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Výstavní zpravodaj
Dolnorakouské
zemské výstavy
č. 2

Z jednání rady města
57. schůze - 18. února
- Rada města schválila podání žádosti
o dotaci do programu Státního fondu
dopravní infrastruktury na vypracování
projektové dokumentace rekonstrukce
komunikací pro pěší podél silnice I/23, tj.
chodníků v ulicích Slavatovská, Štěpnická, Oldřichovo nám. (část), Na Posvátné
a Třebíčská.
- Rada města rozhodla, že dodavatelem
projektu „Lipky v Telči se představují“
bude Lesní družstvo Borovná.
- Rada města schválila zvýšení nájemného o 6,3% v městských bytech v ul.
U Háje 626, Špitální 611 a Radkovská
214 s účinností od 1. července 2009.
- Rada města rozhodla, že vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Zajištění úklidu budov Městského úřadu
Telč a knihovny“ se stala uchazečka Jana
Rajská, Telč.

58. schůze - 4. března
- Rada města schválila složení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „REILA 2009 – Dodávka
mobiliáře pro kulturní akce“ a dodavatele, kteří budou vyzváni k předložení
nabídky na tuto zakázku.
- Rada města schválila, že zhotovitelem
díla „Projekt REILA 2009: Informačně
orientační značení města Telč“ bude společnost SOMARO CZ, s. r. o.
-Rada města schválila zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro realizaci stavby:
Stavební úpravy a dostavba škol v ulici
Hradecká. Zároveň jmenovala komisi
pro hodnocení nabídek a dodavatele, kteří
budou vyzváni k jejich podání.
- Rada města schválila záměr odstranit
11 ks topolů podél břehu Staroměstského rybníka Na Korábě a nahradit novou
výsadbou vhodnějších dřevin.
- Rada města vzala na vědomí informaci
o výši daňových příjmů za leden a únor
2009.

Konzultační den
rady města
středa 8. dubna

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

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se
budou konat ve dnech 5. a 6. června 2009.
Bližší informace budou zveřejněny v
květnovém vydání TL. Dnes zařazujeme
informace o vydávání voličských průkazů
a zápisu občanů jiného členského státu EU
do seznamu voličů.
Voličské průkazy
Volič, který je zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP vedeném MěÚ Telč, který nebude moci volit ve volebním okrsku,
pro který je tento seznam veden, může
požádat o vydání voličského průkazu
(podrobnosti, včetně formuláře žádosti,
naleznete na webových stránkách města
http://www.telc-etc.cz, příp. bližší informace obdržíte osobně nebo telefonicky
– 567 112 461, 464 a 465 – na odboru
vnitřních věcí městského úřadu). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Žádost musí být doručena MěÚ Telč nejpozději do čtvrtka 21. května 2009 buď
osobně, poštou nebo prostřednictvím třetí
osoby (v posledních dvou jmenovaných
případech musí být podpis žadatele na
žádosti úředně ověřen). Voličské průkazy
budou vydávány od 21. května do středy
3. června 2009 do 16,00 hod. Možnosti
převzetí jsou osobně, prostřednictvím
jiné osoby po předložení plné moci s

úředně ověřeným podpisem žadatele
nebo poštou na doručovací adresu.
Zápis občana jiného členského státu EU
do seznamu voličů
Občan jiného členského státu EU,
který má právo volit do EP a je veden ve
správním obvodu MěÚ Telč v evidenci
obyvatel, projeví svou vůli hlasovat v
těchto volbách na území České republiky tím, že podá na MěÚ Telč – odboru
vnitřních věcí nejpozději do 26. dubna
2009 do 16.00 hodin žádost o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, příp. o přenesení údajů z
dodatku stálého seznamu voličů (podrobnosti, včetně formuláře žádosti, naleznete
na webových stránkách města http://
www.telc-etc.cz, příp. bližší informace
obdržíte osobně nebo telefonicky – 567
112 461, 464 a 465 – na odboru vnitřních věcí městského úřadu). Vzhledem
ke skutečnosti, že poslední den zákonné
lhůty připadá na den pracovního klidu,
bude pracoviště MěÚ Telč – ohlašovna
evidence obyvatel – pracoviště Na Sádkách 453 – Telč, aby byla zabezpečena
možnost podání žádostí občanů jiného
členského státu EU do seznamu voličů,
otevřeno v neděli 26. 4. 2009 od 9,00 do
16,00 hod.
JUDr. Jana Matoušková
ved. odboru vnitřních věcí

V Telči bude nedostatek ženichů!

Jak vychází telčská statistika obliby
jmen s celostátní? Na začátku roku 2008
bylo pořadí na prvních třech místech u
děvčat Tereza, Natálie a Anna a u chlapců
Jakub, Jan a Tomáš.
Telčská „vítězka“ Karolínka byla v celostátním žebříčku obliby až na šestém
místě, stejně tak jako v Telči oblíbený
Vojtěch.
/z/

Karolíny vyhrály
suverénně!

81 narozených dětí v loňském roce je
radostný populační údaj v Telči, který je
nejlepší od roku 1993!
Starost ale budou mít budoucí nevěsty,
protože ke 45 děvčatům se zde narodilo
jen 36 chlapců.
Pro 81 dětí vybrali rodiče 46 různých
jmen. „U děvčat suverénně vyhrály Karolíny. Těch nám v Telči přibylo sedm,“ prozradila TL Eva Líbalová z evidence obyvatel telčské radnice. Na dalších místech
se u děvčat objevily čtyři Natálie a o třetí
místo se dělí Kristýny a Zuzany, které
shodně dostala tři děvčata.
„U chlapců se o první dvě místa podělili Jakub s Davidem. Stará biblická jména
dostali shodně čtyři noví obyvatelé Telče,“
uvedla Eva Líbalová. Na pomyslném třetím místě pak skončil v Telči Vojtěch,
toto jméno vybrali rodiče pro svého potomka třikrát.
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Zelená úsporám
V rámci oslav Dne Země bude v pátek
24. dubna od 8 do 16 hod. před radnicí informační stánek k novému dotačnímu programu na zateplování domů a
využívání obnovitelných zdrojů energie
pro vlastníky rodinných domů a bytová
družstva. Všechny zájemce o tuto problematiku srdečně zveme. Propagační materiály bude možné si následně vyzvednout
na pracovišti odboru životního prostředí
Na Sádkách v Telči.
Ing. Zdeněk Posád
odbor životního prostředí MěÚ Telč

Radosti a starosti telčského starosty
Školy mají nové vybavení
Učitelé obou telčských základních škol
dostali společně se svými žáky pěkný dárek k březnovému Dni učitelů. Městu se
podařilo uspět s žádostí v Regionálním
operačním programu a tak mohlo za více
než 5 milionů korun nově vybavit školní
třídy!
A že už to bylo potřeba. Vždyť některé lavice, židle či vitríny mnohých tříd
pamatovaly rodiče a možná i prarodiče
současných žáků. A o moderní vyučovací
technice si, vzhledem k neustále chybějícím penězům, mohly školy pouze nechat
zdát. To se ale naštěstí mění k lepšímu.

Základní škola Hradecká z projektu
získala počítače a nábytek pro učebnu
informatiky. A také moderně vybavenou třídu pro výuku cizích jazyků. Na
další modernizaci si škola počká do
podzimu. To zde začne rozsáhlá stavební akce v hodnotě 128 milionů korun.
Kromě rekonstrukce části učeben ve
stávající přístavbě budou vybudovány i
nové třídy. V rámci akce vyroste i nová
sportovní hala, kterou budou využívat
i studenti gymnázia a veřejnost. Součástí projektu je i kompletní vybavení
potřebným nábytkem a technikou. Pokud vše dobře půjde, mohlo by být do-

nového dětského koutku a sama půjde
s mladším k dětské lékařce. Pacienti zaparkují autem na jednom z třiceti nově
vybudovaných parkovacích míst. Někteří
vyjedou výtahem za svým lékařem, někteří počkají na vyšetření na lavičkách
mezi zelení. A pokud bude vyjíždět k
akutnímu případu vůz Rychlé záchranné
služby, vyjede z nově vybudované vyhřívané garáže.
Že se to vypadá jako sci-ﬁ snímek?
Není tomu tak. Začátkem května to
bude realita. V současné době jsou práce na přebudování celého areálu v plném
proudu. A opět díky ﬁnancím získaným z
evropských fondů. Celý projekt má hodnotu zhruba 7 milionů korun a z Regionálního operačního programu jsme na
něj získali sedmdesátiprocentní dotaci.

