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Město má rozpočet
Dát dohromady rozpočet města na rok
2009 je v současné ekonomické situaci
tak trochu věštěním z křišťálové koule.
Návrhy ve výdajové části rozpočtu samozřejmě, tak jako každým rokem, vysoce převýšily reálné možnosti rozpočtu.
A to i proto, že příjmová část rozpočtu
oproti loňsku zeštíhlila zhruba o 6 milionů korun. Právě nastavení příjmů bylo
jedním z hlavních témat pracovního
semináře zastupitelů. Možný propad
daňových příjmů státu by se samozřejmě
negativně odrazil i v rozpočtu města.
Proto se daleko důkladněji probíraly

jednotlivé položky a hledaly se možné
přesuny a úspory. Po téměř pětihodinové
diskusi se nakonec podařilo dát dohromady kompromisní řešení. To počítá
s nižšími daňovými příjmy a vytváří
určitou rezervu pro případ, že by příjmy
ještě klesly.
Rozpočet města na rok 2009 je v
příjmové a výdajové části nastaven na
částku 121,1 mil. korun. Kromě daňových příjmů ve výši 56,3 mil. Kč počítá
rozpočet se státní dotací na výkon státní
správy, sociální dávky, školství a sociální
služby v celkové výši 48,7 mil. korun.

Bezpečně do škol

Zbývající část rozpočtovaného příjmu
ve výši 9,6 mil. Kč tvoří příjmy z vlastní
činnosti, pronájmů a prodejůVzhledem k
tomu, že město v roce 2008 hospodařilo v
plusových číslech, přechází do příjmové
části rozpočtu i částka 6 mil. Kč z loňského roku. Do příjmů je zahrnut i převod
0,5 milionů korun ze Sporoinvestu.
Ve výdajové části rozpočtu tvoří
největší část náklady na činnost státní
správy a samosprávy ve výši zhruba
30,4 mil. Kč a na výplaty sociálních
dávek bude třeba 25,3 mil. Kč. Zhruba
16,9 mil. korun je určeno na územní
plánování, památkovou péči a opravy
a investice do majetku města. K tomu
je třeba ještě přičíst 13,7 mil. korun na
údržbu veřejných prostranství, zeleně,
veřejného osvětlení a svoz odpadů.
Financování městem zřizovaných organizací – školských zařízení, Domova
pro seniory a Domu s pečovatelskou
službou – si vyžádá 8,3 mil. Kč a na
propagaci, kulturu a sport je uvolněno
5,8 mil. Kč.
Zhruba 13,5 milionů korun je v rozpočtu města určeno na splátky úvěrů
a úroky z nich. V rozpočtové rezervě
zůstává 7,2 milionů korun.
Roman Fabeš, starosta města

Příloha:
Výstavní zpravodaj
Dolnorakouské
Foto: Ilona Jeníčková

Od nového roku můžeme na přechodech pro chodce před oběma telčskými základními školami vidět ráno od 7 do 8 hodin policisty, dozírající na bezpečnost
dětí. „Pokud to situace dovolí, hlídkují v této době policisté i na dalších přechodech ve městě, kde se děti cestou do školy nejvíce pohybují,“ uvedl pro TL vedoucí
zdejšího oddělení Policie ČR Miloš Novák.

zemské
výstavy
č. 1

Radosti a starosti telčského starosty

Fond projektů se má čím pochlubit
Dalším významným materiálem, který zastupitelé na posledním zasedání
projednávali, byl Fond projektů 2009.
A na rozdíl od rozpočtu, který nám
letos přidal nějakou tu vrásku na čelo,
Fond přináší jenom radost. Již šestým
rokem připravujeme systémově řadu
projektů, které mají pro město zásadní význam. Není to stavění vzdušných
zámků a vymýšlení nesmyslných projektů jen kvůli možnosti získat dotace. Je to zodpovědná práce na akcích,
které by město muselo dříve či později

agenturami se podařilo v loňském a letošním roce získat z různých dotačních
zdrojů více než 214 milionů korun.
Když k tomu přidáme náš povinný podíl kolem 82 milionů, znamená to, že
zhruba do poloviny roku 2011 prostavíme ve městě téměř 300 milionů korun.
Pokud bychom přepočítali výši investice na jednoho obyvatele, vyjde nám neuvěřitelná částka 37 tisíc korun.
Zajistit průběžné ﬁnancování a samotnou realizaci těchto akcí nebude
hračka. V rámci Fondu se nám ale snad

Děti v MŠ v Komenského ulici se letos dočkají opravy budovy za téměř 15 mil Kč!

Foto: Jarmila Svobodová

realizovat. A bez dotací by na většinu z
nich nemělo peníze a to by mohlo časem přinést velké problémy. Jsem přesvědčen, že investicemi do budov škol
a úřadu, sociálních zařízení, sportovišť
a dětských hřišť, do ulic, chodníků,
parkovišť, vodovodů, kanalizací či do
zeleně a prostranství pro oddych a volný čas si pro sebe i pro ty, co přijdou po
nás, vytváříme obrovský náskok.
Díky shodě v zastupitelstvu, kvalitní
práci úřadu a spolupráci s odbornými

podařilo nastavit systém ﬁnancování
z vlastních zdrojů a za pomoci úvěrů
a harmonogram průběhu staveb tak,
abychom vše zvládli a neohrozili běžný
chod města.
Věřím, že v seznamu akcí, které jsou
uvedeny na další straně, si každý najdete tu, která vám něco nového přinese.
A že nám také při realizaci této akce
pomůžete či vyjdete vstříc. Bez této
spolupráce by se takový objem investic jen těžko zrealizoval.

Pozvánka do knihovny

Jarní výtvarná dílna

Ve středu 25. března se uskuteční již čtvrtá výtvarná dílna pro děti, tentokrát se
zaměřením na výrobky s jarní a velikonoční tematikou. Tvořit se začíná v 14.00 v
dětském oddělení Městské knihovny Telč.
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Zimní stadion
prohrál v „play off“
Příznivci sportu tuhle hroznou situaci
dobře znají. Jejich mužstvo absolvovalo dobrou přípravu, získalo nové posily,
zvládlo základní část soutěže a postoupilo až do play oﬀ. A tam v rozhodujícím
zápase i přes dobrý výkon neuspělo. Většina příznivců ocení snahu mužstva a odmění tým potleskem. Samozřejmě se ale
najde i část fanoušků, která jej odmění
„dobrými radami“, či dokonce i „tvrdšími výrazy“. Po bitvě je přece u nás každý
generálem a všichni víme, co se mělo pro
úspěch udělat.
Soudného fanouška ale potěší to, že
když se nepodařilo postoupit jednomu
mužstvu, druhé, z jiného sportovního
odvětví, uspělo. A tak jde fandit na ﬁnálový zápas třeba volejbalistům a raduje
se, pokud se jim podaří zvítězit. A na začátku nové sezóny, bez ohledu na úspěch
či neúspěch, opět společně udělají vše
proto, aby tentokrát uspěli.
Mrzí mě, když se snáší od některých
lidí kritika na hlavu těch, kteří strávili
spoustu času a udělali maximum pro to,
aby uspěl projekt nového zimního stadionu. Mrzí mě i to, že se považuje za
samozřejmost získání dotací na tento
projekt. A nakonec i to, že se tím znevažuje velký úspěch, jakého město dosáhlo
u jiných projektů.
Projekt nového zimního stadionu je v
podstatě jediným z našich projektů, který v tom tuhém boji o dotace neuspěl.
A neuspěly v něm ani podobné projekty
v jiných městech. Ale chci vás všechny
ujistit, že i nadále zůstává „zimák“ jednou z priorit města a i nadále uděláme
vše pro to, aby se podařil realizovat. Zatím nezbývá nic jiného, než udržet provoz toho stávajícího.
Roman Fabeš

Sběrový kalendář
Kovový odpad
10. 3.

Biologický odpad
I. – II.
III.
IV.
V.

16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.

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

Přehled akcí podpořených z různých dotačních titulů v letech 2008/2009
Náklady (Kč)

A. Fondy EU

Dotace (Kč)

Vlastní podíl (Kč)

274 611 366

199 244 701

75 366 665

Celková rekonstrukce 2. patra radnice

4 200 000

3 666 960

533 040

Modernizace vybavení kmenových a odborných učeben ZŠ
Masarykova a Hradecká

5 394 836

3 776 385

1 618 451

Rekonstrukce dvora Polikliniky - výstavba parkovacích míst,
oddychové zóny a dětského hřiště

7 000 000

4 729 054

2 270 946

Propagační materiály, omalovánky, pexesa pro děti se zaměřením na
historické pověsti - S Bílou paní po Telči

2 106 697

1 948 695

158 002

Lipky v Telči se představují - naučná stezka k ochraně přírody

402 559

372 367

30 192

Zakládání a obnova stromořadí v lokalitě Lipky

425 641

383 077

42 564

MŠ Komenského - zateplení střechy a fasády a výměna oken

9 630 966

6 546 646

3 084 320

MŠ Komenského - změna systému vytápění s využitím tepelných čerpadel

4 500 000

4 050 000

450 000

Dolnorakouská výstava - rekonstrukce centrálního parkoviště,
výstavba parkoviště ul. Svatoanenská a Na Korábě, výstavba
dětského hřiště a parku Na Korábě, zajištění doprovodných
kulturních akcí

28 000 000

23 200 000

4 800 000

Rekonstrukce ulic Křížova, Luční, Mlýnská, Krátká, Úzká, revitalizace
pěších cest a výstavba zázemí pro odpočinek kolem Staroměstského
rybníka, propagační materiál

27 646 000

21 362 000

6 248 000

Přemístění autobusového nádraží k nádraží vlakovému a výstavba
společného zázemí pro oba typy dopravy

41 367 993

38 265 394

3 102 599

128 749 062

83 175 874

45 573 188

14 981 612

7 593 149

7 388 463

206 000

175 100

30 900

B. Dotace ČR

13 764 500

10 691 000

3 073 500

Výstavba kanalizačního sběrače přes Staroměstský rybník

12 360 000

9 888 000

2 472 000

94 500

80 000

14 500

Rekonstrukce fasády u Domova důchodců

400 000

200 000

200 000

Management plán města UNESCO - I. etapa

100 000

70 000

30 000

Velikonoční zvyky na Moravě 2008 - výstava

200 000

90 000

110 000

Město Telč – památka UNESCO 2008 - propagační materiály

290 000

203 000

87 000

MG Hasičský dům, výstava Jana Křena - 2008

160 000

80 000

80 000

MG Hasičský dům, výstava Jindřicha Průchy - 2008

160 000

80 000

80 000

Rekonstrukce dostavby učeben, výstavby sportovní haly včetně
vybavení, výstavba parkoviště - ZŠ Hradecká
Revitalizace náměstí Bří Čapků a Nerudovy ul., výstavba hřišť u MŠ Nerudova
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

Rekonstrukce věžičky kaple sv. Karla

C. Fond Vysočiny a jiné dotace kraje Vysočina

7 515 454

4 227 209

3 288 245

Bezbariérové přechody v Telči

323 203

161 611

161 592

Úpravy bezbariérové trasy k ZŠ Hradecká

618 108

250 000

368 108

Oprava části místní komunikace vei Studnicích

506 273

200 000

306 273

Rekultivace skládky Mokrovce - I. etapa

165 000

65 000

100 000

Zkvalitnění povrchu naučné stezky Město a voda - kolem telčských rybníků

509 615

200 000

309 615

60 000

30 000

30 000

221 121

70 000

151 121

Městské opevnění Telče - statické posouzení
Obnova omítek čp. 122 v Telči
Dopravní výchovou k prevenci úrazů dětí-vybavení dopravního hřiště

98 400

70 000

28 400

Folklor v máji - setkání folklorních souborů

189 097

68 920

120 177

Vodovod a kanalizace v ul. Tyršova, nám. Hrdinů, Mládkova, nám.
Bratří Čapků, Nerudova - projektová dokumentace

