždy odpovídám, že jen děláme to,
co nás baví. V tom je to kouzlo. I kdyby se tato práce nedala v budoucnu žádným způsobem využít, je to neocenitelná
zkušenost. Jsem rád, že jsem při výběru
redakčního týmu vsadil na partu invenčních a pracovitých lidí, kteří mne tímto
úspěchem ve správnosti výběru pouze
utvrdili.“
Šéfredaktor Petr Kroupa vede tým patnácti redaktorů - Leoš Tejkl, Daniel Páral, Radim Tichý, Tomáš Motyčka, Jiří
Mezera, Veronika Pulkrábová, Alena
Urbánková, Helena Vítů, Lucie Skálová,
Jana Razimová, Eliška Nosková, Marie
Majdičová, Veronika Křenková, Ivana
Holcová, Veronika Bartušková a webmaster Lukáš Vejmelka. Spolupráci při
jazykových korekturách zajišťuje Mgr.
Markéta Marešová.
Projekt „Naše škola: Gymnázium

Petr Kroupa, šéfredaktor školního časopisu GOB a SOŠ Naše škola, to má černé na
bílém. Časopis, který vede, je nejlepší na Vysočině!
Foto: Jiří Mezera
Za úspěchem stojí student gymnázia Petr
Kroupa, se svým redakčním týmem. K výhře podotýká: „Někteří se na nás nechápavě dívají přes prsty a nedokáží pochopit,

Telč“ postoupil do celorepublikového kola, které proběhne na podzim
tohoto roku.
Stanislav Máca, ředitel GOB a SOŠ

Letní jazyková škola v Telči 2011
Letní intenzivní kurz francouzštiny
13. – 21. srpna

Více: www.academie-telc.cz, Zuzana Šmídová, fkurzy.telc@centrum.cz

Letní intenzivní kurz angličtiny
13. – 20. a 14. – 19. srpna

Více: Markéta Pilařová, tel. 603 241 692, pilarova@phil.muni.cz
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Připomínáme si
90 roků

15. května 1921 se v Ostravě narodil
Jaroslav Mária Dudek (+2005). Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně
se stal v roce 1953 ředitelem tehdejších
zemědělských škol v Telči, ze kterých
jeho zásluhou v roce 1958 vznikla Střední
zemědělská technická škola, později
zaměřená na obor ekonomika zemědělství.
Byl jak uznávaným zemědělským odborníkem, tak pedagogem, jenž ve škole,
kterou vedl, prosazoval moderní výukové
metody. Věnoval se také poezii a podporoval výtvarné umění. V roce 2004
obdržel Cenu města Telče.

100 roků

27. července 1911 zemřel Leandr Čech
(*1854). V letech 1879 až 1894 byl profesorem češtiny a němčiny na telčské
reálce. Poté se stal prvním ředitelem nově
založeného gymnázia v Novém Městě na
Moravě. L. Čech byl významnou osobností českého politického a společenského
života na Moravě v poslední třetině 19.
století. Je považován za hlavního zakladatele Národní jednoty pro jihozápadní
Moravu (1886), která, díky jemu, měla
první dva roky sídlo v Telči.
30. července 1911 se v Telči narodil
Ladislav Chalupský (+1942). Absolvent
zdejší reálky působil od roku 1935 jako
učitel v Dačicích a také jako okresní
instruktor předvojenské výchovy. Po
okupaci Československa v roce 1939 se
v Telči okamžitě zapojil do vojenské odbojové skupiny Obrana národa. Bohužel
již v prosinci téhož roku byla organizace
odhalena a L. Chalupský byl zatčen. Jeho
životní dráha předčasně skončila v roce
1942 v koncentračním táboře Osvětim.

130 roků

5. července 1881 se ve Frenštátu pod
Radhoštěm narodil Cyril Michna (+1965).
Absolvent Umělecko-průmyslové školy v
Praze nastoupil v roce 1902 jako profesor
kreslení na telčské reálce, které zůstal celý
další profesní život věrný. Působil na ní až
do roku 1948! Řadu let byl také předsedou
pěveckého sboru Smetana, vedl v Telči
Československý červený kříž a byl rovněž
starostou Sokola.
Více:
Kdo byl kdo z telčských osobností
Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě
Zemědělská škola č. 9 roč. 2010/11
J. Ptáček: J. M. Dudek

Pouť k pramenům

U pramene Dyje

Římskokatolická církev letos zahájila
tříletou přípravu na jubilejní rok 2013,
kdy si nejen ona, ale celá společnost připomene 1150 let od příchodu sv Cyrila
a Metoděje do naší vlasti a přijetí křesťanství. Letošní církevní akce jsou tak logicky zaměřeny na svátost křtu. V jejich
rámci se v úterý 6. července uskuteční
u pramene Dyje u Panenské Rozsíčky bohoslužba, modlitba růžence a mše
svatá. Hlavním organizátorem ojedinělé
události je znojemské děkanství. P. Jindřich Bartoš, znojemský děkan, k tomu
pro TL uvedl: „Křest nás zvlášť vede k
náboženské symbolice vody. Mnohé prameny a studánky na Moravě nesou cyrilometodějskou tradici. Pramen Dyje sice
mezi tyto „posvátné“ nepatří, ale je jisté,
že staré cesty bývaly kolem řek. Cesty
kolem Dyje jsou tedy také cestami naší
křesťanské historie,“ a současně také připomněl, „Dyje je hlavní řekou brněnské
diecése. Nejen že zde Moravská Dyje
pramení, ale protéká asi 90 obcemi a
60 farnostmi. Téměř celá diecése leží v
povodí Dyje. Voda z Dyje se na mnoha
místech pije z velkých vodovodů, touto
vodou také na mnoha místech dnes křtíme. Řeka tedy přináší přirozený život,
ale je i znamením věčného života.“

Znojmo, jako největší město na Dyji, zve
všechny ke společnému setkání a modlitbě
www.farnostznojmo.cz
u pramene řeky v den po letošním svátku
věrozvěstů. „Budeme zde prosit o Boží
požehnání, modlit se za všechny farnosti, jimiž Dyje protéká, a obnovíme svůj
křest,“ upřesnil děkan Bartoš.
Organizátoři zajistili pro poutníky parkování na vyhrazené louce při silnici z
Třeště do Panenské Rozsíčky, asi 500 m
od pramene. Doporučují, aby si vzali s
sebou stoličky na sezení. Ze Znojma je
pak zajištěna hromadná doprava na
Panenská Rozsíčka, římskokatolická
farnost Urbanov, děkanství telčské
bohoslužbu. Starosta Panenské Rozsíčky
Bohumil Novák mimořádnou událost v
obci vítá: „Mohla by se z ní stát krásná
tradice. Dyje by si ji zasloužila.“ Především v 19. století byla i v Telči živá
historická cyrilometodějská tradice. Josef Rampula zaznamenal v Pověstech a
názorech o vzniku a vývoji Telče (1946)
hned tři pověsti, které kladou vznik kostela Matky Boží, a především staré kamenné kazatelny na hřbitově, do časů cyrilometodějských, tedy do 9. století. /z/

Vzpomínáme na 20. století

Makovice věže vydala
tajemství Podstatských

Na počátku června byla ve Velkém Újezdu u Olomouce sňata makovice z věže
tamního farního kostela sv. Jakuba.
Jako ve většině podobných případů i
zdejší badatelé a historici s napětím očekávali, jaké poselství z minulostí ukrývá.
V Telčských listech tuto událost zmiňujeme proto, že hrobka kostela je již více
než dvě století místem posledního odpočinku Podststatských - Lichtensteinů,
bývalých majitelů telčského panství.
Podrobné studium Memoranda z roku
1833, které mimo jiné makovice skrývala,
pomohlo deﬁnitivně určit ostatky nejstarší pochované osoby v kryptě. Patří Aloisi
Janu Podstatskému - Lichtensteinovi (1752
- 1790). TL o tom informoval Josef Richter, velký znalec historie Velkého Újezdu a
genaologie Podstatských - Lichtensteinů.
Alois Jan P/L byl černou ovcí rodu. Jako
důstojník císařské armády byl pro řadu
poklesků a porušení zákonů odsouzen
císařem Josefem II. k trestu „projít uličkou“, který nepřežil (odsouzenec procházel mezi dvěma řadami důstojníků,
kteří ho doslova lynčovali).
Jeho tělo bylo
uloženo
v
hrobce v neoznačené rakvi.
Později se na
jeho
osobu
prakticky zapomnělo.
V hrobce je
mimo jiné pochován (1793)
i jeho otec Alois Arnošt Podstatský- Lichtenstein, který v době vlády Marie Terezie řídil
v mnoha zemích monarchie komise, které
vedly práce na tehdejší velké pozemkové reformě, tzv. tereziánském katastru. S výsledky
jeho práce tak vlastně pracujeme dodnes.
Kéž poslouží tento spis v čase, až my přítomní zde nebudeme, našim váženým pánům nástupcům jako příjemná vzpomínka
na zašlé doby a zároveň je také nadchne a
povzbudí k sepsání podobné památky pro
budoucí pokolení. (Z dokumentu nalezeného v makovici věže)
V roce 1813 pak do hrobky přibyl další
Podstatský-Lichtenstein, Leopold I., který
tento šlechtický rod přivedl v roce 1796 na
150 roků do Telče. Byl synem zmíněného
vysokého císařského úředníka a diplomata
Aloise Arnošta P/L a bratrem „neznámého“
z hrobky, Aloise Jana, černé ovce rodiny.
Co asi ukrývají schránky ukryté v makovici v�že kostela sv. Jakuba st.?
(K �lánku uvnit� listu)

Farmářské trhy na náměstí měst. „Hit“ letošního roku. Novinka? Ale kdepak. Trhy
na náměstích tady byly dávno před tím, než je socialistický obchod zlikvidoval. Náš
snímek je asi z roku 1935 a muž v bílé košili prodávající zeleninu je telčský zahradník
pan Alois Čermák.
Za poskytnutí snímku děkujeme naší čtenářce paní Heleně Burianové.
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Podle článku Josefa Richtera Makovice
kostela sv. Jakuba st. ve Velkém Újezdě snesena potřetí ve zpravodaji Velkého Újezda a okolí Žibřid č. 2/2011

Žáci GOB a SOŠ Telč soutěží

Uspěli na „republice“ i v kraji

Žáci středních škol z celé České republiky se setkali již po devatenácté na celostátní soutěži v graﬁckých předmětech.
Letos klání proběhlo na Vyšší odborné
škole a Obchodní akademii v Chotěboři
ve dnech 28. a 29. dubna. Své síly zde
změřilo 90 soutěžících z 56 škol v 5 soutěžních disciplínách.
Z GOB a SOŠ Telč se díky výsledkům z
krajského kola probojovali do celostátního ﬁnále hned tři žáci, Honza Srp, Vladimír Foit a Eliška Prknová. Z kraje Vysočina splnili nominační limit již jenom
další tři žáci. Více se dařilo chlapcům.
Honza obsadil ve wordprocessingu 9. a
Vláďa v korektuře textu 7. místo.