Jaro je tady

Dvůr polikliniky je velké staveniště.
Základní škola Masarykova po
předchozí rekonstrukci školní kuchyně a jídelny a nástavbě nových tříd
Otevřené školy nyní otevře i novou
přístavbu. Ta vznikla na místě zbourané budovy starých dílen již loni. A nyní
se podařilo nově vybudované prostory
kompletně vybavit. V přístavbě tak najdou žáci moderně vybavenou školní
dílnu a cvičnou kuchyňku. V prvním
patře vznikl pro potřeby školy víceúčelový sál s moderní audio i videotechnikou. Kromě žáků využijí tyto prostory
pro svou činnost také kroužky DDM
a účastníci vzdělávacích kurzů pro dospělé. V suterénu budovy se pak kromě
technického zázemí nachází i šatny pro
tělesnou výchovu. Zkrátka nezůstaly
ani kmenové třídy ve staré budově. Ty
jsou vybaveny novým nábytkem a také
jedním počítačem.

Foto: Lucie Vonderková
končení těchto prostor dárkem ke Dni
učitelů v roce 2011.

Zahájena rekonstrukce dvora polikliniky

Jedním z nejfrekventovanějších míst
v Telči je bezesporu poliklinika. Každý
z nás chtě nechtě občas musí k lékaři.
A pokud jde k dětskému nebo zubnímu,
není to zrovna příjemná cesta. Projde
nefunkční branou a kolem rezavějícího
plotu nebo se musí proplétat mezi auty
zčásti stojícími na trávníku. Pro maminky s kočárky je to občas i nebezpečná
trasa. A nyní se ještě přidá bláto ze staveniště.
A co takhle zcela jiná cesta? Maminka
s kočárkem přijede po novém chodníku
z Masarykovy ulice nebo bezbariérovou
cestou od Štěpnického rybníka. Staršího
syna nechá s kamarády na prolézačkách
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Většinou bývají prvními posly jara tažní ptáci. V letošním roce ale do našeho
města přinesli jaro turisté. První jarní
den byl ve znamení oﬁciálního zahájení
turistické sezóny Klubu českých turistů
kraje Vysočina. Pravda, i přes jarní datum bylo počasí spíše ještě zimní. Ale to
neodradilo desítky zájemců od návštěvy
Telče. Zaplněné náměstí si vyslechlo neodmyslitelné zdravice představitelů klubu i města a pak už všichni vyrazili na
trasy. Anebo také na prohlídku zámku či
na rozhlednu. Zima nezima, jarní kilometry se počítají.
A zimu se pokusilo zahnat i „jarní zpívání“ pěveckých sborů, které se sešly na
tradiční akci o den později v Krahulčí.
Pěvecký sbor Smetana pozval tentokrát
sbory z Českých Budějovic, Hrotovic,
Dačic, Třeště a Telče. Zaplněný sál tleskal
nejenom jejich pěveckým výkonům, ale
také skvělé atmosféře, která vždy na této
přehlídce panuje.
Pouze fotbalisté letos nástup jara trochu zaspali. Oﬁciální start jejich soutěží
se letos o týden posunul. Ale udělali dobře. Na sněhu by se přece hrát nemělo.

Zánik Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka
(SHR) vydaného před 1. 5.
2004
K 1. 5. 2009 zanikají Osvědčení
vydaná před 1. 5. 2004 samostatně
hospodařícím rolníkům. Pokud SHR
hodlá i po 1. 5. 2009 provozovat zemědělskou výrobu musí se zaevidovat
v Evidenci zemědělského podnikatele na Městském úřadě Telč, odboru
obecní živnostenský úřad, nám. Zachariáše z Hradce 10.

Od 1. dubna:

Nový pas. Jedině s otisky prstů!
Od 1. dubna se dočkáme podstatné změny při pořizování cestovních pasů.
Na to, že fotograﬁi s biometrickými údaji
obličeje nám pořídí přímo na úřadě, jsme
si již zvykli.
„Nově budou také žadatelům o cestovní pas snímány biometrické údaje z obou
ukazováčků,“ uvedla pro TL vedoucí odboru vnitřních věcí telčské radnice JUDr. Jana
Matoušková. Nový předpis také pamatuje
na to, když z jakýchkoliv příčin není možné
biometrický údaj ze zmíněných prstů pořídit. „Bude se postupně pořizovat z těch
prstů žadatele, u kterých je to možné, a to
ve stanoveném pořadí,“ připomněla Jana
Matoušková.
Žadatelé vůbec nemusí mít obavu, že
z pracoviště, kde o cestovní pas požádají,
budou odcházet s prsty od barvy, jak tomu
bylo kdysi, když se do občanských průkazů
pořizoval otisk palce.

„Biometrické údaje prstů budeme snímat pomocí speciálního elektronického
zařízení,“ zdůraznila Jana Šimková, která
žádosti o cestovní pas na radnici v Telči vyřizuje. O cestovní pas se žádá u úřadu obce
s rozšířenou působností, v jejímž správním
obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. K podání žádosti je potřeba platný občanský průkaz. U dětí do 15 let pak jejich
zástupce předloží rodný list dítěte a v případě, že se jedná o první cestovní pas, ještě
osvědčení o statním občanství ČR.
Úřad vyřídí žádost o pas ve lhůtě 30 dnů
a žadatel starší 15 let za jeho vystavení zaplatí 600 Kč. Platnost takového cestovního
pasu je 10 roků.
Potřebuje-li žadatel starší 15 let vystavit
cestovní pas v kratší lhůtě, zaplatí za jeho
vystavení 1500 Kč. Získá tak ale doklad bez
biometrických údajů, jehož platnost je
jen 6 měsíců.
/z/

Jana Šimková z odboru vnitřních věcí ukazuje, jak bude probíhat snímání otisků prstů
pro cestovní pasy.
Foto: Roman Pokorný

Kolik nás je?

V městech obyvatelé ubývají
Na konci loňského roku měla Telč
5720 obyvatel. Je to o 18 méně než na
konci roku 2007. V Telči samé pak bylo
trvale přihlášeno 5 646 obyvatel, 74 jich
žilo ve Studnicích.
Přitom přirozený vývoj populace byl
loni v Telči mimořádně pozitivní. Narodilo se zde 81 dětí a jen 48 obyvatel zemřelo.
Zmíněný úbytek tak vznikl odstěhováním.

Problém úbytku obyvatel netrápí jen
Telč. Podobně jsou na tom i naši sousedé
v Dačicích a v Třešti.
V Dačicích meziročně ubylo 22 obyvatel a počet trvale přihlášených zde klesl
na 5990 obyvatel. Nejmenší úbytek zaznamenali v Třešti, kde proti roku 2007
přišli jen o 4 obyvatele. Na konci loňského roku tak samotná Třešť měla 5479
obyvatel.
/z/
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Sociální odbor vyplatil
loni 29 mil. Kč!
Téměř 29 mil. Kč vyplatil v minulém
roce na různých dávkách sociální odbor
telčské radnice O výplatě této rekordní
sumy jsme hovořili s vedoucí odboru
Věrou Zimovou.
„Příjemci dávek bylo přibližně tisíc
občanů, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu Telče. Z toho téměř polovina jich byla z Telče samé,“ uvedla Věra
Zimová.
Největší částku, téměř 25 mil. Kč, vyplatil sociální odbor na tzv. příspěvek
na péči. „Ten náleží občanům, kteří jsou,
především z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislí na
pomoci jiné osoby. Výše příspěvku pro
jednoho klienta je odstupňována v závislosti na rozsahu nezbytné péče od 2 až do
11 tisíc korun,“ připomněla V. Zimová
a dodala, „příspěvek je především určen
na úhradu za pomoc a služby, které příjemce potřebuje.“
Samostatnou kapitolou jsou pak
dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Od příspěvku na
úpravu bytu, příspěvek na provoz motorového vozidla až třeba po příspěvek
nevidomým občanům na krmivo pro
vodícího psa. V této kategorii příspěvků
vyplatil sociální odbor přes 3 mil. Kč.
„V našich podmínkách, kdy zdravotně
postižení musí cestovat za lékařskými
úkony, je nejčastějším příspěvkem zmíněný příspěvek na provoz motorového
vozidla,“ konstatovala vedoucí sociálního odboru.
1,2 mil. Kč pak sociální odbor vyplatil na dávkách pomoci v hmotné
nouzi.
Zde může být dávka vyplacena opakovaně, jako příspěvek na živobytí nebo
doplatek na bydlení, pokud občan či rodina nemají dostatečné příjmy. „Složité
situace, do kterých se může občan dostat,
pak řeší tzv. mimořádná okamžitá pomoc,“ připomněla V. Zimová.
Většině rozhodnutí o výplatě některé ze zmíněných dávek předchází
šetření pracovníků odboru, které je
v některých případech samozřejmě
spojeno s odborným lékařským posudkem.
A tak jen jednoduchý výpočet, že na
každého z osmi pracovníků odboru připadá vyplacená částka více než 3,5 mil.
Kč za rok, svědčí o náročnosti a složitosti jejich práce.
/z/