650 000

325 000

325 000

Rekonstrukce kanalizace v ul. Špitální a rozšíření kanalizace v ul.
Radkovská

667 020

533 616

133 404

3 379 617

2 178 062

1 201 555

Oslavy 90. výročí vzniku ČSR v Telči

Výstavba kanalizace v ulicích Úzká, Mlýnská a Krátká

80 000

48 000

32 000

Najděme místo pro hry a odpočinek - dětské hřiště na Náměstí Hrdinů

48 000

27 000

21 000

D. Ostatní

90 000

70 000

20 000

Lipky v Telči na trase Greenways - mobiliář cyklotrasy

90 000

70 000

20 000

295 981 320

214 232 910

81 748 410

Celkem
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Z jednání rady města

15. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelé schválili rozpočet města

V pondělí 16. února se zastupitelé sešli
na 15. zasedání v tomto volebním období.
Zasedání se zúčastnilo 18 zastupitelů,
omluvili se Václav Hercik, Jiří Liška a
Miloš Vystrčil.
Po obvyklých procedurálních bodech
programu zastupitelé nejprve jednali
o návrhu rozpočtu na letošní rok. Po
diskusi byl rozpočet schválen, a to jako
vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca
121 mil. Kč.
Zastupitelé na minulém zasedání schválili přijetí daru od kraje Vysočina, a to částí
pozemků pod chodníky v ulicích Masarykova, Staňkova a Slavíčkova v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků
v těchto ulicích. Na tomto zasedání byl
schválen převod opačný - z města na kraj,
a to částí pozemků pod silnicí, která je ve
vlastnictví kraje.
Na zasedání byl završen proces schvalování změny č. 3 územního plánu města,
která se týká změny využití ploch v lokalitě „Na Sádkách“, a to ze stávajícího využití pro výrobní aktivity na zónu určenou
převážně k bydlení a dále pro občanskou
vybavenost. Změna č. 3 územního plánu

55. schůze - 20. ledna

je podle nového stavebního zákona a
správního řádu vydána formou opatření
obecné povahy.
Zastupitelé dále svým usnesením podpořili obnovu nemovitých kulturních
památek ve městě, když schválili poskytnutí příspěvku v celkové výši 200 tis.
Kč 6 vlastníkům nemovitých kulturních
památek v rámci programu kraje Vysočina, který je nastaven tak, že vlastník
památky hradí 50%, kraj 30% a obec
20% nákladů.
Na minulém zasedání byly schváleny
nové podmínky zveřejnění záměru prodeje a pronájmu nemovitostí v lokalitě
„Ranč“. Na základě zveřejnění nového
záměru prodeje a pronájmu se přihlásil
jeden uchazeč - společnost K-Hvězda,
s.r.o., se sídlem Želetava, jehož nabídka
splnila stanovené požadavky a zastupitelé
jej svým usnesením schválili jako vítěze
výběrového řízení.
Oﬁciální zápis ze zasedání zastupitelstva
města je zveřejněn na úřední desce v podloubí radnice, internetových stránkách města a
je k nahlédnutí i na městském úřadě.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Dotace na obnovu kulturních památek
Ministerstvo kultury ČR připravilo pro
rok 2009 opět dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Finanční prostředky v programu jsou
určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a které
nejsou ve vlastnictví České republiky. Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být
vlastník kulturní památky, která se nachází
ve správním území obce s rozšířenou působností Telč. Výše dotace pro celé území
obce s rozšířenou působností Telč pro rok
2009 je 1 015 000 Kč.

Žádost mohou vlastníci památek předkládat v termínu do 30. 4. 2009 na Městský
úřad Telč (odbor rozvoje a územního plánování), nám. Zachariáše z Hradce 10, 588
56 Telč - kontaktní osoby: Vladimír Švec
(vladimir.svec@telc-etc.cz, 567 112 421),
Ing. arch. Ivana Krejčová (ivana.krejcova@telc-etc.cz, 567 112 426).
Výzva, obecné podmínky vydané Ministerstvem kultury ČR, formulář žádosti
a požadované přílohy jsou ke stažení na
www.telc-etc.cz (dokumenty odboru rozvoje a územního plánování) nebo k vyzvednutí na MěÚ Telč u výše uvedených
kontaktních osob.
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TELČ
Ředitelství mateřské školy oznamuje, že zápis se bude konat dne

1. dubna 2009 od 13,00 do 16,30
v budově MŠ Komenského.

Zveme všechny zájemce o umístění dětí do MŠ na školní rok 2009/2010, to je
od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010.
Den zápisu proběhne formouDne otevřených dveří, děti si mohou prohlédnout
prostředí a pohrát, proto jim vezměte bačkorky.
Blanka Hauzarováředitelka školy
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- Rada města schválila poskytnutí dotace
SK Telč ve výši 50 tis. Kč na úhradu
provozních nákladů.
- Rada města schválila zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Zajištění
úklidu budov Městského úřadu Telč a
knihovny“.
- Rada města schválila podání žádosti o
dotaci do Programu prevence kriminality
kraje Vysočina na rozšíření kamerového
systému v Telči.
- Rada města schválila záměr podat žádost
o dotaci z programu kraje Vysočina na
stavbu „Odstranění přetížení na stoce „C“
- ulice Na Korábě“.
- Rada města schválila zástupce města v
komisi pro otevírání nabídek a v hodnotící komisi pro výběrové řízení na akci
„Odbahnění a rekonstrukce rybníka Staroměstský v Telči“.
- Rada města schválila podání žádosti
na kraj Vysočina o dotaci na vybudování
dětského dopravního hřiště v lokalitě Na
Korábě.

56. schůze - 4. února

- Rada města rozhodla, že zhotovitelem
akce „Rekonstrukce plochy dvora polikliniky v Telči“ bude společnost TIPASTAV
Třebíč.
- Rada města schválila ﬁnanční příspěvek
GOB a SOŠ Telč ve výši 6 tis. Kč na pokrytí nákladů na dopravu studentů na Mezinárodní lyžařský tábor na Slovensku.
- Rada města schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Zemědělským
družstvem Telč a Městským úřadem Telč,
odborem stavební úřad, Městem Telč a
dalšími účastníky o umístění a provedení
stavby „Ekologizace farmy Telč - zemědělská bioplynová stanice“.
- Rada města schválila uzavření smlouvy
o partnerství mezi Ústavem teoretické
a aplikované mechaniky Akademie věd
České republiky, krajem Vysočina a Městem Telč na projekt „Regionální Centrum
Excelence ARCchip Telč-specializovaný
útvar Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky Akademie věd České republiky“.

Konzultační den
rady města
středa 11. března

od 15.00 do 17.00 hod.
doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

V MŠ bude zápis

Ve čtvrtek 19. února přivítali představitelé města prvního občánka Telče v letošním
roce Petra Plška. Na radnici jej přivezla maminka Jana.
Foto: Ilona Jeníčková

Chcete si postavit garáž?

Budou chodit statistici

Odbor rozvoje a územního plánování
MěÚ Telč mapuje zájem o koupi pozemků pro výstavbu garáží v lokalitě Markova
humna, Štěpnice. Jde o území (volnou plochu) mezi stávajícími garážemi. V případě,
že o koupi pozemků bude ze strany občanů
města zájem, přistoupí Město Telč k pořízení projektové dokumentace a zainvestování doprovodné infrastruktury (veřejné
osvětlení, případně přípojka elektro).
Zájemci o výstavbu garáží v této lokalitě
se mohou hlásit a předběžně informovat
o možnostech a podmínkách prodeje pozemků na odboru rozvoje a územního plánování (kontaktní osoby: Vladimír Švec,
vladimir.svec@telc-etc.cz, 567 112 421,
Mgr. Jiří Křenek (jiri.krenek@telc-etc.cz,
567 112 428).
Vladimír Švec, ved. odboru rozvoje

Český statistický úřad organizuje v
letošním roce výběrové šetření o životních podmínkách domácností. V období
od 21. února do 10. května navštíví vybrané domácnosti, které byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru
počítačem, speciálně vyškolení tazatelé.
Ti se budou prokazovat pověřením k výkonu této funkce nebo služebním průkazem zaměstnance Českého statistického
úřadu.
Pro údaje získané statistickým šetřením
je ve všech fázích zajištěna anonymita.
V případě jakýchkoliv nejasností či
pochyb se občané mohou obracet na
pracovnici ČSÚ Janu Daněčkovou, telefon 568 840 025. Oﬁciální oznámení
o statistickém šetření najdete na úřední
/z/
desce Městského úřadu Telč.

Sdělení pro řidiče

Omezení provozu centrálního parkoviště
Koncem ledna začala celková rekonstrukce centrálního parkoviště Na
Sádkách. Z toho důvodu je parkoviště
pro parkování uzavřeno. Parkování pro
návštěvníky pracoviště městského úřadu Na Sádkách je možné v podélném
stání v přilehlé příjezdové komunikaci
ulice Na Sádkách, kde již neplatí jednosměrný provoz.
Příjezd k čerpací stanici přes parkoviště bude zachován v průběhu stav-

by alespoň v jednom jízdním pruhu.
V posledních březnových dnech se
uskuteční překop místní komunikace
(u Panského dvora) 20 m od sjezdu ze
státní silnice I. tř. (ul. Slavatovská) kvůli
provedení vodovodní přípojky. Překop
se bude realizovat po částech tak, aby
nebyl zastaven provoz na komunikaci.
Termín dokončení stavby je do 15. dubna 2009.
Jiří Křenek, odbor rozvoje MěÚ
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Jak informujeme na jiném místě TL,
1. dubna proběhne v Mateřské škole Telč
zápis dětí pro příští školní rok. Při této
příležitosti jsme se ředitelky školy Blanky Hauzarové zeptali:
Předpokládáte, že kapacita školy bude
stačit zájmu rodičů o umístění dětí?
Myslím si, že vyhovíme většině zájemců.
Připravili jste pro děti, případně pro
jejich rodiče, na den zápisu nějaké
příjemné překvapení?
Starší děti vyrobí pro své malé kamarády drobné dárky, zápis proběhne jako
Den otevřených dveří. Děti se svými
rodiči si mohou za doprovodu učitelek
prohlédnout prostory MŠ, pohrát si ve
třídách, vyřádit se v terapeutickém bazénu apod.
Rodičům zodpoví jejich dotazy učitelky školy a také logopedka.
Na co se mohou noví žáci těšit v příštím školním roce?
Na spoustu divadelních a hudebních představení, na návštěvy městské
knihovny, kde její pracovnice připravují
pro naše děti zajímavé programy. Samozřejmě také na výlety, oslavu Dne dětí,
různé kroužky apod.
Spíš asi rodiče dětí zaujme zahájení
dlouho očekávané rekonstrukce budov
školy v Komenského ulici.