Ve dnech 9. - 10. května se na OA v
Jihlavě konala již tradiční soutěž Talenti I. ročníků - ZAV Jihlava. GOB a
SOŠ výborně reprezentovaly žákyně
kvarty a kvinty Kateřina Olivová, Ivana
Volavková, Kateřina Chalupová a Jana
Razimová. Za zmínku stojí především
třetí místo Kateřiny Chalupové v bodovaném tréninku a čtvrté místo Jany
Razimové v kombinaci, což je součet
výkonů ze tří dílčích disciplín. I ostatní
naše soutěžící předvedly velmi kvalitní
výkony a položily tak základ úspěchu
našeho družstva. Z 19 soutěžících družstev nám patří 2. místo!
Ing. Ladislav Novák

Fiktivní ﬁrmy se předvedly

Extra, s.r.o.,
na stupních vítězů

9. června se studentky Veronika Gallová, Hana Zahradníčková, Lenka Sušická, Petra Kubešová a Tereza Zichová
zúčastnily veletrhu školních ﬁktivních ﬁrem v Písku. Studentky GOB
a SOŠ Telč se pod vedením pedagogů
Miroslavy Krejčířové a Luboše Stejskala prezentovaly ﬁrmou Extra, s.r.o.
Přes velkou konkurenci, dokonce i
škol ze zahraničí, telčský tým zvítězil
v kategorii o nejlepší katalog a obsadil
druhé místo v kategorii o nejlepší prezentaci. Zmíněný vynikající výsledek
je odměnou za dlouhou a poctivou
práci všech členů ﬁktivní ﬁrmy.
Luboš Stejskal

Co stihnou děti v MŠ

Na snímku zleva studentka Anna Švejdová, uprostřed autor článku Ladislav Novák a
vpravo Jana Razimová.
Foto archiv GOB a SOŠ

Vědecká konference

Jednali alergologové

Ve dnech 24. až 26. června se v Telči a v
Krahulčí konala již 10. konference dětských alergologů a klinických imunologů.
Akce se zúčastnilo 160 lékařů ze všech
koutů naší vlasti a Slovenska. Organizátorem setkání byla Česká společnost alergologie a klinické imunologie ve spolupráci
s Českou iniciativou pro astma. Přednášky
se konaly v kulturním domě v Krahulčí.
Odborným garantem a hlavním tvůrcem
programu byl doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,
předseda ČSAKI a vedoucí lékař Centra
alergologie a klinické imunologie v Praze v
Nemocnici Na Homolce. Hlavním tématem
odborného jednání byly konkrétní případy
z dětské alergologické praxe. Každý přednášející vystoupil s prezentací zajímavých
nebo problematických pacientů. V průběhu

sdělení pak posluchači pomocí hlasovacího zařízení vyslovovali svůj názor k řešení jednotlivých případů. Tato forma je pro
posluchače velmi atraktivní a poučná, vždy
se setkává s nebývalým zájmem.
I letos přivítala Telč dětské alergology s otevřenou náručí. Pozdravili je starostové Telče a Krahulčí a nechyběl tradiční kulturní
program. Vystoupil v něm telčský Kvítek,
soubor Hradišťan a na závěr manželé Salákovi. Za všechny to velice pěkně vyjádřila
jedna účastnice konference: „Akce v Telči,
to je takové pohlazení po duši, krásný závěr
pololetí. Vždy zde načerpám inspiraci pro
moji další práci. Byla jsem tady pokaždé, a
když mi Pán Bůh zdraví dá, za rok jsem tu
zase. Prostě, bez Telče se nedá žít!“
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
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S blížícím se koncem školního roku přibývá akcí, které absolvují děti z telčské
mateřské školy. „Navštívily městskou
knihovnu, kde pro ně paní knihovnice
připravily zajímavý program na motivy
Krtečka, poslouchaly koncert základní
umělecké školy, zhlédly divadelní představení žáků ze Základní školy v Masarykově ulici,“ vypočítala pro TL Dana
Koutná. Velký úspěch měly ukázky živých dravců a práce místních policistů.
Svůj svátek, Den dětí, prožily na Večerníčkovské trase, kde plnily různé pohádkové úkoly. Nejvíce se líbil ten na motivy ,,Princezny koloběžky“, ve kterém
zápolily ve slalomu na koloběžkách.
Došlo i na dva výlety. První, do ZOO v
Jihlavě, dostala škola za odměnu za aktivní účast v projektu na záchranu primátů. Děti zde představily svůj příspěvek
do projektu - plakáty, papírové opice a
básničky. Druhý výlet byl na zámek do
Červené Lhoty, kde na ně čekalo překvapení - divadelní představení známé
pohádky Bajaja. Do konce školního roku
čekají děti z MŠ ještě výlety do okolí. Ty
odvážné třeba vystoupí i na rozhlednu na
Oslednicích.
Dana Koutná

Nezaměstnanost
Město Telč
ČR
Oblast Telč
Okres
Kraj Vysočina

květen

10,2
8,2
9,8
7,4
8,3

mikroregion telčsko ● mikroregion List
telčsko
MAS Telčsko
Dnes představujeme: Panenská Rozsíčka

Pramen Dyje je živou vodou

Zdá se, že ano. Panenská Rozsíčka, na jejímž katastru řeka pramení, patří s průměrným věkem svých obyvatel (34 roků) k nejmladším na Vysočině. V roce 2008 byla dokonce „nejmladší“
obcí kraje. Počet obyvatel zde navíc trvale roste!
Při představování Panenské Rozsíčky děláme výjimku. Nezačínáme historií obce, ale její současností. Ta se totiž vymyká všem
demograﬁckým statistikám a prognózám. Že by za to mohl pramen Dyje? Starosta Bohumil Novák, muž, který stojí v čele
obce od roku 1992, kdy se Panenská Rozsíčka osamostatnila
první zmínka o obci

nadm. výška

rodáků. K tomu předchozímu v roce 2006 dostala dárek od předsedy Poslanecké sněmovny - obecní znak a prapor. Teď se v obci
hovoří o jiném. Měla by jím být rozhledna na kopci v těsné blízkosti
pramene Dyje. Místo, odkud je nádherný výhled na jih do údolí,
kterým řeka protéká, a na sever k Třešti by se po jejím postavení
mohlo stát velmi atraktivní turistickou lokalitou. Ještě před sjezdem rodáků se P. Rozsíčka bude organizačně podílet na červencové

počet obyvatel

Panenská Rozsíčka 1351
607
160
osamostatnila od Třeště, tuto úvahu nevylučuje. Jeho úsměv říká,
že to je ale jinak. „Když jsme se osamostatnili, žilo nás zde 84.
Dnes máme obyvatel téměř dvakrát tolik a určitě nás bude přibývat,“ tvrdí první muž P. Rozsíčky. Co ho k tomuto odvážnému
výroku opravňuje? Zastupitelstvo, které
20 roků vede, vsadilo na aktivní podporu života v obci. Před časem zde nabídli
zájemcům 20 parcel, na kterých již stojí
domy nových obyvatel. Nyní se dokončují inženýrské sítě pro dalších 17!
Samozřejmostí je obecní vodovod,
kanalizace, opravené místní komunikace, dětské hřiště a také velká vstřícnost obecního úřadu k potřebám občanů. Nesplněný je velký sen pana starosty, obecní teplárna na
dřevní štěpku. Zatím. „Věřím, že se jednou postaví. Když se teď
stále častěji objevují informace o zdražení elektřiny a plynu, tak si
myslím, že to nebude ani dlouho trvat,“ říká B. Novák. Obec se 78 ha
vlastních lesů má na teplárnu zpracovanou dokumentaci i nezbytná
povolení. „Dotace, kterou na výstavbu celého systému samozřejmě
potřebujeme, nám vždy pro nějaký administrativní požadavek unikla. Jednou jsme příliš malí, podruhé se pro její zamítnutí najde jiný
důvod. Ale nevzdáváme to,“ tvrdí starosta, který, jak se zdá, snad ani
nemůže mít starosti. Opak je pravdou. Jako jiní představitelé samospráv si láme hlavu s narůstající administrativou. Také ho trápí jeden
speciﬁcký problém. Silnice spojující P. Rozsíčku se Sedlejovem,

Pramen Dyje
Pouti k pramenům, kterou u pramene Dyje připravuje znojemské
děkanství. „Podobné aktivity vítám. Pro potřeby rozvoje turistiky je
potřeba, aby se o nás stále vědělo,“ hodnotí záměr Znojemských
Popis znaku obce z roku 2006 (viz titulní strana):
V modrém poli pětikvětá bylina rostoucí u pramene Dyje
a opatská berla, připomínající vztah obce k premonstrátskému klášteru v Nové Říši.
hodnotí záměr Znojemských starosta Novák a dodává, „mohla
by se z této události stát krásná tradice.“
Historii obce odbudeme tentokrát krátce. Podrobně ji zachycuje
brožura, kterou obec vydala před deseti lety. Nejstarší písemné