Dokončení ze str. 1

Hlavní scéna Dolnorakouské výstavy ...
Je pár dnů před zahájením sezóny,
měsíc před otevřením Dolnorakouské
výstavy. Co bylo předtím?
Začali jsme vlastně okamžitě po skončení loňské sezóny. Bouráním, stěhováním, instalačními pracemi…
Stavební práce, které od podzimu do
současné doby na zámku proběhly, stály
téměř 9 mil. Kč. To samozřejmě nepočítám náklady na výstavní expozice. V
jednu chvíli se na zámku denně pohybovalo až 70 řemeslníků z několika ﬁrem…
A teď již měsíc uklízíme, leštíme.
Těšíte se na výstavu?
Určitě. Je to sice velká neznámá, ale

věřím, že vše dobře dopadne. Na zámku jsme připraveni pro její zdar udělat
maximum.
Překvapení?
Nevím, jestli se to dá nazvat překvapením, ale návštěvníkům výstavy například nabídneme vstupenky na prohlídkové trasy zámku s 20% slevou.
Co čtenářům TL doporučíte?
Kdybych měl vyjmenovat všechno, nemohla by to být stručná odpověď. Takže
jen jeden tip. Nenechte si ujít na konci
dubna keltské Beltine. Určitě nebudete
ze zámku a zámeckého parku odcházet
zklamáni.
/z/

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

29. dubna
O životě Židů v Třebíči II.

Přednáší: Prof. PhDr. Rudolf FIŠER,
CSc.
Přednášející naváže na úspěšné setkání z
loňského podzimu, kdy nás provedl několika staletími soužití křesťanů a židů v Třebíči a odhalil skutečnosti, které mnozí z nás
netušili. Na přání posluchačů se k tématu
vracíme.
Přednáška se koná v obřadní síni na
radnici v Telči, vždy od 18.00 hodin.

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.

22. dubna
Střešní krajina... procházka
pro oči?

Přednáší: Mgr. Tomáš Vícha, NPÚ –
ú.o.p. v Telči
Seznámení s fenoménem střešní krajiny
a její roli ve vnímání historických sídel
jako celku. Nové materiály a snaha o
maximální využití půdních prostor přivádějí dnes a denně vlastníky a památkáře do střetů.
„Na telčském zámku se na Dolnorakouskou zemskou výstavu připravujeme již od loňského podzimu,“ říká jeho kastelán Bohumil Norek.
Foto: Luboš Pavlíček

Učte se anglicky a francouzsky. V Telči
I v letošním roce uspořádá Česko-francouzská akademie Telč ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze
již 6. ročník Letních intenzivních kurzů
francouzského jazyka.
Kurzy se konají od 8. do 16. srpna (včetně
obou víkendů). Vyučovat se bude v prostorách bývalého jezuitského gymnázia, nyní
regionálního pracoviště ČVUT v Praze, na
náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.
Organizátoři počítají s otevřením čtyř tříd
se zaměřením:
Obecná francouzština pro tzv. falešné začátečníky, středně pokročilé, pokročilé a tematický
kurz „Francie, její současnost a kultura“.
Lektory budou opět rodilí mluvčí, kvaliﬁkovaní lektoři Francouzského institutu. Informace včetně přihlášky naleznete
na www.academie-telc.cz.

Souběžně se budou také konat kurzy
anglického jazyka. Ve spolupráci s Česko-francouzskou akademií Telč je pořádá Jazykové centrum Filozoﬁcké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Informaci
o kurzech angličtiny vám poskytne paní
Markéta Pilařová, mail: js@phil.muni.cz,
tel.: 603 241 692.
Anna Jeníčková
ředitelka Česko-francouzské akademie
Telč

www.academietelc.cz
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Žáci ZŠ Masarykova
uspěli na olympiádách
„V současné době jsou naši žáci velmi
úspěšní na olympiádách z českého jazyka,“ konstatoval na počátku března pro
TL ředitel školy Karel Navrátil.
„Marie Zboroňová, žákyně 6.B, obsadila
v okresním kole v recitační soutěži druhé
místo a bude školu reprezentovat v krajském kole. Alena Urbánková z 9.A dokonce okresní olympiádu vyhrála a také
nás bude reprezentovat v rámci kraje Vysočina. Za děvčaty nezůstali pozadu ani
chlapci. Deváťák Zdeněk Chalupa zvítězil v recitační soutěži telčského DDM, v
okresní soutěži byl druhý a teď jej rovněž
čeká reprezentace školy na krajské úrovni,“ vypočítal nejúspěšnější žáky školy
ředitel Navrátil a dodal, „jsem přesvědčen, že další naši žáci budou úspěšně reprezentovat školu i v jiných oborech.“
/r/

Slovo hejtmana

Tak jsme přežili zimu i její odchod spojený se vždy poněkud nebezpečným táním. Zima na Vysočině je drsná, někdy i nebezpečná.
Ale zároveň umí být kouzelná, když ty naše kopečky a lesy pokryje
čistý bělostný sníh a příroda i naše mysl se zklidní. Každé roční
období má zkrátka něco do sebe. Ale jaro je jaro. Slunce nabírá
sílu, otepluje se, prodlužují se dny, příroda se probouzí a i těm
lidským bytostem se rozjasňují tváře a dušičky pookřejí.
Ovšem kromě přicházejícího jara se nás stále více dotýká i
příchod nevítaného období, o němž nevíme, kdy odejde. Krize
– to slovo slyšíme z televize, čteme ho v novinách, nevyhneme
se mu při domácích i pracovních rozhovorech, dotýká se přímo
či nepřímo našich rodin. Konkrétní reakci se pochopitelně nemůžeme a nechceme vyhýbat ani my – politici.
Rada kraje Vysočina vydala začátkem března prohlášení, v němž
vyjádřila vůli přijmout a uskutečnit taková opatření, která mohou
vhodně doplňovat opatření realizovaná vládou a ministerstvy
a která mohou dílčím způsobem zmírnit dopady hospodářské
krize v území kraje.
Jsme si vědomi obtížnosti situace především pro občany
v produktivním věku, kteří ztratili práci a nemohou nalézt
novou. Jsme si rovněž vědomi možného vyššího postižení Vysočiny krizí oproti jiným krajům zejména z důvodů citlivější
struktury průmyslu – výrazné orientace na výrobu segmentů
pro automobily . I když není v možnostech kraje významným
způsobem zasáhnout do vývoje ekonomických parametrů
a eliminovat nepříznivý hospodářský vývoj, musíme hledat
oblasti, které ovlivnit můžeme.
Přemýšlíme, které investice opravdu něco přinesou – třeba
právě pro zaměstnanost – a které naopak nejsou v dohledné době
potřebné. Myslíme i na strukturu výdajů z prostředků kraje i námi
řízených organizací, na úspory běžných provozních nákladů.

Na druhé straně je nutné nenechávat ﬁnanční rezervy kraje bez
využití, nebát se použít je právě v době krize účelným způsobem,
protože jejich produktivní zapojení může dílčím způsobem dopady krize zmírnit.
Česká strana sociálně demokratická klade vždy důraz na solidaritu silných se slabými, proto myslíme i v této situaci na možné
problémy v sociální oblasti. I když to není přímo role krajů,
chceme připravit prostor pro „vyztužení“ sociální sítě v případě
dalšího krizového vývoje, a to pro výjimečné případy, pro které
není z nějakého speciﬁckého důvodu možné nebo dostatečné
řešení v sociální záchranné síti státu.
Už v únoru jsme se setkávali s představiteli krajské hospodářské
i agrární komory, úřadů práce a různých ﬁrem a probírali jsme
možnosti, jak krizi společně čelit. Na základě těchto jednání jsme
vytvořili „Pracovní skupinu pro Vysočinu“, která bude připravovat materiály možných opatření kraje v období hospodářské
krize. Kromě politiků a úředníků kraje v ní jsou představitelé
hospodářské komory, agrární komory, úřadu práce. Účast v ní
jsme nabídli i politickým klubům opozice a ta do ní delegovala
své zástupce. Skupina bude otevřená i dalším možným účastníkům. Rovněž jsme připravili semináře k této problematice, které
probíhají v pěti největších městech kraje.
Nemůžeme si nic namlouvat - nikomu z nás se krize zcela nevyhne, ale nebylo by dobré podléhat nějaké hysterii. Optimisté říkají,
že krize přicházejí a pak zase odcházejí a vrací se prosperita. Teď
jde o to, jak dlouhý bude čas těch méně příznivých okolností
pro náš život. A jak se k jiné situaci všichni postavíme. Neměli
bychom jen naříkat nad tím, že naše symbolické spotřební košíky nebudou přeplněné, někdy možná i poloprázdné. Můžeme si
mnohé odpustit. A rozumně uvažovat nad tím, co můžeme každý
doma i ve své práci udělat pro tu snad budoucí zase prosperitu.
Nebo prostě pro skromný dobrý život.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Vzpomínáme na 20. století

Pro studenty středních a vyšších
škol Vysočiny

Dvě literární soutěže

Do poloviny století měly arkády na hlavním nádvoří zámku tuto podobu.
Za zapůjčení snímku děkujeme paní Anně Markové z Kladna.