Drogová poradna v Telči
končí
V únoru uplynulo půl roku od otevření
protidrogové poradny v budově telčské
polikliniky. Záměrem zřízení poradny
bylo poskytovat služby uživatelům drog
a jejich blízkým.
„Poradna byla zřízena na základě výsledků ankety mezi občany města, z nichž
většina považovala její existenci ve městě
za potřebnou. Anketa ale nezkoumala,
jestli je skutečný zájem o její služby v budoucnosti,“ uvedla pro TL místostarostka
Hana Müllerová a dodala, „protože za
uplynulého půl roku se v poradně neobjevil žádný klient, rozhodlo protidrogové
Centrum z Jihlavy, které poradnu personálně zabezpečovalo, její činnost v Telči
ukončit.“
Stále je ale možné obrátit se na pracovníky Centra v Jihlavě, na adresu U Větrníku 17, v pracovních dnech od 11 do 17
hodin, tel. 567 310 987. Terénní pracovníci Centra budou do Telče dojíždět i nadále, aby mapovali dění na drogové scéně.
Jsou k zastižení na čísle 606 318 353. /r/

Slovo hejtmana

V lednu jsem měl možnost znovu se přesvědčit o tom, jak
pestrým a zajímavým místem je naše Vysočina. Pro život jeho
obyvatel i pro návštěvníky z celé naší země i z ciziny. Náš kraj
i jeho jednotlivé lokality se představily na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a myslím, že se nám podařilo
ukázat Vysočinu jako pestrou směsici možností především
pro poznávací, aktivní nebo rodinnou dovolenou. Máme také
zpracovanou dlouhodobou strategii rozvoje cestovního ruchu
až do roku 2013.
Příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism, slavící na
veletrhu své první „narozeniny“, představila v Brně 14 materiálů
s pestrou nabídkou pro návštěvníky Vysočiny. Kromě klasických
cest za památkami a přírodními krásami předkládáme i speciální
nabídky. Mezi nimi jsou kromě rozšiřujícího se počtu cyklotras
či možností pro příznivce zimních sportů například i brožury
„Koňské stezky“ nebo „Cesta piva“. Zvědavý jsem na využití
připravovaného materiálu „Putování za ﬁlmem“. V něm se objeví
22 lokalit spojených s natáčením nějakého ﬁlmu nebo spjatých
se známým hercem či režisérem.
V krajské expozici na veletrhu našlo jako spoluvystavovatelé své místo i dvacet měst a regionů z Vysočiny. A jejich
prezentace byla opravdu důstojná. Množství lákavých propagačních materiálů i podrobnějších knih o jednotlivých místech
nebo regionech mě nadchlo a opět ve mně posílilo patriota
Vysočiny. Máme být na co pyšní a co nabídnout. Veletrh byl i
příležitostí k mnohým setkáním. Ta se starosty našich měst mě

zvláště potěšila. Na všech byla vidět upřímná snaha posunout
Vysočinu dál.
Začátkem února se starostové desítek měst a vesnic na Vysočině dočkali dobré zprávy. Výbor Regionální rady Jihovýchod
schválil další dotace z Regionálního operačního programu
Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Na Vysočinu půjde z evropské
pokladny více než půl miliardy korun. Svědčí to o dobré přípravě projektů. K této částce přidají kraj, města a obce další své
miliony, ale bez základní evropské injekce by většina z těchto
akcí nebyla realizovatelná. Mezi těmi schválenými jsou například rekonstrukce školských, kulturních a sportovních zařízení,
úpravy prostranství ve městech a obcích, ale také přístrojové
vybavení pro nemocnici nebo nové cyklostezky či dětská hřiště.
Je mi jasné, že mnoho žadatelů bylo i zklamaných, protože na
dotaci „nedosáhli“. Ale mají šanci podat svůj projekt v dalších
letech – až do roku 2013, kdy končí další plánovací období.
Regionální operační program Jihovýchod přinese na Vysočinu
a do Jihomoravského kraje z evropských fondů v letech 2007
až 2013 přibližně 19 miliard korun.
Ovšem to podstatné pro hodnotný a spokojený život nás
všech nepřipluje samo z Bruselu ani odjinud. Je to na nás
– poctivé práci každého obyvatele kraje – od větších i menších měst až po nejmenší vesničku Vysočiny. V začínající
celosvětové krizi to nebude jednoduché, jsou věci, které
neovlivníme. Ale s tím, co ovlivnit můžeme, jsme připraveni
se poprat.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Vzpomínáme na 20. století

Ocenění ZŠ Hradecká

Je to právě 70 roků, co Josef Říha dokončil přístavbu nevyužitého mlýna Podstatských – Lichtensteinů pro rozšíření továrny na výrobu lišt a rámů v Mlýnské
ulici.
Za poskytnutí unikátního snímku děkujeme Jiřímu Ondráčkovi.

Stále hledáme k zapůjčení zajímavé fotograﬁe pro tento seriál,
který podle ohlasů patří mezi oblíbené rubriky TL.
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Pro příští tři roky získala ZŠ Hradecká
statut „Škola udržitelného rozvoje“. Toto
prestižní ocenění získávají školy, jež
jsou členy Klubu ekologické výchovy
Praha (KEV), za svou výchovnou práci.
Letošní vyhodnocení proběhlo 28. ledna
na valné hromadě Klubu na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
ZŠ Hradecká má dlouholetou tradici ve
vzdělávání a výchově svých žáků právě
v oblasti životního prostředí, dnes stále
častěji v enviromentálním vzdělávání.
Pravidelně se zúčastní celosvětového
Dne Země, podporuje tvorbu žákovských
prací a projektů v této oblasti. Škola pěstuje v dětech aktivní sounáležitost s prostředím, ve kterém vyrůstají. Pracemi a
projekty žáků se aktivně zapojuje do každodenního života v Telči. Mezi ty úspěšné se řadí loňský celoroční projekt školy
„Město Telč – město UNESCO“ či právě
probíhající projekt „Chvála vody“.
Klub ekologické výchovy Praha působí
po celé republice v oblasti školního vzdělávání zaměřeného na životní prostředí.
Zprostředkovává školám zapojení do
mezinárodních i tuzemských projektů.
(www.kev.ecn.cz)
Danuše Pribišová (KEV Praha)
(redakčně kráceno)

O Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT v Telči s jeho ředitelem

Konvikt – místo nejen pro vzdělávání

Již sedm roků činnosti má za sebou
Vzdělávací a konferenční centrum Ministerstva školství, které sídlí v bývalém
jezuitském konviktu sv. Andělů na náměstí Jana Kypty.
Za tu dobu zde proběhlo nespočet
vzdělávacích akcí, jak samotného ministerstva, tak dalších úřadů, institucí a
ﬁrem. Navíc Centrum samo řadu vzdělávacích akcí a konferencí pořádá. Při
volné kapacitě je zde možné uspořádat
i společenská setkání a oslavy různého
zaměření. V letních měsících pak nabízí

široké veřejnosti restaurační služby a
posezení na terase krásné zahrady s málo
známým výhledem na zámecký park a
Ulický rybník.
O Centru jsme hovořili s jeho ředitelem,
Mgr. Petrem Keslem.
Pane řediteli, je vůbec možné spočítat, kolik klientů již služeb Vašeho
zařízení využilo, resp. kolik jich
kvůli u Vás pořádané akci do Telče
přijelo?
Samozřejmě. Dnes už je počítáme v tisících z celého světa.
Určitě je to těžká otázka, ale kterou
návštěvu či akci byste označil za nejvýznamnější?
Těch významných osobností vědeckého,
politického a kulturního života byla celá
řada. Ať už to byli členové vlády současné, ale i dřívějších, senátoři a poslanci,
řada významných herců a režisérů atd.
Nejvýznačnější osobnost je pojem relativní,

ale pokud to nebudu personiﬁkovat, pak
setkání rektorů technických universit
střední Evropy.
Vzdělávací a konferenční centrum
je zařízením Ministerstva školství.
Za dobu jeho existence se v jeho čele
vystřídalo několik ministrů. Navštívili
všichni Centrum?
Oﬁciálně Centrum navštívili dva ministři školství.
Stává se, že někteří účastníci školení
či vzdělávacích akcí se do k Vám vrací
na „rekreační“ pobyt?

Samozřejmě. Ještě více je ale těch, kteří
se k nám vracejí na různé další kurzy,
semináře a konference.
Na internetových stránkách nabízíte
na letošní rok téměř dvě desítky vlastních akcí. Kterou byste chtěl čtenářům
TL zvlášť přiblížit?
Naše kurzy jsou zaměřené především
na etiku, osobní prezentaci, sociální péči
atd. V nejbližší době pořádáme III. konferenci o sociální péči. Tyto, již tradiční
konference, mají velmi dobrý ohlas u
pracovníků v uvedené oblasti z celé České
republiky
Jsem velmi rád, že už druhým rokem se
v našem zařízení realizuje také vysokoškolské studium andragogiky Filozoﬁcké
fakulty Palackého university Olomouc.
V letošním roce se v Telči uskuteční
část Dolnorakouské zemské výstavy.
Počítáte se zapojením Centra do tohoto
prestižního projektu?
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Domnívám se, že je to naše povinnost.
Jsme připraveni maximálně tuto akci
podpořit, připravujeme dohody o spolupráci s garanty výstavy.
Vzdělávací centrum se do povědomí veřejnosti v regionu zapisuje také
jako místo, kde je možné uspořádat v
historickém prostředí nejen svatební
hostinu, ale kde je dokonce možné i
sňatek uzavřít. Máte nějakou speciální
nabídku pro zájemce?
Speciální nabídky máme a s každým
zájemcem je rádi osobně projednáme. Samozřejmostí je, že se maximálně snažíme
klientům vyhovět.
Máte v plánu nějakou novinku pro
letošní rok, která by zajímala naše čtenáře?
Chtěli bychom v letních měsících umožnit
návštěvu naší zahrady se stálou výstavou
absolventských prací SPŠ keramické Bechyně co největšímu počtu zájemců. Vzhledem k
řadě akcí není bohužel možné mít zahradu
a terasu otevřenu pravidelně.
Přání do nejbližšího období?
Aby Vzdělávací a konferenční centrum
nabízelo kvalitní služby, které budou přivádět nové turisty a klienty do města, a
aby se návštěvníci do Telče vraceli. (z)
Petr Kesl vystudoval Pedagogickou
fakultu v Plzni. Převážnou část života
působil jako učitel.
V roce 1990 se
stal místopředsedou ONV Pelhřimov
se zodpovědností
za školství, kulturu, zdravotnictví a
sociální věci. Od
konce roku 1990 působil jako vedoucí
referátu sociálních věcí Okresního úřadu
v Pelhřimově.
Od roku 1993 byl ředitelem Školského
úřadu v Pelhřimově. Od roku 2001 je
ředitelem Vzdělávacího a konferenčního
centra MŠMT Telč.
Byl členem Městského zastupitelstva v
Pelhřimově. V letech 2000-2008 byl také
krajským zastupitelem za KDU–ČSL.
S manželkou, lékařkou, mají 3 dospělé
děti, radost mu také dělají 4 vnoučata.
Jeho zálibou je sport a turistika, historie, hudba, zahrádka.

www.vkc-telc.cz

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

Vykradená vozidla

5. ledna dopoledne odcizil neznámý pachatel po násilném vniknutí do uzavřené
kabiny dodávkového vozidla, zaparkovaného na parkovišti u pneuservisu v
Hradecké ulici v Telči, černou koženou
taštičku s peněženkou a osobními doklady.
Majiteli způsobil škodu ve výši 710 Kč.
14. ledna odpoledne vnikl opět neznámý
pachatel po vypáčení zámku dveří do
vozidla Škoda Felicie PickUP, zaparkovaného na parkovišti u obchodního střediska
Tesco v Myslibořské ulici v Telči. Odcizil
z něj textilní tašku s deskami, ve kterých
byly ﬁremní tiskopisy. Majiteli způsobil
škodu ve výši 2500 Kč.

Neplatí na dítě

Policisté zdejšího obvodního oddělení zahájili trestní řízení proti muži, který neplní
vyživovací povinnost na svého syna. Muž
dluží za období od srpna 2006 do ledna
2009 částku ve výši téměř 20 tis. Kč.

Násilník vykázán ze společné
domácnosti

17. ledna řešili policisté oznámení ženy
z Květinové ulice, že je napadána svým
mužem a je jí vyhrožováno újmou na
zdraví. Jelikož se nejednalo o první případ
a byly splněny zákonné podmínky, policisté využili svého zákonného oprávnění
a muže ze společné domácnosti na deset
dnů vykázali. Současně mu hrozí trestní

stíhání pro trestný čin násilí proti skupině
obyvatel nebo jednotlivci s trestní sazbou
až na jeden rok odnětí svobody nebo
peněžitý trest.

Objasněno vloupání do baru

Po rozbití skleněné výplně vstupních dveří vnikl 25. ledna po 6. hodině ráno mladík
z nedaleké Třeště, do prostor ESO baru v
Telči ve Svatoanenské ulici.
Z prostoru výčepu baru odcizil 4 ks
doutníků Exclusivos a vypustil pípou na
podlahu 25 litrů desetistupňového piva
zn. Gambrinus. Předběžně uvedená škoda
je 1860 Kč. Na základě šetření telčských
policistů a za spolupráce s kriminalisty
z Jihlavy se mladík při výslechu k činu
doznal.