Zastupitelstvo obce: Bohumil Novák, starosta, Ivana Musilová, místostarostka, Jiří Bambula, Eduard Fortelný, Jiří
Karták, Josef Mareček, Irena Stolaříková
a vlastně s Telčí, je stále ve vlastnictví obou obcí, které se o ni
musí samozřejmě starat, vč. nelevné zimní údržby. „To je hřích
minulosti, kdy byla postavena jen jako účelová komunikace.
Tehdejší komunističtí funkcionáři nechtěli připustit možnost dopravy z obce směrem na Telč. Převzetí silnice krajem bohužel řešíme neúspěšně od jeho vzniku,“ povzdechl si starosta Novák.
Vedle zmíněných obecních lesů provozuje obec také penzion se 49
lůžky, přestavěný ze staré školy. Jak se jmenuje? Samozřejmě Dyje. Je
vybaven moderním sociálním zázemím a kuchyní. Zařízení, které je
vhodné pro menší školní kolektivy a školení, má dnes již stálou klientelu. Ideální je také pro pořádání svateb a větších rodinných oslav.
Nakonec se s panem starostou Novákem dostáváme i k historii
obce. I když oklikou. Panenská Rozsíčka si letos připomene 660
roků od první písemné zmínky již tradičním zářijovým sjezdem

Penzion Dyje
zmínky dokládají, že prvními majiteli P. Rozsíčky byly zemanské
rodiny z okolí, z Hrádku, Pěčína a z Budějoviček, zaniklé obce u
B. Novák: Samostatnost malých obcí je důležitá, aby si
mohly dělat to, co potřebují.
Borovné. Později obec spojila osudy s rodem pánů z Hodic a novoříšským premonstrátským klášterem. Stav, kdy jedna část obce
patřila novoříšským premonstrátům a druhá majitelům Třeště, trval prakticky až do 19. století. Historie Panenské Rozsíčky je velmi zajímavá. Daleko zajímavější je ale její současnost.
(z)
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Turisty budou lákat malá muzea

Regionem Renesance nejen po stopách historie

Místní akční skupina (MAS) Mikroregionu Telčsko uspěla, společně s kolegy z
Třeště a Jemnice, s žádostí o dotaci na
projekt Regionem Renesance nejen po
stopách historie. Co si pod ním představit? „V devíti obcích vznikne síť tematicky zaměřených expozic, které budou
věnované historii a zajímavostem jednotlivých obcí,“ popsala stručně náročný
projekt Eva Skálová z kanceláře MAS
Telčsko, která je jeho administrativním
správcem a koordinátorem.
Na Telčsku to budou konkrétně expozice v Hodicích, Kostelní Myslové, Mrákotíně a Radkově. Na otázku, kde budou

žuly budou mít v Mrákotíně na úřadu
městyse a v Radkově bude jejím tématem venkovská škola. Samozřejmě v
prostorách bývalé malotřídky.“
Další expozice vzniknou v Dolní Cerekvi
– o zdejším rodáku, hudebním skladateli
Karlu Pádivém a ve Stonařově o pádu roje
meteoritů v roce 1818. Ta bude doplněna i
historií městyse. V Třešti představí svou
rozsáhlou sbírku klub radioamatérů. V
Hluboké, dnes části Dešné, ukáže expozice život u železné opony a ve Vratěníně
historii poštovního spojení mezi Prahou a
Vídní v době, kdy vedlo přes Vratěnín.
V rámci projektu za více než 4,5 mil. Kč

Mikroregionální střípky
Hodice

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 (zvítězila Domamil u
Moravských Budějovic) bylo oceněno dalších 18 obcí za různé aktivity.
Z Mikroregionu Telčsko se mezi nimi
objevily jediné Hodice, které získaly
diplom za zapojení seniorů do veřejného života v obci.

Lhotka

V blízkém okolí obce je nově vybudovaná naučná stezka, která návštěvníkům přiblíží nejen přírodní krásy, ale
i život a práci místních obyvatel či legendy a příběhy, které se tradují dlouhá léta nebo se udály teprve nedávno.
První panel je umístěn na okraji obce
směrem na Mrákotín. Celková délka
trasy je asi 2,5 km.

Nová Říše
Nový starosta

Ve čtvrtek 9. června zvolilo novoříšské
zastupitelstvo nového starostu městyse. Stal se jím Ing. Jiří Fic. Ten nahradil Václava Křičenského, který na post
prvního muže Nové Říše rezignoval ze
zdravotních důvodů.

Mrákotín

Foto: Mikroregion Telčsko
umístěny a jaké bude jejich zaměření,
odpovídá Eva Skálová: „Na vlakové zastávce v Hodicích vznikne malé muzeum železniční trati Kostelec – Slavonice.
Část expozice zde bude nainstalována v
historických železničních vagónech. Na
faře v Kostení Myslové se návštěvníci
seznámí s historií této starobylé obce. V
jejím podkroví budou také prostory pro
výměnnou expozici, umožňující prezentace místních umělců. Expozici těžby

bude také pořízeno vybavení k pořádání
společenských akcí.
Eva Skálová zná odpověď i na otázku,
kdy si prohlédnou expozice první návštěvníci: „Všechny venkovské expozice
budou slavnostně otevřeny u příležitosti
významných akcí ve zmíněných obcích
od dubna do září příštího roku. Určitě o
tom budeme včas informovat v TL a také
podrobně jednotlivé expozice čtenářům
představíme.“
Podle TZ

Městys Mrákotín ve spolupráci se Sportovním klubem Mrákotín a Mikroregionem Telčsko pořádá v neděli 24. července v 9 hodin na fotbalovém hřišti v
Mrákotíně IX. ročník nohejbalového
turnaje trojic pro zastupitele obcí Mikroregionu Telčsko.
Týmy musí být složeny z minimálně
dvou členů zastupitelstva a jednoho člena
- občana téhož města, městyse či obce.

Hrad Roštejn
v červenci

9. července

Středověké hry na hradě

Pouť k pramenům

U pramene Dyje

16. července

Jazz na Roštejně

6. července

10.00 hod. růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká, 10,30 hod. mše sv.
GPS: N49015´59,600“ E15031´2,862“

Více na www.rostejn.wz.cz

Připravuje se:
20. srpna

Doktorská pohádka v podání ochotníků ze Stonařova.
Zahájení v 16 hod.
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Pro informace a objednávku
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou
na telefon: 777 213 784
a my Vás budeme kontaktovat.

Linka M-SOFT ProFi 12
*č
K
Cena/měsíc:

1
9
3
488 Kč vč. DPH

Rychlost:

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení
k internetu

DPH
vč.

12 Mbit/s

- Měření dostupnosti technologie a signálu
zdarma

- odchozí rychlost 2 Mb/s
cena 488 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

- Maximální agregace 1:10

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Rychlost:

Získejte
aktivaci ZDARMA

8 Mbit/s

3

3 vč. DPH
3913Kč

- odchozí rychlost 1 Mb/s

při předplatném na 1 rok

cena 391 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost:

Cena/měsíc:

4 Mbit/s

291 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost:

Cena/měsíc:

2 Mbit/s

199 Kč vč. DPH

- odchozí rychlost 512 kb/s

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

www.m-soft.cz

*
Kč
Cena/měsíc:

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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DPH
vč.

INTERNET

Linka M-SOFT ProFi 8

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

PRO DOMÁCNOSTI

- Linky bez datového limitu a FUP

Město Telč a Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s., děkují za podporu institucím
a ﬁrmám, díky kterým může být uskutečněn 17. ročník
Francouzsko-české hudební akademie v Telči
Francouzské velvyslanectví v Praze
Senát Parlamentu ČR
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

Oldřich Houdek

MIROSLAV BRYCHTA

Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek
mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz

tiskárna
Provoz:
Špitální 41
588 56 Telč

• tisk letáků, plakátů do A2 (jedno i vícebarevných)
• tisk kancelářských tiskopisů (samo- i nesamopropisovacích)
• tisk knih, brožur, kalendářů včetně vazby
• tisk společenských tiskopisů (svatební oznámení, parte,
vizitky, pozvánky)

Tel.: 736 670 896
E-mail: houdek.spol@post.cz

• knihařství (diplomové práce, knihy, pasparty
• sazba a navrhování na PC - zpracování pro DTP studio

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

Malý oznamovatel

Inzerujte
v Telčských listech

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna:
567 219 040.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
• Prodám stavební parcelu – Telč Na Sádkách. Všechny ing. sítě na pozemku. Možno
ihned stavět. Cena k jednání 648 800 Kč. Tel. 737 190 816.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské
ulici. Výuka a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocyklů. Nové
kurzy začínáme vždy první pondělí v měsíci v 15.30 hod. na učebně. Informace na
tel. 607 185 517, www.autoskolaekol.wz.cz
• Prodávám venkovské stavení ve Světlé pod Javořicí (okr. Jindřichův Hradec) po
kompletní rekonstrukci s velkou oplocenou zahradou a dalšími přináležejícími pozemky, vše o celkové výměře cca 7500 m2. V domě je koupelna, 2 toalety, kuchyň,
garáž, hala a místnost s krbem. Vytápění je přes plynový kotel. Vlastní čistička.
V blízkosti je zámek Telč, golfová hřiště. Cena Kč 2 990 000,-- (cena k jednání)
Tel.: 775 954 761
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Policie ČR Telč informuje

MUDr. Jaroslav Řičánek:

Řídila, i když to měla zakázané

Jaroslav Řičánek promoval v roce 1963
V minulém čísle TL jsme informovali o
na Lékařské fakultě tehdejší University
tom, že hejtman Vysočiny Jiří Běhounek
J. E. Purkyně v Brně. Pracoval v Nevyznamenal Krajskou záslužnou medailí,
mocnicích v J. Hradci a v Dačicích.
které kraj uděluje především za záchraZprvu jako chirurg, později se věnoval
nu nebo pomoc při záchraně lidského
anesteziologii. V letech 1994 až 1999,
života, také lékaři telčského pracoviště
při profesi lékaře, zastával funkci řediZdravotnické záchranné služby MUDr.
tele Nemocnice Dačice.
Jaroslavu Řičánkovi. Hovořili jsme s
ním nejen o tom, co pro něj vyznamenání
potřeba, běžně vyjíždíme i na Dačicko,
znamená, ale o práci záchranáře a telča naopak nám v případě potřeby pomoského pracoviště ZZS všeobecně.
hou kolegové z Jihlavy nebo ze zmíně„Vyznamenání, které jsem od hejtmana
ných Dačic,“ vypočítal J. Řičánek. V
obdržel, vůbec nevnímám osobně. PovaTelči slouží tým záchranářů (lékař, zážuji ho za ocenění práce celého kolektichranář/ka, a řidič) ve směnách po 12
vu záchranářů
hodinách. Regisv Telči, kterého
trují až stovku
jsem
členem
výjezdů za měod roku 2000,“
síc!
„Všichni,
říká kategoricky
včetně
řidičů,
mají záchranářMUDr. Řičánek.
skou specializaLékaře s mnoci, takže se zahaletou praxí
stoupí třeba i
nezaskočila ani
při řízení speciotázka, zda ho
álního sanitního
něco na práci v
vozu. Ty jsou
záchranářském
podle dr. Řičántýmu překvaHejtman Jiří Běhounek předává Krajskou záka na vysoké
pilo. „Stále mě
služnou medaili Jaroslavu Řičánkovi.
technické úrovudivuje zjištění,
Foto Luboš Pavlíček, JSV
ni, která vybajak málo občavením umožňuje poskytnout pacientovi
nů ovládá zásady první laické zdravotní
či zraněnému okamžitě kvalitní přednepomoci. A také to, že i u nás se setkávámocniční péči.
me s agresivitou opilých lidí, ke kterým
ZZS v Telči sídlí od svého vzniku v
jsme voláni.“ Telčské pracoviště ZZS
polovině 90. let v budově polikliniky
má služební obvod v členitém regionu
v Masarykově ulici. „Podmínky pro
Vysočiny, kdy, především v zimě, je nánaši práci zde máme v současné době
ročné dodržet patnáctiminutový dojezjiž vyhovující, ale jsem přesvědčen, že
dový limit k případu. „Máme na starosti
se jednou dočkáme společného umísprakticky celý správní obvod Telče i s
tění
v areálu IZS s hasiči a policií. To
nešťastnou křižovatkou Kasárna a také
je
pro
práci záchranářů ideální,“ dodal
jižní část Třešťska, včetně Třeště samotna
závěr
našeho rozhovoru MUDr. Řiné. Hranice služebního obvodu ale není
čánek.
/z/
pro záchranáře nějaké dogma. Když je

Z případů, které v květnu řešili policisté
z Obvodního oddělení PČR Telč.
3. května v odpoledních hodinách kontrolovala hlídka PČR Telč v Mrákotíně
řidičku z Telčska, která měla tuto činnost
zakázanou správním orgánem. Tím se
dopustila přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Spali tvrdě

V nočních hodinách z 5. na 6. května odcizil neznámý pachatel hostům jednoho
penzionu v Telči ﬁnanční hotovost ve
výši 6 100 Kč. Ti v době krádeže v pokoji spali.

Vandal Pod Zahrádky

V noci ze 13. na 14. května rozkopal
neznámý pachatel 4 lampy veřejného
osvětlení Pod Zahrádky u Štěpnického
rybníka. Městu Telč způsobil škodu ve
výši 40 tis. Kč.

Vloupání v Olšanech

16. května se neznámý pachatel vloupal
do domu v Olšanech, kde odcizil notebook a ﬁnanční hotovost. Škoda je téměř
13 tis. Kč.

Odcizil lešení

20. května vnikl pachatel z Telčska na zahradu u rodinného domu v Telči, ze které
odcizil část HAKI lešení, čímž majiteli
způsobil škodu ve výši 2 tis. Kč. Muž se
bude zodpovídat z přečinu porušování
domovní svobody.

V Lannerově domě se ztratily
kabely

V době od 10. do 23. května vnikl neznámý pachatel na staveniště Lannerova
domu, kde odřezal elektrokabely. Poškozené ﬁrmě způsobil škodu nejméně
10 tis. Kč.

Krádež šperků v Olšanech

Mezi 5. až 23. květnem vnikl neznámý
pachatel bez užití násilí přes otevřené
okno do ložnice domu v Olšanech. Zpod
polštáře odcizil šperky a hodinky, které
zde byly uschovány. Majiteli způsobil
škodu 20 tis. Kč.

Nafta je neustále v kurzu

V noci z 26. na 27. května odcizil neznámý pachatel ve Zdeňkově z nákladního
automobilu MAN 175 litrů nafty za více
než 6 tis. Kč.
Stejně dopadl majitel odstaveného nákladního automobilu na parkovišti Na
Sádkách, ze kterého se ztratilo mezi 27.
až 30. květnem 150 litrů nafty.
Podle zprávy vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč npor. Bc. Luboše Pavlíka

I u nás napadají záchranáře opilí lidé!

Noc kostelů. Poprvé a hned úspěšně
V pátek 27. května se v Telči poprvé
uskutečnila kulturně - ekumenická akce
Noc kostelů. V kostelech sv. Jakuba,
Jména Ježíš a sv. Ducha proběhla více
než desítka kulturních akcí, v části „Ticho kostela promlouvá“ byl pro příchozí
prostor i na hlubší zamyšlení. K úspěchu
telčské Noci určitě přispělo i to, že ji svou
záštitou podpořil starosta Roman Fabeš.
„Počet návštěvníků odhadujeme, přes nepřízeň počasí, na 500. Do organizace se zapojily desítky organizátorů i účinkujících,“
uvedl pro TL hlavní organizátor Martin

- 15 -

Kohoutek a dodal, „velmi mě těší, že se
zajímavým programem podařilo oslovit i
ty, kteří běžně do kostela nechodí.“
Velký zájem byl o programy zaměřené na historii. „Příští rok by bylo dobré
jejich nabídku ještě rozšířit,“ připomněl
M. Kohoutek.
/z/
Do Noci kostelů se v Telči zapojily:
Římskokatolická farnost
Farní sbor Církve českobratrské - evangelické
Sbor Církve adventistů sedmého dne

Podnikání v Telči

Za zdravím do Štěpnice
Bolí mě záda. Potřebuji zhubnout. Musím rozcvičit klouby. Témata, která se
v našich rozhovorech v poslední době
objevují častěji než pověstné počasí. Řešení? Je jich mnoho. Výsledky ale mají
většinou ke spokojenosti daleko. To,
které nabízí Pro Life Fitness centrum ve
Štěpnici, je hodně blízké těm, které nám
doporučují lékaři, a navíc není příliš nákladné. Zato vyžaduje naši snahu a pevnou vůli.
Jsme ve ﬁtness centru Jakuba Cahy v objektu bývalého Svazarmu ve Štěpnické
ulici. To totiž neslouží jen přípravě desítce členů oddílu kulturistiky SC Kaze
Telč, ale široké veřejnosti. Čemu dát v

s každým novým zájemcem o cvičení
provede osobní pohovor a vypracuje mu
tréninkový plán z hlediska objemu cvičení i využití raﬁnovaných cvičebních
strojů, zdánlivě připomínajících středověká mučidla. „Chcete-li mít na konci
cvičebního cyklu viditelné výsledky a
máte-li zanedbanou tělesnou konstrukci,
tak to bez námahy opravdu nejde,“ usmívá se mému přirovnání cvičebních strojů
k mučidlům. Provozování takového ﬁtness, jakému šéfuje Jakub, není ale jen
o cvičení. Musí cvičební stroje udržovat
v bezvadném pořádku, dbát na hygienu
a v případě potřeby je také umět opravit. Součástí ﬁtness je rovněž Sport bar,

Evropy, kde většinu klientů podobných
zařízení tvoří starší lidé.“ Vzhledem
k věku Jakuba se pro jistotu ptám na
jeho deﬁnici „starších lidí“. Odpověď
mě uklidňuje. Má ji za hranicí 60 a více
roků!
Nakonec se dostáváme i k činnosti klubu
kulturistiky SC KAZE Telč. V současné
době má sedm členů. Michal Tosecký
patří k republikové špičce v kulturistice
mezi juniory, dvakrát již reprezentoval
na mistrovství Evropy. O úspěších Marka Kříže v dorostenecké kategorii jsme
již v TL psali, Patrik Pazourek vyhrál
letos na mistrovství Čech kategorii do 65
kg. Úspěchy také začíná sklízet jediná
členka oddílu, Petra Linková. Na zmíněném mistrovství Čech byla v bodyﬁtness mezi juniorkami druhá!
Fitness centrum neomezuje svou činnost
jen na kulturistiku a cvičení pro veřejnost. „Snažíme se vyjít vstříc i dalším
požadavkům mladých. Letos jsme otevřeli kurzy základů boxu. Vede je profesionální trenér a zájem o ně nás velmi
překvapil. První kurz je zcela obsazený, a
tak připravujeme otevření druhého,“ vypočítal na závěr rozhovoru Jakub Caha s
tím, že mezi účastníky se žádná odvážná
žena zatím neobjevila.
/z/

Více o Pro Life Fitness na
www.jakubcaha.estranky.cz

Kde byly minule TL?