Stále hledáme k zapůjčení zajímavé fotograﬁe pro tento seriál,
který podle ohlasů patří mezi oblíbené rubriky TL.
-6-

Dvě literární soutěže pro studenty
středních a vyšších škol Vysočiny vyhlásila Evropská akademie pro demokracii,
jejímž předsedou je místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal.
V první, o cenu Jakuba Demla, budou
soutěžit literární práce na téma Osobnost
Vysočiny, ve druhé, o cenu Jana Zahradníčka, pak básně s tématem Vysočina
– náš domov.
Soutěžní práce se odevzdávají do 30.
června v elektronické formě, s kontaktem na autora, na adresu jankasal@ead.
cz. Autory vítězných prací čeká v každé
kategorii zajímavé ﬁnanční ocenění. Podrobnější podmínky obou soutěží, které
se konají pod záštitou ministrů školství
Ondřeje Lišky a kultury Václava Jehličky, najdete na www.ead.cz
/z/

www.ead.cz

23. Nejhorší jednička v Česku
Nesrozumitelný nadpis? Řidičům z jižní
části Vysočiny určitě ne. Stav silnice I.
třídy číslo 23, která spojuje jižní Čechy
s Moravou, je, především v úseku procházejícím Vysočinou, skutečně tristní.
Po letošní zimě by určitě dobře sloužila
jako tankodrom, a ne jako důležitá státní
silnice.
Ve středu 4. března se o ní jednalo až
u ministra dopravy Petra Bendla. Složení
delegace bojující za řešení současného
stavu bylo více než reprezentativní. Ministr a senátor Václav Jehlička, další senátor, třebíčský Vítězslav Jonáš, hejtman

Co na schůzce také zaznělo:
Silnice je důležitá jako paralela přetížené dálnice D1 pro dopravu mezi
Brnem a Českými Budějovicemi, resp.
mohla by být, kdyby se jí řidiči raději
nevyhýbali.
„Jedná se o strategickou spojku mezi
jadernými elektrárnami Temelín a Dukovany,“ připomněl senátor Jonáš, bývalý
starosta Dukovan.
„Je důležitou turistickou trasou spojující jihočeské památky s kulturními
památkami UNESCO na Vysočině, Telčí
a Třebíčí,“ argumentoval ministr kultury,

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

Vykradená prodejna v Krasonicích

V noci ze 17. na 18. února vnikl neznámý pachatel za užití násilí do prodejny SD
Jednota Třešť v Krasonicích. Odcizil zde
ze zásuvky pokladny ﬁnanční hotovost
ve výši asi 200 Kč, alkoholické nápoje,
cigarety a cukrovinky v přesně nezjištěném množství. Škoda bude vyčíslena
dodatečně po inventuře.

Odcizená nafta v Dolní Vilímči

V době od 5. do 9. února odcizil neznámý pachatel z bagru u Dolní Vilímče 180
litrů motorové nafty. Způsobil škodu za
více jak 10 tis. Kč.

Řídil, ač nesměl

6. února v 01,15 hod. byl při silniční
kontrole v blízkosti křižovatky Kasárna
kontrolován řidič vozidla Fiat Tipo. Lustrací v evidencích bylo zjištěno, že má z
minulosti uložen rozhodnutím Okresního
soudu v Třebíči zákaz řízení motorových
vozidel. Řidič se tak dopustil hned dvou
trestných činů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění.

Krádež se vyjasnila

Senátor a ministr Václav Jehlička argumentuje o významu silnice I/23 u dalšího ministra
dopravy. Tentokrát na schůzce 4. března u Petra Bendla. Foto: Stanislav Pecháček
Vysočiny Jiří Běhounek, starostové měst,
která stavem „23“ nejvíce trpí, telčský
Roman Fabeš a Ivo Uher z Třebíče.
Výsledek jednání? Ve hvězdách! Delegace předala ministru Bendlovi návrh
společného memoranda, které by mělo
stanovit kroky komplexní modernizace
zmíněné silnice. To teď na Ministerstvu
dopravy studují…

senátor a bývalý starosta Telče Václav
Jehlička.
Všechny přednesené argumenty byly
na jednání uznány jako oprávněné. To
zásadní ale na jeho závěru nezaznělo.
Na otázku, kdy se od Mrákotína do
Brna svezeme po slušné silnici, odpověď
nepadla.
/z/

Připravuje se na 16. května:

Putování po Telčských rybnících

Start populární akce bude opět z hráze Ulického rybníka. Soutěžní
lodě, pro které neplatí žádné omezení, překonají volným tempem
Ulický rybník a potok v zámeckém parku až pod hráz Štěpnického
rybníka. Po pěším přesunu pokračuje závod obeplutím ostrova ve
Štěpnickém rybníku.
Děti do 15 let se závodu mohou zúčastnit v posádce s dospělou osobou a musí mít povinně plovací vestu.
Podrobnost v květnových TL.
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4. února začali policisté OO PČR Telč
prověřovat oznámení klientky Domova
seniorů v Telči o odcizení ﬁnanční hotovosti ve výši 1.810 Kč, které měla uloženy v trezorku ve svém bytě. V průběhu
prověřování klientka zjistila, že peníze si
uložila na jiném místě, a ke krádeži tedy
nedošlo.

Okradená žena v Telči

19. února v 18,15 došlo v Telči na
Hradecké ulici ke krádeži kabelky, kterou
nesla žena důchodového věku. Ta šla
po zmíněné ulici od zimního stadionu k
autobusové zastávce. Ve chvíli, kdy se
zde rozhodla přejít přes silnici, jí byla
neznámým pachatelem kabelka odzadu
vytržena z ruky. Když se otočila, viděla
z místa utíkat tři mladíky v tmavých bundách s kapucemi na hlavách. V odcizené
kabelce měla peněženku s ﬁnanční hotovostí, občanský průkaz, mobilní telefon
a další věci v hodnotě 2 100 Kč.
Žádám občany, pokud by mohli podat
jakékoliv informace k tomuto případu,
nechť tak učiní na OO PČR Telč.
Děkuji.
npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč

Památkáři jsou také v synagoze

Od počátku letošního roku dostala nové
využití bývalá židovská synagoga v ulici
Na Parkaně. Dočasné útočiště zde našla
část územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. TL
to potvrdil ředitel telčských památkářů
Ing. Libor Karásek:
„Dosavadní prostory, které využíváme
ve Slavatovské ulici v objektu Lesů ČR,
byly pro potřebu našich 31 zaměstnanců,
a především pro naši dokumentaci, nedostatečné. Proto jsme využili možnosti
pronajmout si od Federace židovských

čítá jako s trvalým sídlem památkového
ústavu v Telči.
„S jeho přestavbou by se mělo začít v
letošním roce, kdy by se mělo prostavět nejméně 17 mil.Kč,“ uvedl ředitel Karásek.
Synagogu Na Parkaně postavila telčská židovská obec v roce 1904 podle návrhu jihlavského architekta Karla Wagnera. Svému účelu sloužila pouhých 35
let, do roku 1939. Za protektorátu byla,
stejně jako jiné synagogy, uzavřena a
sloužila jako skladiště. V roce 1950 ji
získalo město Telč a zřídilo zde něko-

obcí bývalou synagogu a umístili zde
pracoviště evidence a dokumentace památek.“
Podle Libora Karáska budou památkáři
využívat oba objekty do doby, než bude
dokončena rekonstrukce býv. Lannerova
domu v Hradecké ulici, se kterým se po-

lik tříd mateřské školy, poté jesle. V
roce 1980 přešla synagoga do majetku
Ministerstva vnitra a řada současníků
ji pamatuje jako sídlo tehdejší Veřejné
bezpečnosti, později Policie ČR. V roce
2002 byla Nařízením vlády navrácena
Federaci židovských obcí Praha. /z/

Foto: Ilona Jeníčková

Sympozium v Čejkovicích

František Kožík a Morava
Blížící se květnové 100. výročí narození spisovatele Františka Kožíka připomene 17. dubna velké sympozium o
jeho literárním odkazu v Čejkovicích u
Hodonína. Pořádá jej tamní obecní úřad
ve spolupráci s Památníkem českého
písemnictví v Rajhradě a Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně.
František Kožík je, stejně jako v Telči,
také čestným občanem Čejkovic.
Na sympoziu vystoupí např. Jarmila