Řídil bez řidičáku

31. ledna ve 23 hod. bylo v Telči v Luční
ulici kontrolováno osobní motorové vozidlo Fiat Tipo, které řídil mladík z Telče.
Řidič předložil pouze technický průkaz
a doklad o sjednaném pojištění. V evidencích bylo zjištěno, že není držitelem
řidičského oprávnění a navíc, že již z
minulosti má vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Ve zkráceném řízení se nyní bude zodpovídat ze spáchání dvou trestných činů, a to
řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění a maření výkonu úředního
rozhodnutí. Za to mu hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest a
další prodloužení zákazu. Spis již má na
stole soudce Okresního soudu v Jihlavě.
npor. Miloš Novák, vedoucí OO PČR Telč

Policie s novinkami
Do nového roku vstoupila Policie ČR
na Vysočině s novou organizační strukturou. Zanikla zde okresní ředitelství,
která nahradily daleko personálně méně
obsazené územní odbory. Významnou
změnou je to, že se tak stalo i v bývalých
„českých“ okresech Vysočiny, Pelhřimově
a Havlíčkově Brodě. Všechny vysočinské
územní odbory podléhají Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje v
Brně. „Je to jen přechodná fáze, protože
od 1. ledna příštího roku by mělo v Jihlavě
vzniknout nové Krajské ředitelství policie
pro kraj Vysočinu,“ uvedl pro TL vedoucí
obvodního oddělení Policie ČR v Telči
Miloš Novák a dodal, „již tato přechodná
úprava přinesla zlepšení operativnosti
řízení na základní úrovni, jako je naše
oddělení.“
Miloš Novák také připomněl, že telčská služebna má od nového roku nově
řešené vstupní prostory. „Je to především
samostatná místnost dozorčího s přilehlou
čekárnou a komfortním zázemím, které
jsou vybaveny v jednotném designu pro
všechna obdobná pracoviště policie v
republice,“ konstatoval Miloš Novák
Na fasádě služebny také přibyla „schránka důvěry“, kam mohou občané vhodit
své poznatky a připomínky, pokud chtějí
zůstat v anonymitě. „Proto je schránka
umístěna mimo záběr bezpečnostních
kamer, zdůraznil vedoucí oddělení. /z/

15. BELTINE v ČR bude v Telči!

Mezinárodní festival „Svátek keltské kultury BELTINE“ vstoupí v letošním roce
v České republice do svého jubilejního, patnáctého ročníku.

Od 30. dubna od 20.00 hodin do 1. května do 12.00 hodin
na zámku a v zámeckém parku.
Pořadatelem je kulturní občanské sdružení Bratrstvo Keltů (www.beltine.cz).
Za dobu jeho pořádání se stal Beltine největší multikulturní přehlídkou keltské kultury ve střední Evropě.
Vystupuje cca 250 domácích i zahraničních účinkujících.

Beltine,

to jsou koncerty, tancování, archeologická přednáška, ukázky dobového bydlení, oblékání, odlévání
bronzu a řemesel, pečení chleba, bojových umění, her, výstavy, rituálů atd., ale také různé smyslové,
dovednostní a zábavné hry, které divákům nabízí aktivní zábavu.

Beltine trvá nepřetržitě šestnáct hodin!
Více v příštích TL.

Každý třetí Čech měl dědečka Kelta! Možná jste to také Vy!
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Stalo se ...

Masopust v neděli 22. února přilákal hodně diváků.
foto: Tereza Jeníčková
S úklidem sněhu bylo v únoru hodně práce.

Foto: Ilona Jeníčková

Stane se ...

Parkoviště v ulici Na Sádkách bude po
celý březen z větší části uzavřeno.

20. února oznámil mluvčí Českých drah Ondřej Kubala, že i železniční trať Kostelec
- Telč - Slavonice, se letos dočká dalších moderních souprav.
Foto: R. Pokorný

Nezaměstnanost
leden 2009

Telč město
Telč region
Jihlava okres
Kraj Vysočina
ČR

8,90
10,50
7,30
7,40
6,80
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Humanitární sbírka
Charity Telč

Sbírka se uskuteční v sobotu
28. 3. od 9 do 16 hodin v prostorách bývalého školního
statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní
branou z ulice Slavatovská a stále
přímo po místní komunikaci. Místo
sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne
silonové, saka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, plyšové hračky,
pouze nové boty. Prosíme, věci
noste v pevných obalech (krabice,
pytle).
Bližší informace: Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel.
723 157 552.

Radí odborníci
z Multimarketu

- Trápí vás náklady na vytápění nemovitosti?
Nabízíme široký sortiment moderních
kamen a sporáků na dřevo, brikety a pelety. Kamna mají vysoký výkon, nízkou
spotřebu a emise. Navíc si s nimi užijete
pohodu domácího krbu!
- Vadí vám vysoká cena elektřiny?
V naší nabídce najdete úsporné žárovky
diodového typu s extrémně nízkou spotřebou a dlouhou životností. Např. svítí
jako 25 watová žárovka, ale spotřebuje
pouze 1 W!
- Nevíte, kam s trávou a domácím bioodpadem?
Prodáváme kompostéry různých objemů
a provedení. Nejenže zlikvidují odpad,
ale bez námahy připraví kvalitní kompost pro vaši zahrádku!
- Víte, jak mít čistou vodu v nádrži, odstranit zápach, urychlit kompostování?
Nabízíme bakterie a enzymy fy Subio. Jde to
bez chemie. Výsledkem budete překvapeni!
Na vaši návštěvu a dotazy se těší
Miroslav Přibyl, elektro
Karel Přibyl ml., kovo

Připravujeme:
www.multimarket-telc.cz

15 let

Vážení zákazníci,

oddělení K O V O

oddělení E L E K T R O

úsek D R O G E R I E

úsek N Á B Y T E K

oddělení K V Ě T I N Y – S K L O

Velké veřejné parkoviště
přes ulici

Dále nabízíme zejména tyto služby:







pro podnikatele s živnostenským listem poskytujeme trvalé množstevní slevy
možnost úhrady platebními kartami při nákupu, veřejný bankomat ČSOB
zhotovení klíčů na počkání (FAB, schránkové i automobilové)
vázání květin k slavnostním příležitostem s doručením po domluvě
zajištění rozvozu zboží po Telči ZDARMA a v okolí dle domluvy
prodej zboží na splátky bez ručitele (Cetelem)

K výročí ﬁrmy dne 31.3. 2009 pro Vás připravujeme:


Akci pro všechny zákazníky v podobě slevy na zboží



Nové webové stránky naší ﬁrmy MultiMarket Telč

Prodejní doba: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:30

So 8:00-11:30

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců MultiMarketu Telč
MultiMarket Telč, spol.s r.o., Svatoanenská 338, 588 56 Telč, tel.:567243650, 567 243 461
mob.777 979 434 (kovo-drogerie), 777 979 424 (elektro-nábytek), 777 979 436 (sklo-květiny)

--Podrobnější informace dostanete do 27.3.2009 na aktuálním letáku, nebo na nové webové adrese MMT--

--------------------------------------------- e-mail: multimarket@volny.cz ---------------------------------------------
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www.multimarket-telc.cz

při příležitosti 15. výročí provozu (31.3.1994 - 31.3. 2009) našeho širokosortimentního
maloobchodu si Vás dovolujeme pozvat k nákupu do obchodních prostor MMT.
PŘÍZEMÍ:
1.PATRO:

Plánujete svatbu,
rodinné setkání nebo oslavu?
Jsme tu pro Vás!

Konvikt svatých Andělů v Telči
nám. Jana Kypty 74
www.vkc-telc.cz tel.: 567 223 525
konvikt@vkc-telc.cz

VŠECHNO LZE VYŘEŠIT!!!

Pokud se rozhodnete žít jinak, kvalitněji,
bez nemoci a bolesti, poradí vám odborně
proškolený pracovník: Sylva Bejblíková
mobil: 724 804 419, pevná linka: 384 497 073

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají
jejich zadavatelé.
SEMINÁŘ:

7 NÁVYKŮ ÚSPĚŠNÝCH LIDÍ
Své zlozvyky nahradíme návyky,
které nám zajistí šťastný
a úspěšný život.

Kontakt: 724 804 419

Malý oznamovatel

Bolí vás záda, kyčle nebo kolena?
Obtěžuje vás stres a bolesti hlavy?
Máte problémy s páteří?
Trápí vás akutní nebo chronická nemoc?
Máte pocit, že se vám nic nedaří?
Vaše partnerské, rodinné nebo pracovní
vztahy nejsou v pořádku?

Koupím
staré knihy
(dětská literatura, dobrodružná, ﬁlosoﬁe aj.).
Děkuji za nabídky,
tel. 777 086 264.
Ivan Taras

• 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.
• Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC – www.pracezdomu.com
• Poradíme jak zhubnout snadno a bezpečně a hlavně jak si váhu udržet. Poradenství
ZDARMA. www.hubni.eu. Tel.: 776 085 308
• Prodám panelový družstevní byt 2+1 v Batelově 16 km od Jihlavy o velikosti 52 m2. Cena
k jednání 720 000 Kč. Telefon 605 81 99 81.
• Autoškola Nosek Telč a Dačice hledá kandidáta na pozici učitele a řidiče nákladního automobilu. Požadavky: vzdělání USO technického směru, ŘO sk. A, B, C, E, praxe v řízení,
technická zručnost při opravách, osobnostní předpoklady a zájem, věk. min. 24 let.
• Garáž k pronájmu. Dlouhodobě pronajmu garáž v Telči na Markových humnech. Telefon 603 236 669, Nosek.
• Hotel Šiškův mlýn**** přijme kuchaře a barmana (servírku), nástup od dubna, možnost
přespání. Více info na tel. 731 102 431.
• Provozovna masáží: klasické masáže, skořicové zábaly proti celulitidě. Marie Šebestová,
Mlýnská 19, Telč. Objednání masáží tel. 776 732 416.
• Strojírny Podzimek, s.r.o. hledají svářeče, zámečníky, konstruktéry a jeřábníky. C.V. a motivační dopis zasílejte na adresu strojirny@podzimek.cz.
• Pronajmu byt 1+1 v Telči – U Štěpnického rybníka. Tel. 607 943 033 nebo 776 352 118.

Taková normální zima

Denní teplotní maxima a minima naměřená
na meteostanici telčské radnice od 20. ledna
do 19. února.
Leden v číslech:
Průměrná teplota: -4,1 °C
Průměrný tlak: 1019,6 hPa
Srážky: 18,4 mm
Maximální teplota: 3,7 °C, 24. 1. v 14,07
Minimální teplota: -15,3 °C, 10. 01. v 07,13
Kdy nejvíce zafoukalo: 22,2 km/h, 29. 1.
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PŮJČOVNA STAVEBNÍHO
NÁŘADÍ FJCP
- Vrtací, sekací a bourací kladiva
- Vysokotlaké čistící stroje
- Jádrové vrtání
- Stroje na řezání a broušení
- Čerpadla, elektrocentrály
- Vibrační technika
- Vrtáky, vrtací korunky
KDE NÁS NAJDETE? Jihlavská 139, Telč
Otevírací doba: Po – Ne 7.00 – 20.00 hod.
Tel.: 732 872 008
e-mail: FJCP@seznam.cz

FIRMA: VIKTORIN FRANTIŠEK
Vám nabízí prodej a rozvoz z Batelova

UHLÍ, PÍSKY

Autodoprava, cement, vápna,
rašelina, dřevo
Provozní doba:
Po – Pá
7 – 16 hod.
So
8 – 11 hod.