Jakub Caha (vlevo).
našem rozhovoru přednost? Zmíněnému
sportovnímu klubu a jeho úspěchům,
nebo právě nabídce možnosti zajímavého cvičení pro každého? Jakub Caha,
ač sám je „doma“ na stupních vítězů na
mistrovstvích republiky v klasické kulturistice, překvapí jak skromným vystupováním, tak tím, že dá přednost cvičení
pro veřejnost. Proč? „Také jsem tak začínal,“ říká muž s postavou, o které se
většině jeho vrstevníkům jen zdá. Kvaliﬁkovaný instruktor ﬁtness se sedmiletou
závodní zkušeností ví, o čem mluví. Na
ploše více než 200 m2 nabízí možnost
protáhnout si tělo na třech desítkách speciálních cvičebních strojů. „Každý je určen na jiné partie těla a je potřeba jejich
použití kombinovat podle druhů potíží
nebo podle toho, které části těla chcete cvičením změnit,“ vysvětluje. Proto

Foto: Ilona Jeníčková
který Jakub obsluhuje. Nenajdete zde ale
žádný alkohol jako v řadě zařízení podobného názvu. „Nabízím certiﬁkované
přípravky na spalování tuků, regeneraci
svalů a proteinové nápoje,“ vypočítává
Jakub Caha s tím, že i při jejich výběru
záleží na tom, co si zájemce od cvičení
slibuje nebo očekává.
Otevírací doba ﬁtness je maximálně
vstřícná ke klientům. Prakticky každý
den odpoledne a podle zájmu i dopoledne. Nepřekvapí, že cestu do centra nachází více mladých mužů než dívek. Ale
i ty se zde objevují. Většinou jim pak
také slouží solárium, které je součástí
ﬁtness centra.
Samozřejmě mě zajímá, v jakém věku je
možné do ﬁtness centra přijít. Odpověď
Jakuba Cahy je lakonická: „V každém.
Věřím, že i k nám přijde trend ze západní
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Ani jsme se mnoho nemýlili, když jsme
v minulém čísle TL napsali u snímku
opraveného objektu bývalého ČSAD
na Starém Městě, že pro některé čtenáře
bude problém jej poznat.
Společnost SATES Čechy je zásadně
rekonstruovala nejen pro své potřeby.
Obyvatelé regionu zde také najdou moderní centrum služeb. Jaké služby to
budou a jak se centrum bude jmenovat,
prozradí jednatel společnosti Ivo Šimek
v příštích TL.

Dotazník Markéty Pilařové

Rodačka z Broumova ve východních Čechách strávila polovinu života v Hradci
Králové, druhou v Brně. Absolvovala Filozoﬁckou katedru Masarykovy univerzity,
obor anglistika
– etnologie. Od
střední školy
učí angličtinu,
v současnosti
na
Jazykové
škole při Filozoﬁcké fakultě
MU, kterou má
na starosti také
jako koordinátorka. V srpnu povede jazykové kurzy angličtiny, které v Telči pořádá MU. Dotazník TL vyplnila Mgr. Markéta Pilařová.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Učitelka! Měly jsme se sestrou třídu žáků
– plyšových zvířátek a skoro každý den
jsme si s nimi hrály na školu. Já jsem je
trápila se zeměpisem a přírodovědou, to
byly moje nejoblíbenější předměty. Dokonce jsme jim vedly i žákovské knížky,
a to těch plyšáků bylo nejmíň 10.
Kolik jazyků ovládáte?
Tak, že se v jazyce cítím přirozeně, mluvím jen anglicky. Na turistické úrovni se
ještě domluvím španělsky a rusky, ale
bohužel nijak dobře – mám tím pádem
ale pochopení pro studenty, kterým se
anglická slovíčka né a né vybavit.
Oblíbený anglický spisovatel?
Spíš než oblíbené autory mám oblíbené
knihy – a každý rok nějakou jinou! Letos
určitě „Sníh padá na cedry“ od Davida

Gutersona a „Wolf Hall“ od Hillary Mantel – je to poslední knížka, kterou jsem
četla a ač má přes 500 stran, přečetla jsem
ji během 4 dní, nešla odložit…
A „Šťastný Jim“ od Kingsley Amise je
můj stálý lék na špatnou náladu.
Kniha, nebo televize?
Určitě kniha! Čtu strašně ráda, doma si stěžují, že jsem knihomol. A nad televizí by
ještě vyhrálo kino. Mám ráda ﬁlmy na velkém plátně, kdy vás děj vtáhne „dovnitř“,
můžete se soustředit jen na příběh a neruší
vás reklamy ani zvuky domácnosti.
Čtete knihy v češtině, nebo v angličtině?
Snažím se číst anglicky psané knihy v originále, v překladu se vždycky ledacos ztratí.
Jak odpočíváte?
Nejvíc si odpočinu s rodinou na výletech –
všichni rádi chodíme s batohem po horách
a cestujeme, naštěstí i náš šestiletý syn.
Strašně ráda plánuji dovolenou a balím,
čím delší cesta a neznámější kraj, tím lépe.
Markéta v kuchyni?
Každý den a docela ráda! Radši ale peču,
než vařím, zvlášť narozeninové dorty.
Pokud je to pro děti, dovedu strávit hodiny vykrajováním tvarů z plátků ovoce
- sestavuji z nich na dortech obrázky. Samozřejmě že pro každého jiný.
Co Vám udělá radost?
Když se na mě ostatní usmívají… a můj
syn Orlík, každý den.
Jak se Orlík vlastně jmenuje a čím
chce být?
Orlan. Chce být geolog jako tatínek, ale
někdy taky strojvůdce nebo jeřábník.
Na co se zeptáte TL?

V minulých letech jsme v rámci letních kurzů angličtiny promítali anglicky mluvené ﬁlmy v letním kině v zámeckém parku, mělo to
skvělou atmosféru. Bude zase v Telči kino?
TL:
Bohužel Vás zklameme. Nebude.
/z/

Jak dostávají jména

Pod trochu jiným nadpisem, Jaká jména dostali, v TL pravidelně informujeme o jménech nových občánků města. Nikdy nás ale
nenapadlo zkoumat, jak prostřednictvím
svých rodičů ke svým jménům přichází.
V Dotazníku Markéty Pilařové jste si
možná všimli, že její syn se jmenuje Orlan. Důvod jeho neobvyklého jména nám
vysvětlila zajímavým příběhem. Bylo by
škoda, aby ho znala pouze redakce:
Orlan (Orlík) se jmenuje po jednom domorodci ze sibiřské tajgy. V roce 2003
jsme byli na dvouměsíční cestě v horách
u Malého Jeniseje, to je takový konec
světa v Tuvinské republice, u hranic s
Mongolskem. Původní sibiřské kmeny
tam na hřebenech přes léto pasou stáda
sobů a jeden z místních kluků se k nám
na cestě přidal. Cesta byla náročnější,
než jsme čekali, a on nám moc pomohl
– převážel nás na koni přes rozvodněné
řeky, prováděl nás opravdu složitým terénem, byl to takový náš anděl strážný.
Neuměl rusky, takže jsme komunikovali
hlavně rukama, připadali jsme si tam jak
na objevné expedici v 19. století. Celá
cesta tuvinskou tajgou byla tak obrovský
zážitek, že když se nám o dva roky později narodil syn, váhali jsme s výběrem
jména jenom chvíli.

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kate�iny z Valdštejna

19. a 20. srpna, nám�stí Zachariáše z Hradce

Tel� na po�átku vlády Františka Josefa I.
pátek 19. srpna – 17.00 – 22.00 hod.
Zahájení slavností - Svatební cesta Františka Josefa I. do Vídn�
dobový jarmark, p�ehlídka historických kol, slavnostní p�ehlídka
jednotek CK armády, vojenské ležení, rytí�ské stany, dobová hudba,
kejklí�i, tane�nice, oh�ová show
Zahájení výstavy v M�stské galerii Hasi�ský d�m Korunova�ní cesta
Franz Josefa I. do Vídn�

sobota 20. srpna 10.00 – 18.00 hod.
pr�vod ze Starého M�sta, p�ivítání Zachariáše z Hradce a Kate�iny z Valdštejna a Privilegovaných,
uniformovaných a ozbrojených sbor� ob�an� z Waidhofenu an der Thaya
setkání jednotek rakouské CK armády a p�íjezd císa�e Františka Josefa I.
p�ehlídka historických kol, dobová hudba, kejklí�, orientální tance, ch�da�i, loutkové divadlo, slavnostní defilé
jednotek – execírka
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Kdo je doma v zookoutku

Tchoř Fredinka

Pokračujeme v představování obyvatel
záchranné stanice volně žijících zvířat pana Pavla Dvořáka za zámeckým
parkem.
Tchoř tmavý je lasicovitá šelma, váží
600-950 g, má světlý obličej s tmavou
maskou a při běhu má typicky zvednutý hřbet. Domestikovaná forma tchoře
se nazývá fretka. Fretka zdomácněla
už ve starém Římě a od té doby se cho-

vala na lov králíků. Tchoř žije v Evropě, severní Africe a na východ až po
Ural. Přednostně obývá úkryty v blízkosti vody. Vyhýbá se hustým lesům.
Tchoři loví především za soumraku a
v noci, dobře plavou a potápějí se, slídí
v hustém porostu. Jako potravu sbírá
myši, žáby, ještěrky, poraněné či mrtvé ryby, různý hmyz, ptačí mláďata a
občas mladé králíky. Je-li tchoř ohrožen, vystřikuje silně páchnoucí sekret
z podocasních žláz. Páření probíhá v
březnu až dubnu, březost trvá 7 týdnů,
pak samice rodí 3-9 mláďat.
Jsou porostlá jemnou srstí a váží asi 10
g, po 3 měsících se mláďata osamostatní.

Stavy počtu tchořů se neustále snižují,
zřejmě je to důsledek odstraňování mokřin. Tchoř je proto zařazen do kategorie
ohrožených druhů.
Naši fretku choval nezodpovědný
chovatel, a když ho přestala bavit, vypustil ji do lesa. Krátce poté šla mladá
rodina s dětmi na procházku a milá
fretka se k nim přidala. Přivezli ji do
Dačic a pak byla prostřednictvím policie předána naší stanici. U nás pak
dostala jméno Fredinka a těší se dobrému zdraví.
Adoptovali si ji žáci Základní školy
v Hradecké ulici a přispěli ﬁnanční
částkou na péči o ni. Rád bych jim
za to poděkoval. Poděkování patří i
žákům Základní školy Telč v Masarykově ulici. Ti už podruhé nakoupili
a předali naší stanici krmivo pro námi
chované šelmy. Pro TL připravuje Pavel Dvořák
Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na krmení a péči o zvířata v zookoutku, může
zaslat ﬁnanční podporu na účet OS
č.171214046/0600. Po domluvě s provozovatelem na tel. 605780737 je možné také zakoupit konkrétní druh krmiva
a přinést ho do stanice.

Zookoutek
Pavla Dvořáka

Záchranná stanice volně žijících zvířat
Za zámeckým parkem při cestě ze Slavatovské ulice (výpadovka na Jindřichův Hradec) do areálu škol
v Hradecké ulici.