Bednaříková a Ludvík Štěpán z Masarykovy univerzity či známý ﬁlozof
Erazim Kohák.
Sympozium bude také provázet řada
kulturních programů. Poezii Františka
Kožíka přednese mj. herečka Gabriela
Vránová. Počítá se i s vystoupením
známé čejkovické hudební skupiny
Templáři.
Podrobný program čejkovického sympozia je na www stránkách Telče.
/z/

-8-

Telč Josefa Bělohlava

Mezi tiskem vydanými pracemi věnovanými Telči v minulém století bývá
opomíjeno dílko Josefa Bělohlava Telč z
roku 1913. Autor, významný český geograf
a meteorolog, vydával, mimo jiné, od roku
1910 Vlastivědný sborník. Edice se populárním způsobem věnovala významným
pamětihodnostem a turistickým cílům v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právě
v ní vyšel i zmíněný svazek věnovaný
Telči.
Je zřejmé, že autor
při zpracování textové části vycházel
z Města a panství
Telč autorů Beringera a Janouška a že
měl také k dispozici
Hrudičkovy Církevní
památky Telče.
Josef Bělohlav ale určitě Telč prošel
a až překvapivě ji ve své práci, která byla
koncipována podobně jako dnešní turističtí
průvodci, velmi přesně popsal. Pro názvy
předměstí použil ještě tehdy běžné označení Velké předměstí pro Podolí a pro
Štěpnici pak Nové předměstí. Samozřejmě
že Štěpnický rybník nazývá Ostrovský.
.Bělohlav si také všiml i aktuálních
Telčských reálií. Pokles počtu obyvatel
města po roce 1890 správně vysvětluje
deﬁnitivním zánikem Langovy továrny na
sukna. Zaznamenal ale také vznik a úspěch
Lidové malírny, která v době, kdy práci
připravoval, měla za sebou pouhé čtyři
roky existence. Sešit provází 23 vyobrazení (!). Pozoruhodné je v té době zařazení
barevné (!) mapy okolí Telče.
Bělohlavovo dílko si ani v době svého
vzniku nekladlo za cíl přinést nové informace z telčské historie. Jeho mimořádný
význam spočívá především v tom, že se
Telč na počátku 20. století dostala do povědomí široké veřejnosti. Edice byla totiž
schválena zemskými školními radami pro
žákovské a učitelské knihovny českých
škol v rakouské monarchii.
Josef Bělohlav (1882 – 1935)
Po maturitě na Vyšším gymnáziu v Písku
(1900) studoval ﬁlozoﬁi v Praze (1906
doktorát). V té době je již asistentem Geograﬁckého ústavu pražské univerzity, v
němž působil mnoho let i po ukončení studia. Věnoval se především meteorologii,
kartograﬁi a zeměpisu. V československé
republice se stal průkopníkem cestovního
ruchu.
/z/

Stalo se ...

SOŠ v Hornu

Rakouská děvčata z partnerské školy při slavnostní prezentaci společného projektu v Hornu - zleva Tanja Schöfbeck, Angelika Fleischl, Daniela Gundiger. Foto: Archiv SOŠ

U příležitosti Dolnorakouské zemské výstavy bylo obnoveno dlouholeté partnerství mezi Střední odbornou školou v Telči
a Obchodní akademií v Hornu, trvající
již téměř 20 let. O společném projektu
obou škol zaměřeném na výzkum názorů
středoškolské mládeže na současnou
problematiku informovaly Telčské listy v
minulém čísle. Slavnostní prezentace výsledků dotazníkového průzkumu, spojená
s připomenutím celé historie partnerství,
se konala 6. března v Hornu. Za naši stranu
se jí zúčastnili studenti a učitelé podílející
se na projektu, včetně ředitele GOB a SOŠ
Mgr. Jana Sedláčka a PhDr. Karla Valy,
který se zároveň podílel na vytvoření
nahrávky německo – anglicko – českého
slovníčku základních slovíček na CD pro
návštěvníky výstavy.
Věra Zadinová

Stane se ...
Přednáška

Mayskou stezkou
V úterý 28. dubna v 18 hod. se v obřadní síni telčské radnice uskuteční cestopisná přednáška a beseda s projekcí
fotograﬁí ze Střední Ameriky.
Letos v únoru Ing. Jiří Pykal z Telče
procestoval během tří týdnů se svými jihlavskými přáteli mexický poloostrov Yucatán, Belize a Guatemalu.
Společným jmenovatelem výpravy do
těchto, převážně španělsky mluvících
zemí, byly mayské památky, tropická příroda, Karibské moře a hlavně nevšední
zážitky.
Dixielandu Telč bylo 20 roků. Více čtěte na straně 16.

Nezaměstnanost
únor

Foto: Archiv Dixielandu

Telč město
Telč region
Jihlava okres
Kraj Vysočina
ČR

9,50
11,20
8,00
8,20
7,40

Dočasné uzavření
pracovišť cestovních
dokladů a evidence vozidel
Z technických důvodů
(celorepublikový převod
informačních systémů správních
evidencí a registrů silničních
vozidel na centrální úroveň)
budou ve dnech
1. až 10. května 2009
uzavřena na Městském úřadu
Telč pracoviště cestovních
dokladů a evidence vozidel
(Na Sádkách čp. 453).
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč

-9-

Plánujete svatbu,
AUTOŠKOLA EKOL
Miluše a Vladimír Roupcovi
rodinné setkání nebo oslavu?
Telč, Myslibořská 317
tel. 607 185 517

Jsme tu pro Vás!

Konvikt svatých Andělů v Telči
nám. Jana Kypty 74

www.autoskolaekol.wz.cz
Provádíme výuku a výcvik na osobní automobil
a všechny skupiny motocyklů

www.vkc-telc.cz tel.: 567 223 525
konvikt@vkc-telc.cz
Od března 2009 otevřeno

NEHTOVÉ STUDIO

JARO

Jaroslava Čechová

Kompletní modeláž nehtů:
- gelové nehty
- zdobení a malování nehtů
Manikúra:
- zábaly
- masáže rukou
- ošetření rukou a nehtů
- lakování nehtů
Adresa:

Štěpnická 409 (Pod Kaštany), Telč
Tel.: 728 176 093
e-mail: cechova.jar@seznam.
czhttp://studiojaro.webnode.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

JAN RÁSOCHA

malby, nátěry
a reklamní nápisy
Tel. 606 889 097

www.rasocha.cz
e-mail: j.rasocha@seznam.cz

Půjčky všeho druhu
i z vlastních zdrojů
Novinka - nemáte prokazatelný příjem? Půjčíme Vám na zástavu Vaší nemovitosti.

Tel. 773 565 767

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

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
SEMINÁŘ:

7 NÁVYKŮ ÚSPĚŠNÝCH LIDÍ

Své zlozvyky nahradíme návyky,
které nám zajistí šťastný
a úspěšný život.

Kontakt: 724 804 419

Obec Řásná
nabízí

zasíťované stavební
pozemky
Cena 430,-Kč/m2
Bližší informace na:
www.rasna.cz
rasna@volny.cz

Obec Nová Říše nabízí:

uvolněný obecní byt 3+1 o celkové obytné výměře 80 m2
uvolněný obecní byt 2+kk o celkové obytné výměře 46 m2
Bližší informace podá místostarosta obce František Vácha,
tel. 724 304 007

Malý oznamovatel

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených
matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na přívěsné vozíky.
Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• 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
• Provozovna masáží: klasické masáže, skořicové zábaly proti celulitidě. Marie Šebestová,
Mlýnská 19, Telč. Objednání masáží tel. 776 732 416.
• Pronajmu byt 2+KK v Telči, ihned. Tel. 603 419 076.
• Prodám byt 3+1 v sídlišti pod poštou. Další info na: telc2009@seznam.cz
• TOP půjčka!!! Bez registru! Vyplacení exekuce, konsolidace! Vyřešíme vše za vás!
Tel. 728 731 163.
• Bankovní, nebankovní úvěry pro podnikatele. Tel. 720 526 162.
• Přijmu do pracovního poměru spolehlivou paní na úklid. Tel. 607 885 657.

Upozornění: Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit pře-

dem do 18. dne v měsíci na ﬁnančním odboru MěÚ Telč u pí Procházkové.
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Beltine 2009
v zámeckém parku v Telči
V noci z 30. dubna (20,00) do 1. května (12,00)
Hudba: Asonance, Beltain, Bran, Czeltic, Chodská vlna - křest alba
Jan Hrubý a Kukulín

Taneční skupina: Démairt - vystoupení a škola irského tance
Ohňová divadla: Divadlo Kvelb - ohňové loutkové představení

Vzplanutí
Samhain on Fire - Druidská kněžka při svých obřadech
vyvolá démona ohně

Jiří Waldhauser - Keltská zabíjačka
Robert Burns - Address to Haggis - ceremoniál oslavující tradiční
skotský pokrm - haggis a Skotsko jako takové

Rajnoch - Výcvik keltského koně s jezdcem, kopí, oheň a meč!