Tel./fax/zázn.: 567

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku
kuchyňské linky
tel.: 567 243 733, 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz
www.nabytek-brychta.cz
Půjčky - snadno a rychle,
možnost výběru bankovních
a nebankovních, bez poplatků,
www.pujckysusmevem.cz
773 565 767

Mobil: 602 767 003
602 793 181

224 954

Úvěrové poradce

hledá nebankovní společnost
s dlouholetou tradicí,
nejvyššími provizemi v oboru
info 725 695 624

Centrum poraden Telč, Masarykova 330, budova polikliniky
Více na www.telc-etc.cz → info
- 12 -

SDÍLENÍ pomáhá
Již druhým rokem pracuje v Telči, Třešti a okolí občanské sdružení SDÍLENÍ,
které pomáhá spoluobčanům v sociální
oblasti.
K dnešnímu dni má sdružení 16 aktivních dobrovolníků, kteří navštěvují
klienty v Domově pro seniory v Telči.
V Třešti dobrovolníci navštěvují klienty v jejich domácnostech. Dále byla
poskytnuta pomoc a podpora rodinám,
které se dlouhodobě starají o své blízké
doma. Práce našich dobrovolníků je
velmi náročná a patří jim velký dík za
jejich obětavost a čas, který této důležité
činnosti věnují.
Od 1. února jsme zaregistrováni jako
poskytovatelé odborného sociálního
poradenství.
Co nabízíme?
■ Bezplatné poradenství a pomoc
nemocným a jejich rodinám, které se rozhodly pečovat o svého blízkého doma, a to
formou osobního rozhovoru, telefonicky
nebo elektronickou poštou.
■ Půjčovnu zdravotnických pomůcek
■ Dobrovolnický program

Kde nás najdete?
Centrum poraden, Masarykova 330,
Telč (budova polikliniky - bývalá pohotovost), každé pondělí od 13 do 17 hod.
nebo telefonicky dle dohody
Naše kontakty:
Odborné sociální poradenství:
Mgr. Alena Řehořová, tel.733 186 726
rehorova.alena@centrum.cz
Půjčovna zdravotnických pomůcek
a základní poradenství:
Marie Gregorová, tel 728 749 755
os.sdileni@centrum.cz
Koordinátor dobrovolníků:
Dagmar Krejčová, tel.723 809 927
dkrejcova@seznam.cz
Zveme vás na besedu o práci v hospici v
Holandsku doplněnou krátkým ﬁlmem,
která se bude konat 19. března v 18 hodin
v Klubu důchodců v Telči (budova polikliniky zezadu).
Velký dík za podporu patří všem našim
sponzorům.
Staňte se i vy našimi přáteli a rozšiřte
naše řady.
Více informací získáte na:
www.os-sdileni.cz
Marie Gregorová, předsedkyně

Konference ve Vzdělávacím centru

Jak klientům učinit
život hodnotnější

Od 1. – 3. dubna pořádá Vzdělávací a
konferenční centrum v Telči třetí ročník
konference pro pracovníky sociální oblasti a pomáhajících profesí s názvem „Jak
klientům učinit život hodnotnější“.
Cílem konference je poukázat na různé druhy zdravotních obtíží i životních
problémů seniorů a lidí s mentálním či
tělesným postižením, hovořit o mnohdy
tabuizovaných problémech, které se úzce
jejich života dotýkají, a nastínit možnosti
a adekvátní postupy pro jejich řešení.
Na konferenci zazní přednášky renomovaných odborníků.
Za zmínku jistě stojí odbornou veřejností očekávaná přednáška manželů
Baptie, ve které bude představen zcela
nový a na „české scéně“ sociální péče
téměř neznámý pohled na neurovývojové odlišnosti, tzv. Handle přístup. Tato
metoda nabízí pomoc lidem s diagnózou
dyslexie, dysgraﬁe, poruchami chování,
autismem nebo depresemi.
Konference je určena pracovníkům
ústavů sociální péče, domovů pro seniory a sociálních odborů městských úřadů,
příp. dalším zájemcům.
Více informací o programu a organizačních záležitostech najdou zájemci na
www.vkc-telc.cz
Ing. Bc. Marie Tripalová
zástupkyně ředitele Vzdělávacího a
konferenčního centra MŠMT Telč
(redakčně kráceno)

Rozvodová statistika

Dobrovolníci SDÍLENÍ se svými klienty v telčském Domově pro seniory.

Ples fotbalistů SK Telč
13. března v KD v Krahulčí
Plesová sezóna končí,
fotbalová začíná!

V minulém čísle TL jsme psali o vysokém počtu svateb, které v loňském roce
vyřizovala matrika telčského městského
úřadu. Do pracovní náplně matrikářek
ale také patří administrativa rozvodů
sňatků, které byly uzavřeny na zdejší
matrice. A takových oznámení, které
přichází od okresních soudů, musely
matrikářky zpracovat za loňský rok 61!
„V sedmi případech měl jeden z rozvádějících se trvalé bydliště v Telči,“
uvedla pro TL matrikářka Renata Koníčková.
(z)

www.telc.eu
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Zmapovali jsme nejen umělecké stopy malíře v Telči.
Jeho rodina zde významně podpořila stavbu nemocnice!

F. B. Zvěřina maloval i v Telči
Až do 19.dubna je možné zhlédnout
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
výstavu prací malíře Františka Bohumíra
Zvěřiny (1835 – 1908).
Rodák z Hrotovic patřil ve druhé
polovině 19. století k předním českým
kreslířům. Jeho práce se v době před rozšířením fotograﬁe pravidelně objevovaly ve
většině tehdejších ilustrovaných časopisů
jak doma, tak v zahraničí. Zvěřina především proslul svými cestami na Balkán
a na území jižních Slovanů, kde čerpal
náměty pro podstatnou část svého díla. Za

že by Zvěřina vytvořil větší množství
prací s telčskými náměty. Lze to i přičíst
tomu, že v době popisované návštěvy mu
bylo již 70 roků a nejlepší tvůrčí období
měl tak již za sebou.
Na jihlavské výstavě je vystavena
studie Borovice u Telče. Poměrně známá
je jeho kresba mlýnských domků nad
přepadem Telčského potoka z Ulického
do Staroměstského rybníka, kterou uveřejňujeme. Bylo by významným přínosem
pro telčskou kulturní historii i pro poznání
Zvěřinova díla, kdyby tento článek přispěl

konﬂiktu Rakouska – Uherska s Bosnou
a Hercegovinou působil v Bosně dokonce
jako válečný zpravodaj – kreslíř.
Často bývá také označován za malíře
Podyjí. O ojedinělé Zvěřinově výstavě
píšeme především pro jeho vztah k Telči,
který pomalu upadá v zapomenutí.
V roce 1879 jeho sestra Viktorie (Zvěřina pocházel ze 12 dětí) zakoupila v dnešní
Masarykově ulici dům čp. 62. V rozlehlé
nemovitosti pak poskytovala ubytování studentům a profesorům reálky. Na
Zvěřinovy návštěvy sestry v Telči třeba
vzpomíná Václav Šlosar, který na zdejší
reálce učil v roce 1905: „Tehdy jsem zrovna stonal a vedle starostlivé bytné přišel
mě navštívit i její bratr, známý moravský
malíř a balkánský cestovatel. Zprvu ze
zdvořilosti, pak denně dvakrát. V nikom
nenašel tak vděčného posluchače svých
balkánských dobrodružství jako ve mně
….“ Bohužel není mnoho důkazů o tom,

k nálezu jeho další „telčské“ práce. Není
vyloučeno, že by se mohla ve zdejších
domácnostech, třeba nepovšimnuta, dochovat do dnešních dnů.
Zvěřinova stopa v Telči je zajímavá
nejen pobyty slavného malíře ve městě.
Jeho sestra Viktorie zde zemřela svobodná
v roce 1909. Bylo jí 73 roků. Svůj rozlehlý dům se zahradou věnovala městu na
postavení nemocnice v Telči. Protože do
její stavby bylo tehdy ještě daleko, město
dům prodalo za 18 300 korun (dnes cca
2,5 mil.Kč). Za ty byly zakoupeny cenné
papíry, které Okresní soud v Telči dal do
úschovy Poštovní spořitelně ve Vídni. Po
první světové válce pak byly převedeny na
Poštovní šekovní úřad v Praze a správcem
Nemocniční nadace Viktorie Zvěřinové se
stala telčská městská rada.
Počin slečny Zvěřinové, ve své době
velmi významný, ale ne ojedinělý, jen
svědčí o tom, jak velký byl zájem u
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občanů Telče o postavení nemocnice ve
městě.
Dům čp. 62 v Masarykově ulici dnes
nenajdeme. Na jeho místě částečně stojí
areál polikliniky. Je to tak malá historická
satisfakce pro Viktorii Zvěřinovou, že její
předvídavost a velkorysost byla alespoň
zčásti naplněna.
/z/

Co našli archeologové ve
Staroměstském rybníku?

Stará Telč na obzoru!

V prosinci 2008 započala příprava
výstavby kanalizačního sběrače napříč
Staroměstským rybníkem a jeho následného odbahnění.
Stavební činnost prochází místy, kde již v
80. letech minulého století předpokládal Josef
Bláha středověkou vesnici „Starou Telč“.
Že se telčský rodák a přední český archeolog nemýlil, potvrdili Telčským listům archeologové David Zimola z Muzea Vysočiny
a Jolana Šanderová z telčského pracoviště
Národního památkového ústavu.
„V současné době již máme doklady
o tom, že Telč má na dně rybníka dobře
zachovanou jednu z kapitol své historie,“
tvrdí shodně oba odborníci.
K jakým závěrům po první fázi průzkumu došli?
„Staroměstský rybník skrývá pod nánosy bahna pozůstatky zaniklé vsi, která v
těchto místech stávala již v 1. polovině
13. století. Její deﬁnitivní zánik způsobila
pravděpodobně pozdější výstavba rybniční
soustavy během 15. a 16. století
Výstavba kanalizační stoky napříč rybníkem poskytla řadu nálezů zlomků kuchyňské
keramiky s velkým obsahem tuhy - graﬁtu,
kostí domácích zvířat a železných předmětů
(koňské podkovy, nůž). V blízkosti původního
koryta Telčského potoka bylo objeveno
dřevěné roubení jímky nebo studny, vyplněné
nálezy kusů keramiky, dřev, kůže a zvířecích
kostí z 15. století. Jedná se například o fragmenty džbánů, hrnců, opracované dřevěné
předměty, zbytky kožených oděvů nebo o
kompletní lebku koně. Z původní vesnice se
nám v některých místech dochovaly také stopy
po domech v podobě zahloubených jam nebo
kamenných destrukcí. Všechny nálezy byly
převezeny do laboratoře v Jihlavě, kde jsou
konzervovány a odborně vyhodnocovány,“
popsala Jolana Šanderová a David Zimola.
Další sondy, které byly na základě tohoto
zjištění provedeny, ukázaly přibližný rozsah původního osídlení. A tak odbahnění
rybníka bude muset předcházet záchranný
archeologický výzkum. Od něj si archeologové, a nejen oni, slibují, že budou moci
odpovědět na mnohé otázky spojené s
nejstarší historií Telče.
/z/

Studentky GOB a SOŠ pracovně v Turecku
O účasti studentů GOB a SOŠ na projektu škol UNESCO se mohli čtenáři TL
dočíst už v předchozích číslech. Tentokrát
se čtyři děvčata uvedených škol dostala
pracovně na konci ledna na týden až do
dalekého Turecka. Spolu se studenty z Litvy, Anglie, Německa, Polska a Turecka se
totiž zúčastnila projektu Youth in Action,
organizovaného klubem UNESCO.
Všichni účastníci projektu navštívili dvě
velmi rozdílná města. Moderní Istanbul a
tradice dodržující Kilis na jižním okraji

Turecka, kde si prohlédli univerzitu a byli
vřele přivítání na tamní radnici.
Z prezentací zástupců zúčastněných států se naše studentky dozvěděly o tradicích
jednotlivých zemí a zkusily chuťově více
či méně výrazné lahůdky. Samy pak představily Českou republiku a svou školu,
své nové kamarády naučily tradiční hry
a představily klasické české pohádkové
postavy. Krásu českého kroje také předvedla Kristýna Krejčířová.
Mgr. Olga Krystýnková

Koncerty KPH 12. a 31. března

Klavírní a pěvecký
koncert

Na prvním březnovém koncertu, který
se koná ve čtvrtek 12. března v 19.30 v
sále Základní umělecké školy (náměstí) se v Telči poprvé představí pražský
klavírista Martin Vojtíšek. Na programu
jsou skladby Frederyka Chopina.
Druhý koncert se bude konat v úterý
31. března. Tentokrát si přijdou na své
milovníci pěveckého umění. Na koncertu se představí tři mladí basisté Jan
Šťáva, Jan Kučera a Pavel Katsinshyn
(Bělorusko).
Na klavír doprovází doc. Jan Král. Program koncertu tvoří slavné basové árie
z českých a světových komických oper.
Koncert se koná ve společenském sále
Domu s pečovatelskou službou v Telči.
Vstupné obvyklé, předprodej vstupenek
na IS MěÚ Telč.
JK

Malý princ budí
pozornost

Před proslulou stavbou Hagia Sophia v Istanbulu, která byla původně křesťanský kostel,
v 15. stol. byla přeměna na mešitu a nyní slouží jako muzeum.
Zleva: Kristýna Krejčířová, Marcela Koudelková, Zuzana Kuchtová, Mgr. Olga Krystýnková, turecká studentka Asli Simek, Kristýna Baborová.