Počasí. Opět jako na houpačce

Nové knihy
městské knihovny

Zdá se, že v knihách je už tolik rozumu, že
je velká naděje odkojit v některé knihovně zase rozumného člověka.
Ivan Fontana

Beletrie

Jackson: Horká krev; Braunová: Klub radostí
dnešního dne; Harris: Modrá je barva vraždy; Šmíd: O pokroku od boku aneb Jak se
zdokonalujeme; Francková: Otrokyně lásky;
Jazairiová: Podél cest; Giller: Ráno nepláču;
Koudelková: Návrat do českého pekla; Svobodová: Romeo a Julie z Vysočan; Howard:
Strážce úsvitu; Mijabe: Šepot; Kraus: Vedlejší nebe; Jenoff: Velitelovo děvče

Naučná

Onstott: Mexiko; Kurowski: Tankové bitvy
2. světové války; Toušlová: Toulavá kamera
12; Vondruška: Život ve staletích. 14. století

Dětská

Flanagan: Hraničářův učeň 8; Kratochvíl:
Kočkopes Kvído; Goscinny: Malý Mikuláš: Červený balónek a jiné příběhy; Němeček: Nádherné příběhy Čtyřlístku; Macků:
Normální porucha; Allison: Pátračka Gilda
a Duchova sonáta; Gehm: Super modelky
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Pozor změna!

Půjčovní doba knihovny

v červenci a v srpnu

Út, Čt 9 – 11, 13 – 17 hod.
Pá
9 – 11 hod.
Od 1. do 15. srpna bude
knihovna uzavřena.

Denní teplotní maxima a minima naměřená na meteostanici telčské radnice od
20. 5. do 19. 6. 2011.

Květen v číslech

Průměrná teplota: 13,2 °C
Průměrný tlak:1019,8 hPa
Srážky: 36,8 mm
Maximální teplota: 28,4 °C, 31. 5. v
15,52 hod.
Minimální teplota: -1,3 °C, 6. 5. v 5,43
hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 8. 5.

Počasí v Telči

www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice
umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce
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Děti prováděly na zámku.
A hned v Africe
V červnu se návštěvníci telčského zámku setkávali s netradičními průvodci.
Byli jimi žáci 8. a 9. tříd obou zdejších
základních škol, kteří se zajímají o historii.
Na snímku Marie Jirkové provází Vlaďka Nováková ze ZŠ Masarykova v africkém sálu zámku.

Naše glosa

Sláva! Republika ví,
že je Telčsko

4. června uveřejnila v celostátním
vydání MfDnes seznam 100 nejlepších rybníků v Česku. Samozřejmě, že je mezi nimi i Velký Pařezitý
rybník. Pražská redakce ho umístila
„poblíž Řásné na Telčsku“. Proč o
takové samozřejmosti píšeme? Proto, že nejčtenější české noviny (1,4
mil. čtenářů, 400 tis. výtisků) použily v krátké době poněkolikáté termín
Telčsko.
A tak doufáme, že si toho všimnou
také někteří regionální novináři, kteří vytrvale Telč a okolní obce umisťují na Jihlavsko. Když vědí v Praze,
že vedle Jihlavska je také Telčsko,
možná to za čas budou vědět i v Jihlavě!
/z/

Tip na výlet

Auto kontra nevěsta. Tak to dopadne, pokud novomanžele vozí takový dopravní prostředek! Snímek pořídila v pátek 10. června před telčským zámkem Ilona Jeníčková.
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Zámecký park ve
Veselíčku je jako nový

V polovině června byl po roční velké
revitalizaci otevřen pětihektarový zámecký park ve Veselíčku na Přerovsku
(snímek vlevo). Revitalizace vzácné
kulturní památky stála více než 10 mil.
Kč, které se z větší části podařilo získat z
Evropských fondů. Park je ojedinělý jak
svou terénní modelací, tak řadou vzácných stromů a keřů. Celý areál, který je
na rozdíl od zámku přístupný veřejnosti,
se stal ozdobou obce. Ta na jeho údržbu
dokonce zaměstnala zahradníka.
Již jen pamětníci si vzpomenou na
dobu, kdy Veselíčko a Telč si byly velmi blízké díky společným majitelům
zámeckých areálů, Podstatským-Lichtensteinům. Tuto historickou epizodu
dvou vzdálených sídel připomněla v
telčské zámecké galerii v letech 2007
a 2008 velká výstava Příběh zámku
Veselíčko.
Podle TZ s přispěním Josefa Richtera

Chcete vědět, kdy nepůjde elektrický
proud?

E.ON Energie24
Komunikace se společností E.ON je nově
jednodušší a dostupnější. Od června je
na www.energie24.cz k dispozici nový
on-line portál, který výrazně usnadňuje
řešení záležitostí spojených s odběrem
elektřiny.
Jaké výhody tato služba přináší?
· Servis 24 hodin denně
Se službou Energii24 je možné 24 hodin
denně, z pohodlí svého domova, pomocí
internetu, řešit své požadavky týkající se
dodávky elektřiny.

Je to jisté

Z Mařenky bude
vidět do Rakouska

Na Mařence, nejvýše položeném místě
okresu Třebíč, vyroste v nadmořské výšce 711 metrů rozhledna. Bude vysoká 31
m. Finance na její výstavbu, téměř 3 mil.
Kč, získal z Evropských fondů aktivní
Mikroregion obcí Podhůří Mařenky.
„I když náklad na stavbu bude vyšší, určitě rozhlednu postavíme i s přispěním

Země
rozhleden
Zemí rozhleden by mohla být za něja-

ký čas Vysočina. Reliéfem krajiny je k
tomu doslova předurčena. Nakonec by
to nebyl nijak převratný krok. Pamětníci
dodnes vzpomínají, že před II. světovou
válkou, a ještě krátce po ní, byla skoro na
každém větším kopci dřevěná rozhledna
stála. Stavěl je tehdy velmi aktivní Klub
českých turistů. Jen v okolí Telče bychom jich tehdy napočítali několik. Pak
ale přišla doba „špionománie“, kdy každý pohled z výšky byl pro komunistický
režim nebezpečný. Co kdyby si nějaký
cizinec vyfotografoval „naše“ JZD či

· Dokonalý přehled
Chcete porovnat, jestli vaše spotřeba
energie klesá, nebo roste? Nevíte, jaký
produkt odebíráte a kolik jste loni zaplatili za elektřinu? Tyto a mnohé další
informace o vašem odběru již není problém získat.
· Jednoduchá obsluha
Díky propojení s interními systémy došlo ke zjednodušení zadávání požadavků pomocí on-line formulářů. Uživatelé
Energie24 již nemusí při každém požadavku dohledávat své identiﬁkační údaje (variabilní symbol plateb, číslo místa
spotřeby, číslo elektroměru apod.), ale
zadávají pouze informace o tom, co chtějí změnit.
· Informace o plánovaných odstávkách
Součástí Energie24 je i exklusivní služba naší společnosti, která umožňuje
uživatelům, aby si nastavili upozornění
v případě, že společnost E.ON plánuje
odstávku elektřiny, která se dotkne místa spotřeby uživatele Energie24. V takovém případě dostane uživatel nejméně 15 dní předem upozornění pomocí
SMS nebo e-mailu, které mu umožní
se na dobu bez elektřiny předem připravit.
Pro koho je služba Energie24 určena?
Energie24 je určena pro všechny zákazníky společnosti E.ON Energie, a.s.,
kteří odebírají elektřinu z nízkého napětí
(podnikatelé i domácnosti).
Jak službu získat?
Služba je zdarma k dispozici po provedení úvodní registrace na internetu
www.energie24.cz
Každý uživatel pak obdrží e-mailem
své vlastní přihlašovací jméno a poštou své unikátní heslo, pomocí kterého
se vždy do aplikace přihlásí.
(Zdroj E.ON)

Takhle bude rozhledna vypadat. Vizualizace Mikroregion Podhůří Mařenky
obecních rozpočtů,“ uvedla pro TL Marie Báňová, starostka Štěměch, na jejichž
katastru Mařenka leží. Paní starostka odhaduje, že rozhledna by mohla stát již na
začátku příští turistické sezóny.
Rozhledna na Mařence stávala do 50.
let minulého století, kdy vzala za své
podobně jako ta na Oslednicích. Jedním
z výchozích bodů k návštěvě turisty
vyhledávaného vrcholu je obec Lesná
mezi Želetavou a Předínem. Ta se do
roku 1945 jmenovala Valdorf a byla nejvýchodnější obcí bývalého okresu Telč.
/z/

Muzeum Telč

Fenomén Barbie

Letní výstava Muzejního spolku
nejen pro malé parádnice

2. července až 31. srpna
9 - 12 a 13 - 17 mimo pondělí

- 20 -

Podoba rozhledy u Panenské Rozsíčky.
Návrh ing. arch. Tomáše Nováka z atelieru Q DESING.
podobný strategický objekt? V devadesátých letech nastala změna. První vlaštovkou široko daleko byla rozhledna na
Oslednicích v roce 1999. V současné době
usilují o stavbu rozhleden především obce.
Důvod je jasný. Rozhledna je vítaným cílem pro turisty! Na jiném místě píšeme o
již jisté výstavbě rozhledny na Mařence u
Lesné v katastrálním území Štěměch a také
o záměru její stavby u Panenské Rozsíčky.
„Stavba rozhledny dnes není nijak levnou
záležitostí. Přesto o jejím vybudování uvažují i další obce Mikroregionu Telčsko,
například Mysletice a Olší,“ potvrdila TL
Eva Skálová, vedoucí kanceláře mikroregionu. Za čas můžeme být tedy skutečnou
zemí rozhleden.
/z/

Kulturní kalendář Společenská rubrika

Pro letní měsíce je vydán samostatný tisk Telčské léto 2011.