Nové knihy
městské knihovny

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.
Heinrich Heine

Beletrie

Kvačková: Očima tchyně; Andronikova:
Zvuk slunečních hodin; Hercíková: Dám
si to ještě jednou; Kubátová: Abstinentka;
Obermannová: Láska jako Řím; Řeháčková: Jeho poslední tři ženy; Kabátová:
Můj recept na dlouhověkost; Gardner:
Úkryt; Furnivall: Ruská konkubína; Vandenberg: Osmý hřích; Austen: Sanditon;
Vašíček: Ďáblova lest; Pessel: Vybrané
okruhy z mechaniky pohrom; Falcones:
Katedrála moře; Cole: Krutost

Naučná

Špaček: Nová velká kniha etikety;
Hawking: Stručná historie času; Farrer-Halls: Aromaterapie od A do Z; Taubner: Velikonoční nápady pro každého;
Berger: 101 nejkrásnějších nápadů pro
dům, byt a zahradu; Holl: Floristika; Coffrant: Vestavěné skříně a úložné prostory; Ott: Stavíme z kamene a ze dřeva

Dětská

Wilson: Líza bublina; Shan: Spřeženci
noci; Taubner: Vajíčko trošku jinak; Padevilla: Hurá, jaro!; Pospíšil: Atlas našich ryb; Awdry: O mašince Tomášovi
13; Knister: Čarodějnice Lilli v cirkuse;
Chant: Encyklopedie plachetních lodí
Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Foto: Jaromír Zajíček
Návštěvníci si mohou vyzkoušet umění točení s POI, LANOVOU DRÁHU atd.
Pro děti i dospělé připravujeme HRY NAŠICH PŘEDKŮ (Věž, Kalaha, Obruče,
Chodící prkna - rodina v pohybu... Trojboj, Smyslové hry, kvízy...). Dovednostní
závod týmů o cenu boha Belena a další.
REKONSTRUKCE KELTSKÉ VESNIČKY. Bude obsahovat např. pečení
placek, mincovnictví, kovářství, mletí mouky, ukázku zbraní a šermu, tkalcovství, keramiku, ukázku malé hostiny, soutěže a kvíz o ceny apod. O každém řemesle budou připravena krátká povídání, návštěvníci budou součástí
vesničky s možností si všechno vyzkoušet.
Keltská vesnička vyroste ve spolupráci sdružení Keltoi a Museum für Urgeschichte Asparn (Rakousko).
Lidoví VÝROBCI FUJÁR, píšťal, drátenictví pod vedením mistra Ľudovíta
Neshody ( Slovensko). Výroba, workshop, hraní.
Festival Beltine je zařazen do projektu Ve stopách předků a každý návštěvník bude mít možnost získat pamětní razítko do svého průvodce
(www.stopypredku.cz).

Slovem provází Jiří moravský Brabec
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Poděkování
telčským hasičům
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina pořádal v první polovině března dny
otevřených dveří. Této možnosti využily
i děti ze Základní školy ve Staré Říši a navštívily hasičskou zbrojnici v Telči.
Seznámily se zde s hasičskou technikou, zázemím i prací profesionálních
hasičů.
Výprava dětí ze Staré Říše byla v telčské hasičárně velmi hezky přijata. Pro
všechny pak byl zážitkem výstup na
20 m vysokou požární věž. TL o tom
informovala ředitelka staroříšské školy Jana Kovářová, která chce alespoň
touto formou za všechny děti telčským
hasičům poděkovat.

www.telc.eu

Hlasuje se o Zlatou
jeřabinu

Ořechov 2009
V sobotu 18. dubna se v Ořechově uskuteční u příležitosti 67. výročí seskoku paravýsadku Out Distance tradiční vzpomínka na československé vojáky, účastníky
bojů ve 2. světové válce.
Akci organizuje Československá obec legionářská, Klub vojenské historie Brno,
43. výsadkový prapor Chrudim.

12. 00 pietní akt u pomníku npor. Adolfa Opálky,

po skončení ukázky vojenského výcviku
(seskoky, slaňování, bojová umění – podle počasí)
14.00 beseda
Výstavy
11.00 „ČS armáda v Velké Británii 1940 – 1945“
„Vojenská technika,výzbroj a výstroj současné armády“ - 43. výsadkový
prapor Chrudim.
Odpoledne a večer k poslechu a tanci hraje Hoochie Coochie Band Brno (blues).
Občerstvení zajišťuje SDH Ořechov.
Změna programu vyhrazena, bude upřesněno na plakátech.

Vystoupení armádních výsadkářů z Chrudimi má v Ořechově vždy mnoho obdivovatelů.
Foto: Helena Volavková

Zima vládla i v březnu
Denní teplotní maxima a minima naměřená
na meteostanici telčské radnice od 20. 2. do
22. 3. 2009.

Únor v číslech
Průměrná teplota: -1,4 °C
Průměrný tlak: 1014,7 hPa
Srážky: 27,8 mm
Maximální teplota: 10,5 °C, 7. 2. ve 13,57 hod.
Minimální teplota: -8,7 °C, 18. 2. v 01,46 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 24,1 km/h, 11. 2.
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Ještě do 17. dubna máme možnost hlasovat v tradiční veřejné anketě „Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní
počin roku“.
Cílem projektu je propagovat kulturní
dění v kraji a poukázat na množství kulturních památek, které se zde nacházejí.
Anketa je jako v předešlých letech rozdělena do dvou kategorií: kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V každé
kategorii se o přízeň hlasujících uchází
30 kulturních počinů. Hlasovat v anketě
mohou všichni obyvatelé republiky, a to
buď elektronicky nebo písemně.
První tři vítězné kulturní počiny v každé
kategorii budou oceněny při slavnostním
vyhlášení ankety, které se uskuteční 21.
května v Horáckém divadle v Jihlavě.
„Z řad hlasujících bude vylosováno 6
účastníků ankety, kteří získají publikace
z edice Vysočiny a bude jim nabídnuta
možnost zúčastnit se slavnostního galavečera,“ uvedla Iva Doležalová z odboru
kultury krajského úřadu.
Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné
akci v každé kategorii a každý má právo hlasovat pouze jedenkrát. Hlasovat se
může buď elektronicky na adrese http://
extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/,
nebo písemně hlasovacím lístkem, který byl uveřejněn v březnovém měsíčníku Kraj Vysočina. V tomto případě platí
pouze originál hlasovacího lístku.
Z akcí pořádných ve správním obvodu
Telče se v kategorii kulturní aktivita uchází
o hlasy ﬁlmový festival Arts&ﬁlm 2008,
Festival vážné hudby bratří Vranických
v Nové Říši, Jazzový festival na hradě
Roštejně, Prázdniny v Telči a Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského.
V kategorii péče o kulturní dědictví pak
obnova věže kostela sv. Petra a Pavla v
Nové Říši nebo částečná rekonstrukce
telčské radnice.
/z/

Cestmistrovství Telč
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která má „na krku“ všechny silnice
II. a III. třídy v kraji, je od loňského roku
rozdělena na 14 cestmistrovství. Jedním z
nich je i Cestmistrovství Telč na Radkovské ulici. O jeho povinnostech jsme hovořili s vedoucím Ladislavem Dufkem.
S více než 50 pracovníky je zdejší provoz, po městském úřadu, druhý největší
zaměstnavatel v oblasti veřejné správy
ve městě.
Pro přiblížení rozsahu působnosti
telčských silničářů připomněl Ladislav
Dufek, že v jejich správě je 370 km silnic
v území, které zahrnuje nejen celý správní