Počasí v lednu
Začátek nového roku, to je první leden, byl mrazivý a zakaboněný, beze
sněhu. Byla jen slabá námraza. V noci
na 2. ledna však začalo slabě sněžit
a tím se přihlásila zima i se sněhovou
pokrývkou. Nebyla příliš vysoká. V
roz-sahu od poprašku do 5 cm vydržela
po celý měsíc. Srážky byly časté, většinou sněhové a jen slabé intenzity. Asi
do 18. ledna zůstávala denní maxima
pod nulou. Nejchladnější období bylo
od 7. do 14. ledna, kdy nejvyšší denní
teploty vystupovaly jen na – 4 až – 8°C.
Noční minima klesala na hodnoty kolem – 10 °C a při zemi až pod – 15°C.
Od 19. do 28. 1. se prosadil teplejší vzduch s denními teplotami 0 až + 5°C
a i noční minima klesala jen těsně pod

nulu. Od 20. do 27. 1. se vyskytovaly
i smíšené či tekuté srážky, které krátce
i namrzaly. Koncem ledna se opět ochladilo. V průběhu měsíce se několikrát vytvořila i námraza. Obloha byla
většinou zatažená, ale bylo i několik
pěkných slunečných dnů. Asi nejvíce
nám utkvěla v paměti sobota 24. ledna,
která se tvářila jako přicházející jaro.
Během dne byla proměnlivá oblačnost,
ale dost sluníčka, beze srážek, jen slabý
vítr a maximální teplota kolem + 5°C.
Po těch předcházejících mrazech úplná
balada. Někteří lidé už nevěřili, že ještě
přijde zima. Ale na jaro je ještě brzo.
Měsíc hodnotíme teplotně jako mírně chladnější, srážkově silně podnormální.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer
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Ještě do 15. března mohou návštěvníci
v přízemí radnice obdivovat výstavu
kovářských prací a fotograﬁí Davida
Habermanna. Zaslouženou pozornost
na ní budí největší vystavené dílo, Malý
princ.
Již na červen připravuje David Habermann další výstavu, tentokrát v
jihlavském muzeu. Jeho kovářské práce
budou na ní konfrontovány se šperky
jeho sestry Veroniky.
Na snímku Ilony Jeníčkové mladý
umělec při zahájení telčské výstavy.

Turisté Vysočiny startují v Telči
Přesně v první jarní den, v sobotu 21.
března, odstartují na telčském náměstí Zachariáše z Hradce novou sezónu turisté. K
pohodě celokrajského zahájení přispěje od
půl deváté Dixieland Jazz Band Telč, který
bude vyhrávat až do 10 hodin. Hlavní štáb
startu, kde bude probíhat i prezentace
účastníků, se usídlí již v 8 hodin v radniční síni. Pořadatelé pamatovali také na
zavazadla příchozích turistů a zřídí pro ně
přímo na radnici úschovnu.
Turisté si budou moci vybrat ze čtyř
pěších a jedné cyklotrasy. Ta nejdelší, 25
km dlouhá, povede přes rozhlednu na

Oslednicích, Židovský hřbitov, Kostelní
Myslovou, Dobrou Vodu přes Hostětice
zpět do Telče.
Domácí turisté připravili pro ostatní
účastníky zdarma prohlídky rozhledny
na Oslednicích, věží sv. Jakuba a Ducha,
Židovského hřbitova, Konviktu sv. Andělů
a dokonce i Meteorologické stanice na
kopci Buzový.
Za zvýhodněné vstupné pak mohou
účastníci turistického startu navštívit
státní zámek a expozici Telčský dům na
náměstí.
Dle letáku KČT

Ilustrační foto

Sport

Stolní tenis III. liga
1. 3.
14. 3.

10.00
16.00

TJ Jičín
TTC Znojmo

Stolní tenisté jsou zatím úspěšní

Jak se hraje liga

Pravidelně informujeme o tom, že
mužstvo stolních tenistů SK je v současné
době jediným sportovním týmem v regionu, který bojuje v celostátní soutěži, třetí
lize. Po 17 odehraných utkáních je v tabulce
na velmi lichotivém, šestém místě.
Ač není v možnostech měsíčníku
pravidelně informovat o průběhu všech
utkání, děláme tentokrát výjimku.
Jak prožili stolní tenisté únorový ligový
víkend na jižní Moravě, popisuje Jakub
Švec.
K prvnímu utkání jsme jeli do Vracova
u Kyjova, jehož mužstvo mělo na nás
pouze jednobodovou ztrátu. Měli jsme
tak velkou motivaci zde uspět.
Už po čtyřhrách jsme mohli jít do vedení
2:0, ale mečbol se bohužel neproměnil a
do dvouher jsme šli za nerozhodnutého
stavu 1:1.
Vzápětí jako by se projevil psychický
útlum neproměněného mečbolu a už i
zdánlivě jasné sety jako 9:1, 10:6 jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce a
odvezli si porážku 10:3. Nejzkušenější z
nás Zdeněk Zdražil to okomentoval takto: „Určitě jsme tady měli na lepší výsledek,
jenže když nedokážeme dotáhnout jasné
zápasy do konce, tak nemůžem uspět.“
Druhé utkání bylo pro nás papírově
daleko těžší, protože nás čekal druhý
tým 3. ligy, Slavkov. Jenže vše bylo jinak.
Problémy zmítaný soupeř nastoupil v
pozměněné sestavě a toho jsme dokázali
dokonale využít. Vyhráli jsme 10:3 a stále
se tak díky tomu držíme na šesté příčce
tabulky. Náš manažer a současně také
hráč Radomír Švec pak výsledek viděl
takto: ,,Zápas byl pro nás velmi důležitý,
abychom se stále drželi daleko od spodních
pozic a hráli s psychickým klidem. Naštěstí
se nám zápas povedl a je krásné vidět
mužstva jako Pardubice, Litomyšl či Ústí
nad Orlicí za námi.“

Sokol Vracov A – SK Telč A
10:3

body SK Telč: Švec R. 1,5; Palát P. 1, Švec
Jakub 0,5

Sokol Slavkov A – SK Telč A
3:10

body SK Telč: Zdražil Z. 3,5; Švec Jakub
3,5; Švec R. 2,5; Martinů L. 0,5

Mužstvo ligových stolních tenistů SK Telč.
Zleva: Jakub Švec, Radomír Švec, Petr Palát, Zdeněk Zdražil
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Fotbal před jarem

Na konci března začne pro pět oddílů
SK Telč fotbalové jaro. Podle předsedy
oddílu Radka Kříže začala zimní příprava telčských fotbalistů hned po novém
roce. „Sportovní halu jsme střídali s nepříliš populárními venkovními výběhy,“
prozradil Radek Kříž s tím, že především
mužstvo mužů bojující v okresním přeboru má jednoznačný úkol - postup do
krajské soutěže. Zda se tento úkol podaří
týmu pod taktovkou trenérů Jiřího Všohájka a Petra Černáše splnit, ukáží příští
měsíce.Většina hráčů pracuje mimo Telč
a to nejsou zrovna nejlepší podmínky pro
přípravu, ale i herní pohodu mužstva.
Větší radost má Radek Kříž z mládežnických mužstev oddílu, která všechna
startují v krajských soutěžích.
Dorostenci trénovaní Jiřím Neradem
a Ladislavem Holubem jsou zatím na 10.
místě v krajské soutěži I. třídy. Přání šéfa
oddílu? Postup o pár příček výše.
Starší i mladší žáci hrají shodně krajský přebor. Starší ﬁgurují po
podzimní části na 6. místě, postup
do první pětky by se měl podle Radka Kříže zdařit, zvlášť když mužstvo

Florbal
vede zkušený Karel Přibyl s asistentem Romanem Fabešem ml.
Mladší žáci vedení Petrem Kozákem a
Vladimírem Martinů jdou do jarní části z
10. místa. Udržení v první desítce by Radek Kříž považoval za úspěch mužstva,
které podle něj nezbytně potřebuje rozšířit hráčský kolektiv. K lepšímu umístění
by měla přispět i univerzální Zuzka Martinů, která po náročné hokejové sezóně
obuje na jaře opět fotbalové kopačky.
Postavení telčského fotbalu v budoucnosti stojí na výsledcích přípravky. Před
čtveřicí trenérů, Antonínem Matějkou,
Martinem Čermákem, Vojtěchem Dolejským a Petrem Bebjakem, stojí nelehký
úkol. Udržet v mladých adeptech kopané
elán a chuť pro sport a naučit je základní fotbalové dovednosti. Zatím se jim to
daří. Po podzimu je telčská přípravka v
okresním přeboru druhá se ziskem 49
bodů. „Výsledky tohoto mužstva jsou pro
telčský fotbal vlastně nedůležitější, protože
jde o jeho budoucnost,“ říká Radek Kříž.
Současně zve telčskou veřejnost do ochozů stadionu s tím, že bez podpory diváků
se fotbal hrát nedá. /z/

Bike Park Telč
Letos již třetím rokem otevřený areál pro
milovníky freestylových sportů v prostoru
zimního stadionu v Hradecké ulici se rozšíří o další překážky. Alespoň tak to plánuje jeho hlavní organizátor Roman Čermák,
který o tom informoval TL. V Bike Parku
také podle něj proběhne další ročník bmx
a mtb závodů. Budou je nově doprovázet
závody v barmanských dovednostech, ex-

hibice dalších sportů a hudební produkce.
Více informací postupně na www.itelc.
net a www.tbc.itelc.net. Nakonec výzva
pořadatelů: „Pokud by měl někdo zájem
nás v tom podpořit (ať již jako sponzor,
dárce materiálu na stavbu překážek nebo
pomocník), ať neváhá a napíše na e-mail
roman@lovebmx.cz“

Turnaj v Třešti pro Telč
V závěru roku se ﬂorbalisté telčského
Orla zúčastnili turnaje v Třešti, který byl
pořádán jako I. ročník memoriálu P. Štrajta.
Za soupeře jim byla dvě mužstva domácích
a jedno z Dačic.
V neoﬁciálním „regionálním“ přeboru
telčští orli uspěli, když porazili první
mužstvo Třeště 2:0, druhé 6:2 a nakonec
i favorizované Dačice 1:0. K prvnímu
místu na turnaji vydatně přispěl nejlepší střelec celého klání telčský Zdeněk
Kubát.
/dk/

Pozvánka do Městské knihovny

Ladakh, Kašmír –
okolo střechy světa
Městská knihovna Telč pořádá v úterý
10. března v 18 hodin v obřadní síni radnice cestopisnou přednášku a besedu
s Ing. Radovanem Jirků a Alenou Kantorovou. Návštěvníci se mohou těšit i na
promítání diapozitivů o cestě na motocyklu po Indii, Nepálu a Pakistánu.