ZASTÁVka Telč

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Upravený jízdní řád o prázdninách:
Po, St, Čt 13.00 – 17.00 hod. (klub)
28. 7. 14.00
Turnaj ve fotbálku Telč x Moravské Budějovice

Chovatelé

10. 7. 7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek
30. – 31. 7.
areál SČCH
Okresní výstava drobného
hospodářského zvířectva a exotů
Výstava zahradní techniky. Prodej krmení a chovatelských potřeb. Bohatá tombola.
Výstava je otevřena v sobotu od 8 do 16
hod., v neděli od 8 do 14 hod.

Počasí
v květnu
Měsíc začal počasím s velkou oblač-

ností, provázenou občasným slabým
deštěm nebo přeháňkou. Postupně
oblačnosti ubývalo až na skoro jasno.
Maximální teploty byly z počátku do
15 °C, ale od 3. do 8. května se výrazně
ochladilo. Maxima přechodně poklesla
na hodnoty jenom kolem 9 °C a zvláště přízemní minima za jasných nocí
klesala až na -5 °C. 4. května klesla
dokonce i teplota ve 2 m nad zemí téměř na -2 °C. I když se během měsíce
ještě několikrát citelně ochladilo, tyto
mínusové teploty byly navštívenkou
letošních poněkud předčasných „ledových mužů“. Mrazy způsobily škody
hlavně v zahradách, zahradnictvích a
lesních školkách. Mráz sežehl jarní výhonky všech choulostivějších rostlin a
dokonce i smrků. Poškodil také některé kvetoucí ovocné stromy a keře. Po
tomto studeném období se na několik
dnů oteplilo a maximální teploty vystupovaly až na 19 až 24 °C. Následovalo
opět ochlazení maxim na 12 až 18 °C.
Od 18. 5. začaly maximální denní teploty opět stoupat nad 20 °C a postupně
dosáhly až 27 °C. V poslední dekádě
měsíce se trochu ochladilo a přibylo
srážek, které byly provázeny i bouřkami. Od 26. do 28. 5. nám přece jen trochu napršelo – 28 mm. Už bylo opravdu
sucho a déšť přišel velmi vhod. Navíc

Vítáme nové občánky

Alexandra Železná, Staré Město
Adam Čech, Staré Město
Sára Vodičková, Staré Město
Karolína Šimková, Staré Město
Tereza Veselá, Štěpnice

Bohoslužby
Římskokatolické
2. 7.
3. 7.

so
ne

5. 7.

út

9. 7.
10. 7.

so
ne

16. 7.
17. 7.

so
ne

23. 7.
24. 7.

so
ne

30. 7.
31. 7.

so
ne

Blahopřejeme novomanželům

František Čoudek, Mažice
a Veronika Karlová, Mažice
Zdeněk Januška, Žirovnice
a Miroslava Šulcová, Žirovnice
Jiří Dobrovolný, Jihlava
a Aneta Tlačbabová, Věžnice
Pavel Šťastný, Jihlava
a Pavlína Váchová, Jihlava
Václav Zadražil, Praha
a Ilona Kučerová, Praha
Michal Kloiber, Dačice
a Alina Kenijz, Praha
Vladislav Mitiska, Uhřínovice
a Ing. Radmila Rysová, Jihlava
Michal Jurenka, Hodonín
a Barbora Lněničková, Telč
František Mifka, Růžená
a Petra Bulantová, Růžená
David Kulka, Stonařov
a Vendula Požárová, Brtnice
Petr Legner, Praha
a Zuzana Stojánková, Roztoky
Ladislav Marek, Telč
a Jana Jamborová, Mrákotín

Opustili nás

Jaroslava Bendová, Staré Město 95 let
Jaroslav Svoboda, Štěpnice
84 let
František Štambera, Staré Město 86 let
Ludvík Sládek, Podolí
59 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě
písemného souhlasu obou novomanželů a
u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Uzávěrka příštího čísla

18. července

byl vhodné intenzity – takový zalévací. Závěr měsíce byl opět projasněný a
beze srážek.
První polovina měsíce měla ještě jarní charakter, i když s velkými výkyvy,
druhá polovina už byla letní. Měsíc
hodnotíme teplotně jako slabě nadprůměrný, srážkově slabě podprůměrný.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté

každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Brontosauři opět
na Prázdninách v Telči

Brontosauří ekostánek najdete pod arkádami v zámecké zahradě od 29. 7.
do 14. 8. každý den kromě pondělí od
9 do 17 hod. Jsou připraveny poznávací soutěže, ekokvíz, nechybí výstava kresleného humoru Ekofór 2011 a
výtvarných dětských prací Máme rádi
přírodu.
Monika Hornová, www.brontosaurus.cz
TL 7/2011 - 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
Oldřich Houdek tiskárna 111-014

Sport

Taekwondo

Hansoo Cup Mělník: Vítězství

Florbal

11. června se zúčastnilo 21 členů z
CBU Vysočina SK Kyonggi Kwon
soutěže v poomsae Hansoo Cup Mělník 2011.
Mezi stovkou závodníků telčská výprava mimořádně uspěla. Ziskem 87
bodů v soutěži týmů zvítězila!
První místo ve svých kategoriích obsadily žákyně Karolína Urbanová (C1)
a Adéla Pražáková (C2), stejně tak
jako Vendula Janáková mezi juniorkami.
Podobně úspěšní byli mezi mladšími
žáky Míla Kašpar (C1), mezi staršími
Šimon Vopelka (C1) a Milan Hoang
(C2). „Velký úspěch jsme měli také v
kategorii dvojic a trojic, kde jsme získali sedm prvních míst (3x dvojice a
4x trojice),“ uvedl pro TL trenér Petr
Konrád, který byl na konci turnaje s
vystoupením svých svěřenců velmi
spokojený.
Podle TZ

Horská kola

Májový pohár 2011

Fotbal

Okresní přebor mužů

Konečná tabulka čela soutěže 2010 - 11
1. Telč
26
76:29
59
2. Brtnice
26
67:36
56
3. V. Beranov
26
63:34
52
4. Kostelec
26
65:36
50
5. Polná B
26
46:40
43

V sobotu 11. června se v Kněžicích konal
župní turnaj starších žáků. Telč vyslala jeden tým ve složení David Zlatuška, Martin Nosek, Petr Choutka, Vojtěch Truhlář,
Tomáš Nosek a David Hajdík. Náš tým ve
všech 4 zápasech zvítězil s celkovým vysokým skóre 46:13 a umístil se na 1. místě
před druhými Kněžicemi a třetími Okříškami. Nejlepším střelcem byl Petr Choutka s
21 vstřelenými góly.

Na jihlavském závodu horských kol 24
MTB reprezentovaly 21. května telčské
gymnázium dva týmy. Náročnou jedenáctikilometrovou trasu historickým
jádrem Jihlavy a přilehlými okrajovými
částmi města zvládl nejvícekrát obkroužit tým ve složení Leoš Tejkl a Josef Kadlec. V rámci mistrovství středních škol
se telčští gymnazisté umístili na prvním
místě. Ani druhý tým, Daniel Páral a Karel Kokejl, si nevedl špatně a vybojoval
pěkné třetí místo. Obě dvojice tak přispěly k mnoha úspěchům, které se podařilo
tento školní rok gymnáziu získat.

Cyklistika

Kolmo za vodou s Arnikou

Na výlet spojený s koupáním a povídáním o přírodě zve Arnika spolu s Hnutím
Brontosaurus, trasa cca 25 km.
Jedeme v sobotu 6. srpna ve 14 hod. z
aleje Lipky u zámeckého parku.
Více v příštích TL

Jezdectví
3. 7.

9.00

Bohuslavice

Jezdecké skokové závody

Jezdecký areál Hospodářského dvora
Hobby soutěž – 70-80 cm a 90 cm
Oﬁciální soutěž (pro koně a jezdce s licencí) – st. obtížnosti do 110 cm, Z a L
Dětský program ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina
www.hospodarskydvur.cz

21. května se borci z Centra bojových
umění Vysočina zúčastnili Májového
poháru, který se konal v hale pražské
Slavie. 26členná výprava pod vedením trenéra Petra Konráda v Praze nezklamala a ziskem 115 bodů se stala
nejúspěšnějším týmem turnaje! V
Májovém poháru startovalo celkem
230 závodníků ze 13 klubů z celé republiky.
Z borců z telčského regionu ve svých
kategoriích v poomsae zvítězili Michal
Krupil, Šimonové Hudinek a Vopelka
a talentovaná Katka Svítilová.
V kyoruggi pak uspěli Lukáš Dvořák,
Pavel Martianov a Michal Krupil.
Podle TZ

Motokros
3. 7.
23. 7.

Chalupa cup

Miroslav
Nová Bystřice

Závody 11dílného seriálu
Region jihovýchod Telč
http://www.chalupa-cup.wbs.cz/
9. 7.

Dyjické mosty

Motokrosové závody O pohár
města Telče, 2. kolo
třídy 50, 65, 85 ccm, junior, hobby, veterán, open a Dámský pohár
9.00
trénink
12.30 závody
Motoklub Telč, www.motoklubtelc.cz
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Kulturistika

Při prvním startu mezi muži na Mistrovství České republiky v kulturistice,
které se konalo 14. května v Uherském
Hradišti, dosáhl velkého úspěchu Jakub
Caha z SC Kaze Telč. V klasické kulturistice v kategorii nad 180 cm obsadil
krásné čtvrté místo. Ještě předtím na Mistrovství Čech skončil ve stejné kategorii
na medailovém třetím místě.

Telčská kulturistka Petra Linková.
Foto: SC Kaze Telč
Na Mistrovství České republiky 11.
června v Brně obsadila v kategorii Body
ﬁtness junior Petra Linková, SC Kaze
Telč, 2. místo a kvaliﬁkovala se tak na
mistrovství Evropy.
Patrik Pazourek získal v kategorii dorost
do 65 kg bronzovou medaili.