Na otázku, kolik v letošní zimě spotřebovalo cestmistrovství posypového
materiálu, dostávám lakonickou odpověď.
6 tisíc tun inertního materiálu, 1050 tun
chemického posypu a najezdili jsme více
než 100 tisíc kilometrů.
Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v oboru pak telčský cestmistr
s úsměvem dodává: „Je teprve polovina
března. Určitě ještě nějaký kilometr
najezdíme a pár tun posypu budeme
potřebovat. Zima na Vysočině se jen tak
nevzdává.“
Nemohu se nezeptat na úseky, které
mu v případě sněhové nadílky dělají

až 15krát! Pro svá slova má i pro laika
srozumitelný argument: „Kdysi stačil při
sčítání dopravy na stanovišti jeden sčítač
pro oba směry. Dnes musí být jeden pro
každý směr .“
Co se Ladislavu Dufkovi mimo zmíněné výtluky ještě nelíbí? Určitě je to množství odpadků v příkopech. Za loňský rok
jich telčští silničáři posbírali 18 tun! Ještě
větší starost mu pak dělá bezohlednost
řidičů v úsecích, kde je omezená rychlost vzhledem k prováděným opravám
komunikace.
„Naši pracovníci někdy musí uskakovat
před auty jako kaskadéři. Jako by si řidiči
neuvědomovali, jak velké neštěstí mohou
způsobit,“ zdůrazňuje Ladislav Dufek.
Na závěr našeho povídání má alespoň
jednu potěšující informaci. Letos se snad
dočká generální opravy hlavní budova
cestmistrovství na Radkovské ulici. Ta
byla postavena v roce 1977. Vzhledem k
současnému počtu zaměstnanců a rozsahu
povinností telčského cestmistrovství to již
nutně potřebuje. Pokud se tento záměr podaří, bude, s nedávno rekonstruovanými
garážemi, na Radkovské ulici areál, na
který může být město pyšné.
/z/

Markův chléb má
značku Vysočiny

Foto: Radovan Bock
obvod „malého okresu“ Telč, ale také
celé Třešťsko až po jižní okraj samotné
Jihlavy, Brtnicko a oblast Stonařovska
až po Želetavu. „Je to vlastně celá jižní
polovina okresu Jihlava. Ta severní je ve
správě jihlavského cestmistrovství“ říká
Ladislav Dufek.
I když telčští silničáři mají starostí se
„svými“ silnicemi až nad hlavu, zajišťují smluvně také údržbu dvou silnic I.
třídy pro Ředitelství silnic a dálnic. „Je
to část silnice I/23 od Hamru u Mrákotína až po Hory na okrese Třebíč a pak
část „císařské silnice“, oﬁciálně I/38,
od Stonařova až po Želetavu, včetně
nechvalně známé křižovatky Kasárna,“
připomíná vedoucí telčského cestmistrovství.
Velikosti spravovaného území odpovídá i rozsáhlý autopark, kterému v
podmínkách Vysočiny logicky dominuje
11 autosypačů.

nejvíce starostí. „U nás snad nenajdeme
bezproblémovou silnici. Zvláštní pozornost
na Telčsku musíme věnovat celému úseku
z Dolních Dvorců po Hory, Pavlovskému
kopci a Špičáku u Želetavy. Tady stačí pár
centimetrů sněhu a důležitá spojnice Prahy
s Vídní stojí. I letos se to stalo několikrát.
Především řidiči kamionů jsou zde nepoučitelní,“ konstatuje L. Dufek.
Zima přeci jen pomalu končí, ale před
silničáři se otevírá další velká černá
můra. Výtluky, které je nutné co nejdříve
opravit. Letos je to snad nejhorší, co za
desítky let služby na silnicích Ladislav
Dufek zažil. Příčinu současného stavu,
který se v některých úsecích dá označit
za kritický, vidí v nedostatku ﬁnančních prostředků na pravidelnou údržbu
silnic a především v enormním nárůstu
dopravy. Proti roku 1990 vzrostla podle
L. Dufka v jimi sledovaných úsecích
osobní doprava více než 10krát, nákladní
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Na konci února přibylo do elitní skupiny
producentů výrobků se značkou Vysočina
- regionální produkt dalších jedenáct
ﬁrem.
Mezi těmi, které v únoru obstály v
náročném certiﬁkačním řízení, je také
telčské pekařství Michala Marka. Značku
„Vysočina - regionální produkt“ získal
jeho cereální chléb.
Je to vůbec první takové ocenění pro
výrobek, který se v Telči přímo vyrábí.
Na otázku, jak si zisku prestižní značky
váží, odpověděl Michal Marek TL:
„Samozřejmě, že si ocenění vážím.
Uvědomuji si, že bez stálého zájmu
zákazníků o tento výrobek bychom certiﬁkát nezískali. Chtěl bych jim za to
poděkovat.“
Markovo pekařství nabízí celkem
čtyři druhy chleba a 18 druhů pečiva.
Z telčského regionu uspěla u krajské
certiﬁkační komise také, díky svému originálnímu dekoru, Novoříšská
keramika.
V současné době může používat krajskou značku Vysočina, regionální produkt
(r)
26 ﬁrem.

Keltové obsadí Telč
Proč BELTINE?

Za Kelty do knihovny

30. dubna, v den, kdy se na velkém
množství kopců rozhoří ohně „čarodějnic“, si málokdo uvědomuje, že pokračujeme v tradici staré několik tisíc let...
Zprávy o ohňovém svátku, jímž se ve
střední, západní a severozápadní Evropě vítá začátek léta, pocházejí již z
doby halštatské a je jasné, že jde o tradici ještě mnohem starší. Vrcholící jaro
a počínající léto znamenalo pro naše
dávné předky příležitost k oslavě lásky, milostné touhy a plození. Země se
zelenala, všude kypěl život. V keltském
kalendáři svátkem Beltine - tak nazvali
tyto ohňové slavnosti Keltové - začínala tzv. světlá polovina roku, tj. vlastně
období tepla, růstu a sklizně.
Světlé období končí koncem října
svátkem Samhain, známým jako Dušičky ...
Beltine byl vždy svátkem radostným.
Zpívalo se, hrálo a tančilo celou noc,
probíhaly symbolické očistné obřady beltinské ohně zbavují člověka i zvířata všech chmur a nečistot, které nakupí
temná a chladná zima.
Občanské sdružení Bratrstvo Keltů
znovuobnovilo tradici Beltine (tine staré keltské slovo pro oheň) a pořádá
v magickou noc před prvním májem
setkání hudebníků, tanečníků, řemeslníků, výtvarníků a dalších kumštýřů,
kteří se inspirují keltskými prvky v
umění a řemeslech a chtějí se u příležitosti setkání obdobně naladěných diváků s nimi podělit o radost z tvorby, o
radost ze života, o radost z nadcházejícího léta ...
Na Beltine můžete vidět a slyšet řadu
hudebních skupin z Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Maďarska, Irska, Skotska, Německa a Rakouska. Můžete si
zatančit při zvuku keltských dud, ale
můžete také naslouchat výkladu archeologa. Můžete vidět při práci kováře a
hrnčíře, projít ležením galských válečníků a nakonec, mezi křovinami, až se
setmí, vidět tančit i víly... Na závěr prozradíme už jen to, že pořádáním tohoto
svátku si uvědomujeme své lidské kořeny, kdo jsme, odkud přicházíme a kam
směřujeme.
Náš svátek je radostný a vlídný. Zveme vás srdečně - vytvořme kruh přátelství s čistým ohněm svobodymilovné
duše ve svém středu.
Tomáš Křivánek, předseda Bratrstvo
Keltů www.beltine.cz

Městská knihovna nabízí na čtyři desítky
knih s keltskou tematikou. Na otázku,
kterou z nich by zájemcům o bližší
poznání Keltů především doporučila,
odpověděla vedoucí knihovny Lenka
Zamazalová: „K těm nejžádanějším
a nejzajímavějším patří určitě Keltská
civilizace a její dědictví od Jana Filipa
a Kniha pro každého Kelta aneb pravda o keltském původu našeho národa
Zdeňka Knápka. Hodně žádaná je také
Encyklopedie Keltů na Moravě a ve
Slezsku autorky Jany Čižmářové. Keltské
téma najedeme i v beletrii. Čtenářsky oblíbené je Srdce v kamenném kruhu Anny
Bauerové a Soumrak keltského meče od
Bohuslava Švece.“

Byli jsme tu první!

Informaci o slavném projevu praotce
Čecha na kopci Říp známe všichni. Praotec ale neřekl pravdu. Či spíš neřekli tu
pravdu jeho duchovní otcové. Třeba Kosmas bez začervenání napsal, že do země
„nevešel člověk, který by se jí dotekl“.
Vypustil tak daleko do budoucnosti ideologický šum, aby se zdálo, že Češi sem
přišli první. Ale nepřišli. V nížinách při
Moravě, Vltavě a Labi se této země pořád
někdo dotýkal: srpem, rýčem, orným hákem. Rozlišujeme ty dříče podle hrníčků,
nářadí, ozdůbek a roztodivných žabikuchů. A přišli Keltové, podle jejichž kmene možná – i když kdoví?- nazvali Římané tu zemi Bohemiae a čeští odborníci
zkomolili jejich jméno: Bójové. Mnozí tu
jistě zůstali i pak, v pralesích jim nikdo
neoznámil, že je stěhování národů…
Zdeněk Šmíd, Jak jsme se nedali

Půvabné Keltky při vaření na loňském Beltine v Jindřichově Hradci.
Foto: Jaromír Zajíček

Kde najdeme Kelty?