Pravidla pro vstup
do Bike Parku
- Vstup do parku na vlastní nebezpečí! Děti do 10 let mají zakázaný
vstup bez dozoru osob ve věku nad
18 let!
- Areál mohou využívat pouze členové Bike clubu SK Telč po zaplacení členského příspěvku (450/
500 Kč) a vyplnění přihlášky.
Návštěvníci mohou jezdit pouze
po podepsání čestného prohlášení
(ke stažení na www.tbc.itelc.net)
a po předchozí domluvě (Roman 737 412 820, Danek - 736 738 585,
Laci - 739 669 246).
- Trénink v parku je povolen za účasti minimálně 2 sportovců z důvodů
poskytnutí první pomoci při úrazu
(rychlá záchranná služba - 155).
- Zákaz přesouvání překážek vylepování, sprejování a malování na překážky!!!
- Při nedodržení podmínek si provozovatel vykazuje právo na vyhoštění!
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Dotazník Tomáše Holého

Jaro, které
toužebně očekáváme, může
mít řadu podob. V dnešním Dotazníku
připomeneme,
co v novinách
oznamují palcové titulky:
Fotbalové jaro
je tady. V Telči by to mělo být 28. března.
Dotazník vyplnil současný nejlepší střelec okresního přeboru Jihlavska, útočník
SK Telč, Tomáš Holý.
Na podzim jste zaznamenal 17 soutěžních gólů. Kolik jich plánujete na
jaro?
Není podstatné, kolik jich dám já, ale
hlavním cílem pro mě je, aby naše mužstvo postoupilo do vyšší soutěže. Samozřejmě, že každý vstřelený gól, který
dám, potěší.
Bude to stačit na postup do krajské
soutěže?
Pokud se nám bude dařit jako na podzim, tak věřím, že ano. Rozhodně jednoduché to nebude, ale myslím, že na Telč
je okresní přebor hodně málo.
Kolikátou fotbalovou sezónu začínáte?
S fotbalem jsem začínal zhruba v sedmi letech. Za A-tým hraji asi osmým rokem.
Jste spokojen s fotbalovým zázemím
v Telči?
Na špatné úrovni není, ale jestli se podaří sehnat peníze na nové, lépe vybavené
kabiny, tak by to bylo jen ku prospěchu.
To je ale nejspíš otázka budoucnosti. Jen
doufám, že to nebude dlouhá doba.
Co město a sport?
Rozhodně by město mělo podporovat

Představujeme:

sport více. Například zimní stadion je
v katastrofálním stavu. V letních měsících by občané určitě uvítali bazén a
sportovní centrum. Ale sehnat peníze
na takovou velkou věc není určitě jednoduché.
Fotbalový vzor?
Když jsem začínal s fotbalem, žádný
vzor jsem neměl. Poslední dobou se mi
líbí, jak hraje Christian Ronaldo.
Máte na hřišti nějakou přezdívku?
Nejen na hřišti, ale i v normálním životě mě oslovují Bouči.
Jiné záliby nebo sporty?
Mou největší zálibou v současné době
je přítelkyně. Ale rád si zahraji také tenis
a squash.
Oblíbené jídlo?
Jelikož pracuji v pizzerii, tak jedno
z mých oblíbených jídel je určitě pizza.
Nebo knedlo, vepřo, zelo taky není k zahození.
Kniha, nebo televize?
Rád si přečtu noviny, ale ke knížce se
moc nedostanu. Rád se podívám na pěkný ﬁlm, ale v televizi je málokdy vidět.
Jak má rád Tomáš Holý ﬁlmy s Tomášem Holým?
Filmy s Tomášem Holým mám rád, především mě vždy pobaví Jak vytrhnout
velrybě stoličku a jeho pokračování Jak
dostat tatínka do polepšovny.
Co Vám udělá radost?
Když trávím svůj volný čas s přítelkyní. Tak to mi udělá opravdu největší
radost.
Na co se zeptáte TL?
Zajímalo by mě, kolik lidí se podílí na
výrobě TL a kolik máte čtenářů.
TL: V současné době čtyři, vč. pracovníka tiskárny. Při nákladu 2000 kusů odhadujeme 8 tisíc čtenářů.
/z/

Nové knihy městské knihovny
Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli
nim nemáme čas číst staré.
Joseph Joubert

dávno; Wimmer: Proroctví Mayů; Keller: Úvod do ﬁlozoﬁe, sociologie a psychologie; Huf: Vzestup a pád mocných
říší

Janouchová: Horká stopa; Brown: Alibi; Barbery: S elegancí ježka; Trevor: Den,
kdy jsme se opili dortem; East: Francouzské polibky; Plaidy: Válka královen; Pelc:
Kauai; Groom: Gump & Comp.; Sixx:
Heroinové deníky; Paolini: Brisingr

Dětská

Beletrie

Černík: Tati, ty snad umíš čarovat; Štěpán: Čítanka pro prvňáčky; Janouchová:
Jak jsem přišel na svět; Mandelová: Moje
vlast je v Evropě
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Naučná

Stránský: Komunismus po česku; Čechura: Kriminalita a každodennost v
raném novověku; Mareš: Smrt ve sloní
trávě; Sternhoﬀ: Budoucnost začala už

www.mktelc.cz
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www.mktelc.cz
V minulém čísle TL slíbila vedoucí Městské knihovny Lenka Zamazalová představit
čtenářům nové internetové stránky knihovny. Dnes svůj slib plní.
„Stránky mají pět základních položek,
které uživatele informují o všem podstatném v naší knihovně,“ říká vedoucí knihovny. V Úvodu najdou zájemci každý měsíc
přehled nových knih, o které se rozrostl
knihovní fond. V položce Akce se uživatel dozví o aktivitách knihovny. „Teď je to
zrovna literární soutěž Dokončete pohádku.
Děti se mají pokusit napsat originální konec pohádky O rychlé želvě. Soutěž končí
až po uzávěrce únorového čísla TL. Bude-li
některá práce zdařilá, budou si ji moci přečíst také čtenáři TL,“ slibuje Lenka Zamazalová. Pravidelné návštěvníky, především
studenty, zajímá položka Historie, kde jsou
informace o vývoji veřejných knihoven v
Telči. Otevírací doba a Knihovní řád včetně Fotogalerie patří k obvyklým položkám,
které stránky knihoven nabízí.
Určitě nejzajímavější je pro uživatele
možnost vyhledávání v knihovním fondu
a sledování vlastního výpůjčního konta.
Tuto službu popisuje Lenka Zamazalová
takto: Po otevření položky Katalog on-line
má čtenář možnost vyhledávat (kliknutím
v příslušném řádku v jednom z pravých
sloupců zelené tabulky) v bázi LANius ON-LINE knih a periodik, které si může vypůjčit v naší knihovně. Další možností je odkaz
Vaše čtenářské konto, kde zadáním čísla
průkazky (čárkový kód na zadní straně čt.
průkazky) a vyplněním PINU (rok, měsíc
a den narození) se čtenář dostane na své
výpůjční konto. Zde zjistí datum své poslední návštěvy v knihovně, počet vypůjčených
knih a určitě vítanou nabídkou je možnost
knihy, které jsou momentálně půjčené, si
zarezervovat. Dále bych chtěla upozornit
zvídavé čtenáře, že v odkazu Souborný katalog naučné literatury mohou čtenáři najít
tituly knih, které nabízí Sdružení uživatelů
knihovního systému LANius v ostatních
knihovnách ČR.
/z/

Od 2. do 6. března bude
knihovna z provozních důvodů otevřena pouze v těchto
půjčovních hodinách
Út
Čt
Pá

9-11
9-11
9-11

13-17
13-17

Kulturní kalendář
21. 3.
náměstí
Zahájení jarní turistické sezóny v KČT Vysočina
Více na str. 16

Výstavy
9. 2. – 15. 3.
vstupní síň radnice
Moje oči
výstava kovářských prací a fotograﬁí
Davida Habermanna
16. – 23. 3.
vstupní síň radnice
Chvála vody
zahájení výstavy žáků ZŠ Hradecká u
příležitosti Světového dne vody 2009 v
úterý 17. 3. v 9 hod.

Chovatelé

8. 3.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – výkup kožek

Klub zdraví

21. 3.
17.00
hotel Antoň
Kávu nebo čaj?
Beseda s Hanou Antoňovou o nejčastěji
podávaných nápojích a o tom, co bychom o
nich měli vědět.
Hudební vystoupení žáků ZUŠ Telč, ochutnávka zdravé kuchyně

Klub důchodců

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

Koncerty

12. 3.
19.30
sál ZUŠ
Klavírní recitál Martina Vojtíška
Program: skladby polského skladatele Frederyka Chopina
22. 3.
14.00 kulturní dům v Krahulčí
Setkání pěveckých sborů Vysočiny
PS Smetana Telč, PS Santini Telč, PS Třešť,
PS Hrotovice, PS Bella musica České Budějovice a DPS Kvítek Dačice
31. 3.
19.30
sál DPS
Pěvecký koncert sólistů HF JAMU Brno
basisté Jan Šťáva, Jan Kučera a Pavel Katsinshyn (Bělorusko)
Na klavír doprovází doc. Jan Král
Program: slavné basové árie z českých a
světových komických oper

Přednáška

10. 3.
18.00
radnice
Ladakh, Kašmír – okolo střechy světa
Přednáška ing. Radovana Jirků a Aleny
Kantorové o cestě na motocyklu po Indii,
Nepálu a Pakistánu.

Památkový ústav v Telči
připravuje

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Přednáškový cyklus Územního odborného pracoviště Národního památkového
ústavu v Telči má v letošním roce název
Rodinné stříbro – památky kolem nás.
25. března

Tomáš Fišer, Staré Město
Petr Plšek, Podolí
Filip Přibyl, Štěpnice
Kristina Uhlířová, Staré Město

Přednáší: Mgr. Petr Severa, NPÚ – ú.o.p.
v Telči
Postřehy a zkušenosti z výkonu památkového dohledu restaurátorských prací v kraji Vysočina, zejména obnovy památek v Telči.
Přednáška se koná v obřadní síni na
radnici v Telči v 18.00 hodin.

Jarmila Marková, Štěpnice
Jan Sejrek, Staré Město
Dagmar Jasparová, Štěpnice

Restaurovat, či nechat být...?

Přednášky v Jihlavě

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

Archeologická památková péče

Přednáší: Mgr. Jolana Šanderová, všichni
NPÚ - ú.o.p. v Telči
Jaké má občan či ﬁrma povinnosti při
plánování a posléze provádění stavebních
prací z hlediska ochrany archeologického
dědictví?

Blahopřání

Naše milá Evičko,
16. března 2009 je
tomu 5 let, kdy Tvoje
narození a přítomnost
v naší velké rodině
vneslo novou lásku,
štěstí a nové zážitky. Přejeme Ti, ať jsi
stále tak veselá, šikovná, čilá a zdravá jako rybička. Ať se Ti v životě vše daří a v
Tvých dětských očích ať září štěstíčko,
dobro a láska. Děkujeme Ti za kouzelné
chvilky, které díky Tvé maličkosti prožíváme. Jsou to chvíle, které se nikdy nevrátí - které zůstanou v našich srdcích.
Máme Tě moc rádi.
Tvůj děda, babi, mamka Stáňa a teta
Soňa s Bobem

Diamantová svatba

Dne 27. února 2009 oslavili
manželé Marie (1928) a Josef
(1922) Bouchnerovi, Srázná
76, diamantovou svatbu. Do
dalších společných let přejeme
hodně štěstí a pevné zdraví
- 19 -

Opustili nás

80 let
77 let
72 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).

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 3.

ne

7. 3.
8. 3.

so
ne

14. 3.
15. 3.

so
ne

19.3.

čt

21. 3.
22. 3.

so
ne

25. 3.

st

28. 3.
29. 3.

so
ne

7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
17.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.00
17.00
7.30
9.00
10.30
8.00
18.00
17.00
7.30
9.00
10.30

Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží
Matka Boží
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Jména Ježíš
Matka Boží

Evangelické

každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům čp. 21 na náměstí Zachariáše z Hradce

Adventisté

každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi

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

Společenství Slovo života Telč
kontakt tel. 775 219 361

Lidová malírna

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

Uznání a obdiv si zaslouží všichni, kdo v letošní zimě musí pracovat venku, jako třeba
dělníci při rekonstrukci střechy zámku.
Foto: Ilona Jeníčková

Jezdí v Moskvě i v Madridu
Čepák, vysoký 40 cm, malovaný podle
návrhu prof. Františka Fromka, pochází z
počáteční produkce malírny. Podobné dostali při návštěvách Telče, jako dar města,
prezidenti E. Beneš a V. Klaus.
Podle ceníku Malírny z roku 1920 stál
46 Kč. To vůbec nebylo málo. Byla to třeba
3 – 4 denní mzda dělníka v zemědělství.