Střelectví

5. 7.
Dyjické mosty
Cyrilometodějské střílení
otevřená střelecká soutěž z velkorážné
pistole a revolveru
Autoklub Tourservis, střelecký klub,
www.streleckyklubtelc.cz
31. 7.
Dyjické mosty
O pohár starosty města Telče
II. (závěrečné) kolo malorážkové soutěže K4M
Autoklub Tourservis, střelecký klub,
www.streleckyklubtelc.cz

Sport v TL aktuálně

Sportovní výsledky můžete zasílat tři dny po uzávěrce

na tl@telc-etc.cz
nebo tel.: 774 584 841

Fotbal

Dorostenci před branou krajského přeboru
Tahle tabulka Telči sluší, řekl asi každý
příznivec sportu ve městě, když viděl tabulku I. třídy dorostu ve fotbalu po 23.
kole. Telčské fotbalové naděje v tom
okamžiku měly otevřenu bránu do nejvyšší soutěže v kraji, krajského přeboru.

1. Telč
106:28
51
2. Velká Bíteš 93:25
51
3. Želetava
67:27
50
4. Nedvědice
48:26
46
Bohužel neúprosná uzávěrka nám nedává možnost v tomto čísle informovat,
jak infarktový závěr dopadl. V nezáviděníhodné situaci, tři kola před koncem
náročné soutěže, jsme o radostech a starostech při výchově fotbalových nadějí
hovořili s jedním z trenérů mužstva Jiřím
Neradem.

Já se s kluky znám už tak dobře, že víme,
co si navzájem můžeme dovolit, a pokud
má hráč, jak říkáme, srovnanou hlavu,
tak není potřeba mnoho mluvit a vysvětlovat.
Co je pro Vás větší konkurence? Počítače, nebo nové sporty, které nabízí
relativně rychlejší zviditelnění mladého sportovce?
Myslím, že obojí. Pokud má ale někdo radost a uspokojení z pohybu a sportu obecně, tak si určitě individuální nebo kolektivní sport vybere. Záleží, na jaké ho chce
dělat úrovni a co pro to hodlá udělat.
Kolik času týdně věnuje adept fotbalu
svému sportu? A kolik Vy?
Kluci mohou trénovat prakticky kromě
pondělí každý den. My jsme s trenéry
domluveni, a pokud nemohu v daný den,

Úspěšný tým dorostenců. Horní řada zleva: Jindřich Vohryzka, Jakub Páral, Martin
Švec, Jiří Nerad, Lukáš Smejkal, David Smejkal, Michal Misař, Vít Kadlec, David
Kudláček, Jiří Doležal, trenér Jiří Nerad. Dolní řada: Filip Nedorost, Josef Jančo,
Lukáš Matějka, Tomáš Bartušek, Lukáš Nosek, Dan Fortelný, Petr Žákovský. Chybí:
Ladislav Holub, Ladislav Holub (asistent trenéra), Martin Kadlec, Roman Mikeš.
Foto: Archiv SK Telč
Jak je v době počítačů složité přivést
tak lze tréninkovou jednotku absolvovat
mladé na fotbalový trávník?
v jiný, např. s muži. Obecně ale v průDomnívám se, že je to o aktivitě rodičů
měru 2-3krát v týdnu a víkendový zápas.
a toho kluka a o tom, že musí vědět, že
Někdo odehraje za víkend i 2 zápasy. Já
oddíl velmi dobře funguje a že má samose na hřišti objevuji nejčastěji ve spozřejmě kvalitní vedení.
lupráci s Láďou Holubem v úterý a ve
Co si musí budoucí fotbalista odříci,
čtvrtek a samozřejmě o víkendu v sobotu
aby mohl hrát kopanou na krajské
nebo v neděli. Kdo někdy něco trénoval
úrovni?
nebo trénuje, tak ví, co to stojí času, ale
Hráč si musí postupně vybudovat hierarna druhou stranu uspokojení z vítězství
chii hodnot sám. Od tréninkové morálky,
týmu se nedá popsat, ale musí se prožít.
stravy, relaxace a také v doplňkových
Nebudete se bát označit některé hráče
sportovních aktivitách.
za výrazné talenty?
Jak jim to vysvětlujete?
Nechtěl bych někoho vynechat nebo
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opomenout, ale ročníky 1992 a 93 se jeví
jako velká naděje telčského fotbalu. A
navíc jsou velmi dobrá parta.
Co Martin Švec, střelec 26 gólů? Kam
až to může dotáhnout?
Martinovi to tam padá a jsme rádi že nejen v dorostu, ale i u mužů, za které již,
jako řada dalších dorostenců, nastupuje.
Vést dvacítku dospívajících kluků je
pro toho, kdo to nezkusil, těžko představitelné. Je u Vás fotbal na prvním
místě, nebo „hlídáte“ také prospěch a
chování?
Je to o vzájemné důvěře hráčů, trenéra
a rodičů.
Jaké to je mít v týmu vlastního syna?
Do určitého věku je to výhoda, protože
on vidí, že rodič ho v něčem podporuje,
jezdí s ním trénovat na zápasy. Ale od
určitého věku zjistíte, že to chce vzájemnou změnu.
Jak vidíte budoucnost telčského fotbalu? Usadí se někdy deﬁnitivně v krajských soutěžích?
Jsem optimista. Věřím, že s pomocí dorůstajících kluků se tak stane.
Asi nejtěžší otázka. Postoupíte do
krajského přeboru?
Určitě ano. Kluci ročník 1992, kteří v
dorostu končí, budou přínosem pro obě
mužstva mužů.
/z/
Jiří Nerad (46) odehrál za telčský SK
přes 300 zápasů, od žákovské kategorie až po A tým mužů. Počtem přes 200
vstřelených gólů patří mezi nejlepší
střelce telčské fotbalové historie.
Celou aktivní sportovní kariéru byl
věrný mateřskému oddílu. Na vojně
působil v SK České Budějovice.
Od roku 1998 vede a trénuje mladé
fotbalisty. Na ZŠ v Masarykově ulici
učí fyziku a pracovní výchovu.

Po uzávěrce:

Jiří Nerad měl pravdu:

Fotbaloví dorostenci SK vyhráli v posledním kole krajské soutěže v Hrotovicích 10 : 1 a zvítězili v ní. Postoupili
tak do krajského přeboru.

Sběrový kalendář
Biologický odpad

I. – II. 12. 7. IV.
14. 7.
III.
13. 7. V.
15. 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 – Štěpnice I.
– křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží

Na co se letos můžeme těšit?

Čápi to vidí z nadhledu

O prázdninách budou opět Prázdniny Prázdniny v Telči.
Číslo 29!

Foto: Zdeněk Posád

Fotbalisté budou hrát krajskou soutěž!

Z naděje v Nadějově jistota!

Asi jen ti největší optimisté věřili před posledním kolem v postup A týmu mužů do
krajské soutěže. Ale zázraky se dějí a po prohře Brtnice v Rantířově posunulo vítězství
v Nadějově Telč do krajské soutěže. Blahopřeji celému realizačnímu týmu i hráčům k
tomuto úspěchu. Současně blahopřeji i týmu dorostu k postupu do krajského přeboru.
Všem pak děkuji za reprezentaci našeho města a do podzimních zápasů přeji co nejlepší výsledky.
Roman Fabeš

Vítězný tým slaví. Družstvo mužů A po rozhodujícím utkání okresního přeboru v Nadějově. Horní řada zleva: Vladimír Dolejský (vedoucí mužstva), Karel Přibyl (asistent
trenéra), Jakub Pivoňka, Vojtěch Dolejský, Milan Chalupa, David Petrů, Zbyněk Procházka, Petr Žákovský, Martin Bodlák, Jiří Všohájek, Roman Hejda, David Všohájek,
David Kudláček, Jiří Nerad, Lukáš Matějka, Jiří Hadraba (trenér). Dolní řada: Michal
Šeda, Jakub Švec, Martin Kadlec, Martin Švec a David Smejkal. Foto: Archiv SK Telč
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Bezprostředně před uzávěrkou jsme
získali aktuální informace ze zákulisí
Prázdnin v Telči od toho nejpovolanějšího - Milana „Medvěda“ Koláře.
Skoro se ani nechce věřit, že to, o čem
informuje, se odehraje za pár dnů v Telči. Proto doporučujeme: Čtěte pozorně
a těšte se!
Myslím si, že ten letošní program nastavil laťku tak vysoko, že ji budeme v
budoucnu těžko přeskakovat. Začínáme
29. července „NAVOSTRO“ s kapelou, která hraje skotské balady opravdu „ostře“, a končíme držiteli světové
hudební ceny Grammy za Word muzic
The Klezmatics z New Yorku. Předpokládám, že to bude podobný zážitek,
jako nám na nádvoří telčského zámku před lety připravila ﬁnská skupina
Värttinä. A ještě na úplný závěr bychom
chtěli roztančit telčské náměstí s Tančírnou Petra Píši.
Od zahájení do zakončení Prázdnin
v Telči ovšem proběhne 17 koncertů
pestře poskládaných ze špiček naší
hudební scény a dalších zahraničních
hostů. Největší zájem bude samozřejmě o Glena Hansarda, který v létě
navštíví Českou republiku na pár dní
a odehraje pouze dva koncerty, z nichž
jeden bude na zámku v Telči. Některé hudební skupiny už si neumí představit, že by v létě nehrály v Telči, a
naopak my si neumíme představit, že
by se na Prázdninách v Telči neobjevil
Žalman, Nezmaři, Hradišťan, Druhá
tráva, Vláďa Mišík, Bratři Ebenové,
Javory, Spirituál kvintet, Bára Hrzánová…
Jinou kategorií jsou legendy jako Miki
Ryvola, současné populární hvězdy jako
Tomáš Klus a naše vysněná přání, jako
je Ondřej Havelka a Melody Makers,
kteří budou na Prázdninách v Telči poprvé a stanou se tak splněným, téměř třicetiletým snem…
Za pozornost jistě budou stát i další zahraniční hosté, mezi něž již pravidelně patří irští Sliotar. Dále letos přijede
ameriský písničkář Tim Eriksen a trochu
severské nálady můžeme nasát s islandskými Arstidir.
Krom toho vystoupí každé odpoledne
na náměstí spousta hudebních skupin na
„Kocouří scéně“, kde se dá také očekávat téměř každý den vystoupení nějakého pouličního divadla, velmi často určeného nejen pro děti.