Uzávěrka příštího čísla

19. března 2009
Více než padesát přepravních vozíků, které v loňském roce vyrobili v Opravnách Telč, slouží
cestujícím na letištích v celé Evropě. Opravny nabízí celkem osm typů letištních vozíků, ten
na snímku má označení VBN.
Foto: Archiv Opravny Telč

PŘIPRAVUJEME:
sobota 4. 4. Vítání svátků jara na náměstí

Horácké folklorní soubory Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan z Telče
a Furiantská muzika z Českých Budějovic, předvádění tradičních
řemesel

pátek 3. 4. v 17 hod. vernisáž výstavy fotograﬁí
z partnerského města Telče Waidhofenu an der Thaya (Rak.)
ve vstupní síni radnice, hudební doprovod žáků ZUŠ Telč

3. – 5. 4. Velikonoční výstava zahrádkářů v Domě zahrádkářů
výstava je otevřena v pátek 14 – 17 hod., sobota a neděle 8 – 17 hod.
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Výstavní
ZPRAVODAJ
2009

DOPROVODNÉ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 4.

Výstava fotografií z Waidhofenu

17. 4.

Zahájení
Dolnorakouské zemské výstavy

14. - 16. 5. Život v Evropě ve vzájemném respektu
15. - 17. 5. RegionRenesanceTour
23. 5.

Folklor v máji

27. 5.

Pohádkový den s Bílou paní

13. 6.

Musica sacra bez hranic

14. 6.

Setkání dechových hudeb, mažoretky

18. - 21. 6. Arts&film 2009
červen - srpen
Koncert pro města DZV
a další koncerty, divadlo
1. - 11. 7. Francouzsko-česká
hudební akademie
14. - 19. 7. Balóny nad Telčí
22. 7. - 30. 8.
Výstava Christine Habermann
Železné objekty
24. 7. - 9. 8. Prázdniny v Telči
25. -26. 7., 1. - 2. 8., 8. - 9. 8.
Parní léto
14. - 15. 8. Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna
- tentokráte oslavíme 910 let
od založení města Telče
5. 9.

Hasičský den

12. 9.

Dny evropského kulturního dědictví,
Den otevřených dveří památek

26. 9.

Svatováclavské časy

7. 11.

Závěrečný večer
Dolnorakouské zemské výstavy

www.telc.eu
Doprovodné akce v Mikroregionu Telčsko
www.telcsko.cz

17. dubna 2009 budou otevřeny expozice v Hornu, Raabsu a Telči

Otevření Dolnorakouské výstavy v Telči se blíží
Měsíc před tím, než se v Hornu, Raabsu a Telči otevřou brány Dolnorakouské zemské výstavy 2009, jsme o ní hovořili s PhDr. Michalem Stehlíkem, hlavním kurátorem její české části, jinak děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Pane děkane, cílem našeho rozhovoru
je představit co nejlépe tento ojedinělý česko-rakouský projekt. Začnu tedy otázkou proč by na výstavu měl přijít návštěvník?
Výstava je bez přehánění jedinečným
počinem, který snese srovnání s velkými projekty Národního muzea či Národní galerie. Na rakouské straně představuje oblast společných dějin a mýtů a na
české především kulturní dějiny. Mladší
generace by zde měla mnohem lépe pochopit historický kontext, ve kterém nyní
žije, generace starší bude pak možná překvapena novými informacemi či souvislostmi v rámci společných česko-rakouských vztahů.
Vrátím se ale na počátek. Co to vlastně
Zemská výstava je?
V Rakousku mají dlouhou tradici výstavy,
které v pravidelných intervalech pořádají
jednotlivé spolkové země. Navštěvuje je
několik set tisíc lidí. O jejich pořadatelství
je mezi městy obrovský zájem. Do města
pak přijíždí po dobu jejího konání velký
počet návštěvníků nejen na výstavu, ale
také na společenské a kulturní akce, které výstavy provází.
V pořadatelských městech se v přípravné
fázi mimořádně investuje. Nejen do vlastní výstavy, ale především do infrastruktury. Například v souvislosti s letošní výstavou dosáhnou investice v Hornu a Raabsu
úctyhodných 22 mil. eur.
Současným výstavám předcházely hospodářské výstavy, které se v Rakousku začaly pořádat na konci 19. století.
Takže rakouská tradice?
Ale vůbec ne. I u nás se v té době pořádaly podobné výstavy. Právě třeba v Telči
v letech 1888 a 1922. Zdejší Krajinskou
výstavu v roce 1922 bych přirovnal k regionálnímu hospodářskému veletrhu, který také měl řadu doprovodných společenských a kulturních akcí. Podobné výstavy
se konaly i jinde. Vše ale skončilo v padesátých letech minulého století.
Dobře, obnovujeme tedy tradici. Dolnorakouská zemská výstava v Telči ale
nezní příliš logicky...
Na první pohled to tak opravdu vypadá.
S nápadem uspořádání části výstavy na
Vysočině přišli rakouští pořadatelé u pří-

Kurátor výstavy Michal Stehlík
ležitosti 20. výročí pádu železné opony.
Proč v Telči? Město zapsané na Seznamu
světového kulturního dědictví má v Rakousku velkou prestiž.
Podle mě to je také velká příležitost, nejen pro kraj Vysočinu, vyzkoušet si „na
ostro“ takovou akci a zvážit, zda to není cesta, jak v budoucnu podobnými výstavami propagovat kraj, ukazovat jeho
jedinečnost, podporovat u jeho obyvatel
pocit sounáležitosti...
Jak stručně představíte expozice v jednotlivých městech?
V Hornu to bude naše současnost a his-

torie 20. století, v Raabsu je hlavním tématem společná hranice a v Telči kultura
v obou regionech.
K rakouským expozicím se vrátíme
v příštích číslech TL. Třeba i proto,
že podobná výstava bude u nás poprvé, na telčskou expozici padá nejvíce dotazů.
Na rozdíl od rakouských expozic bude ta
telčská na několika místech. Myslím si,
že je to nakonec dobře, protože návštěvníka to přinutí lépe poznat město. Těžištěm výstavy je samozřejmě zámek. V bývalé Galerii Jana Zrzavého představíme
společné kulturní dějiny jako fenomén
spjatý během staletí především s prostředím šlechty, měšťanstva a církve. V této
části expozice budou patrně nejcennějšími exponáty některé dokumenty z církevního života. V jednání je dokonce
krátkodobé vystavení vzácného rukopisu
ze 13. století z kláštera v Gerasu.
Měšťanská kultura je zvlášť prezentována na příkladu osudů Telče ve zcela nové expozici muzea. Tu najdou návštěvníci také na zámku.
V Justičním sále budou představeny osobnosti spojené s regionem, které jednoznačně překračují svým významem hranice obou států, skladatel Gustav Mahler
a architekt a designér Josef Hoffmann.
Objeví se zde ale také filosof a vydavatel
Josef Florian či básník Bohuslav Reynek.
V Městské galerii Hasičský dům bude
výstava zaměřena na radikální zlomy
obou společností a vliv politického vývoje na proměny kultury ve 20. století.
Expozice se snaží každého návštěvníka
konfrontovat s osudy konkrétních osobností společných kulturních dějin. Vystavena zde budou díla Egona Schieleho,
Vojtěcha Preissiga či Františka Kupky.
Součástí celé výstavy bude i bohatý audiovizuální program.
Na co se těšíte na výstavě Vy?
Na jeden doprovodný program, který by
měl každého návštěvníka doslova osobně provést dvacátým stoletím. Jedná se
o procházku výstavou na základě dobových dokumentů, které jsou součástí
osudu člověka, jehož roli si návštěvník
zvolí. Může být Čechem, Rakušanem,
Židem, ženou či mužem. Na počátku
dostane „rodný list“ své role a po projití výstavy obdrží originální soubor dokumentů, které by ho provázely dvacátým
stoletím. Dokumenty si bude moci odnést domů...
Oldřich Zadražil

Staví a upravují se parkoviště, probíhají rekonstrukce výstavních ploch

Starosta Telče Roman Fabeš k přípravě výstavy
Projekt Dolnorakouské výstavy se netýká
pouze výstavních expozic. Úkolem města je také zabezpečit dostatečný počet
parkovacích míst pro
návštěvníky výstavy.
I přes nepřízeň počasí se intenzivně pracuje hned na třech
místech. Komplexní Starosta města
rekonstrukce probíhá
na centrálním parko- Roman Fabeš
višti. Nový povrch dostanou průjezdné
komunikace i odstavné plochy. Bezpečnost pěších bude zajištěna chodníky, celou plochu oživí množství stromů, zeleně
a také laviček. Zcela nový bude i způsob organizace parkování. V ulici Svatoanenské vyroste nové parkoviště na stávající odstavné ploše. Kamenné dlažby,
nová zeleň a mobiliář dají zapomenout
na nevzhlednou blátivou plochu. Zcela
nová parkovací místa vzniknou i v ulici Na Korábě. Doposud nevyužitá plo-

Realizace projektu k výstavě
vyřeší do budoucna i počet
a kvalitu parkovacích míst.
cha se spoustou inženýrských sítí se
změní zčásti i na park s dětským a dopravním hřištěm. Celkově v rámci projektu vznikne nebo bude opraveno 276
míst pro osobní auta a 12 pro autobusy.

Rekonstrukce probíhají v plném proudu i přes nepřízeň počasí na centrálním parkovišti v ulici Na Sádkách

Příjezd k parkovištím, ale i k dalším významným místům ve městě bude vyznačen novým navigačním systémem. Ten
také dovede návštěvníky z parkovišť do
centra města a k výstavním prostorám.
Vybudování tohoto zázemí přijde město na více než 23 milionů korun. Naštěstí
se městu podařilo získat zhruba 18,5 milionu korun z Operačního programu Přeshraniční spolupráce. Zbytek dofinancuje město ze svého rozpočtu. 17. duben je
zahajovacím dnem Dolnorakouské výstavy 2009. A také dnem, kdy musí být
veškeré stavební práce dokončeny. Díky
projektu k výstavě se tak podaří vyřešit
i do budoucna problém s počtem a kvalitou parkovacích míst.

Rozšiřuje se parkoviště ve Svatoanenské ulici

Staví se nové parkoviště v ulici Na Korábě

Také ve výstavních prostorách vrcholí stavební úpravy

V Městské galerii se ještě pracuje

Justiční sál je téměř připraven

Velký kus odvedené práce je vidět v Zámecké galerii

Muzeum prošlo zásadní rekonstrukcí

Dolnorakouská zemská výstava se stane prestižní mezinárodní přeshraniční akcí

Zemská výstava poprvé v Rakousku a Česku
Zemské výstavy jsou vydatným
impulsem k turistickému oživení celého regionu a mívají velký
ohlas. V roce 2009 se Dolnorakouská zemská výstava poprvé stane
mezinárodní přeshraniční akcí,
která bude pod názvem „Rozděleni-Odloučeni-Spojeni“ zaměřena
na společný historický a společenský vývoj Česka a Rakouska.
Na projektu se budou podílet odborníci, regiony, místní samosprávy, mikroregiony,
školy a další partneři z obou stran hranice.
Podnětem k uspořádání této mimořádné
výstavy je 20. výročí pádu železné opony.
Rakušané a Češi jsou ve své historii osudově spojeni - v historii bytí spolu i proti sobě, jejíž následky nás ovlivňují ještě dnes.
V Telči se představí kulturní provázanost
Rakouska a České republiky v celé její rozmanitosti: od hudby přes literaturu, výtvarné a abstraktní umění až po architekturu.
Joseph Haydn, Gustav Mahler, Josef Hoffmann, Franz Werfel a Egon Schiele jsou
pouze někteří z mnoha umělců, jejichž
osobní příběh je spojen s oběma zeměmi.

Telč

V Hornu ožívá historie naší doby s těžištěm ve 20. století. K tématům patří kromě
jiného dějiny ve společné říši, nová mapa
střední Evropy po první světové válce, složité meziválečné období, léta 1938/39, druhá světová válka a její následky, nové státy
a jejich hranice jako součást „železné opony“, Pražské jaro 1968, Sametová revoluce
1989 a integrace obou zemí do EU.

Horn

Ve městě Raabs/Thaya je středem zájmu
výstavy fenomén hranice. Návštěvníkům
bude prezentována konkrétní, fyzická podoba hranice, život na hranici a s hranicí, ale také „hranice v našich hlavách“,
tj. ideologické „hranice“, nacionalismus,
ideologie, symboly a jak je možné tyto
hranice překonat.

Raabs / Thaya