Na otázku, kde nejblíže najdeme stopy po osídlení Keltů, nám archeoložka
Památkového ústavu v Telči Mgr. Jolana
Šanderová odpověděla:
„Keltská sídliště, která jsou v blízkosti
Telče, nalezneme jihovýchodním směrem,
zhruba v oblasti vymezené městem Jemnice, obcí Dešov a státními hranicemi.
Zde ležící trojice obcí Kdousov, Kostníky
a Police jsou lokality, které najdeme i
v nedávno vydané Encyklopedii Keltů.
V okolí Kdousova se zlomky keramiky
určené jako laténská nalézaly již v 70.
letech 20. století. Deﬁnitivně zde bylo
sídliště potvrzeno až na počátku 90. let
20. století. V případě obce Kostníky platí
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skoro totéž. Na sídliště zde ukazovaly
nejdříve nálezy keramiky a teprve později
bylo povrchovými sběry sídliště lokalizováno přesněji. Katastr obce Police byl z
výše jmenovaných vesnic na nálezy dosud
nejbohatší. Při orbě či melioracích byly
sídlištní objekty narušeny již několikrát
a povrchové sběry přinesly též množství
dokladů o tom, že se keltské obyvatelstvo
zapsalo i do paměti místní krajiny. O něco
severněji od zmiňovaných obcí bychom
nalezli Mladoňovice, v jejichž okolí jsou
artefakty přisuzované keltskému obyvatelstvu nacházeny také.“

www.beltine.cz

Dotazník Tomáše Křivánka

Narodil se v Praze. Pracuje jako
webmaster. Posledních 34 let se
soustavně věnuje
práci v kultuře.
Jako dobrovolník,
tedy jak říká: „Zadarmo po práci.“
Dlouhá léta působil jako člen výboru Jazzové sekce SH,
dramaturg Přehlídky alternativní hudby v
rámci festivalu Pražské jazzové dny. Šéfoval
nejdéle působící scéně alternativní hudby
v pražském klubu U Zábranských. Byl zakládajícím členem sdružení Unijazz. Byl u
nespočtu dalších kulturních aktivit. Před 15
lety založil sdružení Bratrstvo Keltů, kde je
dodnes předsedou a šéfdramaturgem festivalu Svátek keltské kultury Beltine.
V současné době žije horečnými přípravami Svátku Beltine. Ten se letos uskuteční v
noci z 30. dubna na 1. května v Telči.
Dotazník TL vyplnil Tomáš Křivánek.
Když jste byl kluk, hrál jste si na Kelty?
To nééééé, hrál jsem si, to ano, ale už nevím
na co. Říká se na policajty a zloděje.
Kdy jste u sebe objevil keltské předky?
Naplno po roce 1989 v Bretani.
Co říkáte tvrzení: Každý třetí Čech má
dědečka Kelta?
Tak nějak by to mohlo být. Každý, kdo
nemá za předka třeba Švéda, Rusa nebo
kdo všechno nás v historii obléhal a dobyl,
má za předka Kelta.
Jaké keltské vlastnosti Čechům zůstaly?
Určitě ta naše řemeslná zručnost. Tu nenajdete ani u našich germánských či slovanských sousedů. Možná namítnete, že ani u
dnešních řemeslníků - mají všechno, ale tohle ne. Máte pravdu, kdo přestavoval nebo
jen potřeboval nějakou maličkost poopravit, ví o čem mluvíme, ale i v těch současných řemeslnících to je, jen to v nich jaksi

dřímá až spí.
Nebo vysoký smysl pro improvizaci. A také
hašteřivost, nechuť k autoritám, to je vlastnost, kterou jsme po Keltech také zdědili a
se kterou si mnohdy nevíme rady.
Co byste si přál z keltské historie v Čechách objevit?
Ani nevím, zdá se mi, že toho bylo objeveno tak akorát. Toho hmotného i nehmotného.
Kdo má ke Keltům blíže? Čech, nebo Moravan?
Odkážu vás na dvě práce: Jiří Waldhauser
– Encyklopedie Keltů v Čechách a Jana
Čižmářová Encyklopedie Keltů na Moravě
a ve Slezsku. Tam hledejte odpověď.
Další záliby vedle keltologie?
Mojí celoživotním zálibou je kultura. Posledních 15 let je to Keltská kultura. Na víc
nemám čas!
Kniha, nebo televize?
Jednoznačně televize. Tolik blbosti, šumu
a odpadu nikde jinde nespatříte – a to je
očistné.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Od 18. listopadu 1989 jsem nepřečetl jedinou beletristickou knihu. Musel jsem dohnat spoustu odborných věcí týkajících se
mých zaměstnání a koníčka. Stále musím
držet krok, čili čtu jen odborné věci (knihami to nazvat nelze).
Jak odpočíváte?
Spím (denně a dlouho), jím (denně a hodně) a ...
Oblíbené jídlo (doufám, že keltské)?
Já sním všechno!
Co Vám udělá radost?
Když se setkám s dobrým člověkem. A
věřte, při mé zálibě v Keltech se mi to
děje často.
Na co se zeptáte TL?
Lepší než hloupá otázka je žádná otázka!
TL:
Děkujeme. To jste nám to usnadnil.
/z/

Koncert KPH v dubnu

Základní škola v Masarykově ulici se
zapojila do školního recyklačního programu. Ten si klade za cíl aktivní zapojení dětí do sběru odpadu, který kolem nás
rychle přibývá –elektrozařízení a baterie.
„Škola obdržela od organizátorů programu sběrnou nádobu na tento odpad.
Další dvě nádoby si pak děti vyrobily
samy, v rámci úkolu, který pro ně vyhlásili autoři projektu,“ sdělil TL ředitel
školy Karel Navrátil.
Za nasbíraný elektroodpad a splněné
úkoly získá škola „body“, za které bude
moci pořídit učební pomůcky a vybavení
pro volnočasové aktivity žáků.
„Vyzvali jsme také rodiče žáků školy,
aby se do soutěže zapojili tím, že pomohou svým dětem zmíněný odpad sbírat.
Myslím, že to je prospěšné pro obě strany. Děti se společně v rodinách naučí třídit odpad a naše škola získá více „bodů“
na nákup potřebných věcí. O přínosu pro
životní prostředí ani nemluvím,“ zdůraznil K. Navrátil.
/z/

Recyklohraní pořádají

ASEKOL, ECOBAT
EKO-KOM
www.recyklohrani.cz

Dům dětí a mládeže
5. 4.
14.30
Mámo, táto, pojď si hrát
Zábavné odpoledne s vyráběním, pohádkou a hraním
9. 4.
9.00
Velikonoce v DDM
10.00 Loutková pohádka „Hříbek“
15.00 Loutková pohádka „Hříbek“

Noc ﬁlmových nadějí

Zazpívá Hana Pospíšilová

Ve čtvrtek 23. dubna v 19.30 hod. se
ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou v Telči uskuteční další koncert KPH, na kterém se představí mladí
čeští umělci působící v operním souboru
Slovenského národního divadla v Bratislavě.
Hana Pospíšilová–Medková (soprán)
si v Telči zazpívala se svojí sestrou Alenou Miro–Medkovou. Hana Pospíšilová
je vynikající pěvkyní, která vystupuje velmi často i na zahraničních scénách.
Jana Pospíšila (violoncello) známe z

Recyklohraní v ZŠ
Masarykova

kursů Francouzsko-české hudební akademie. V operním orchestru je koncertním mistrem skupiny violoncell. Pedagogicky působí na Církevní konzervatoři v
Bratislavě.
Katarina Schowanetz (klavír) je laureátkou čtyř mezinárodních klavírních
soutěží.
Na koncertu zazní skladby G. E. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta,
F. Schuberta, R. Strausse a letos jubilujícího B. Martinů (50 let od úmrtí skladatele).
JK
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Český orloj Báry Z.

V pátém ročníku Noci ﬁlmových nadějí
představila TV Nova 21. března 34 snímků studentů českých a slovenských ﬁlmových škol.
Tentokrát v netradiční ﬁlmové přehlídce
měla také částečně zastoupení i Telč. Mezi
soutěžními snímky se objevila animovaná poetická etuda na motivy básně Karla
Šiktance Český orloj Báry Zadražilové z
VŠUP Praha. Její otec Vojtěch maturoval
na telčském gymnáziu v roce 1980.
/z/

20 let Dixielandu Telč

Multižánrový festival na cestách v Telči

Šapitó 2009

24. a 25.dubna otevře telčskému publiku na zimním stadionu své brány
Šapitó 2009 – Multižánrový festival na
cestách.
Do města přiváží divadlo, koncerty a
spoustu nevšedních zážitků. V průběhu
dvou dubnových dnů se na scéně Šapitó
představí pražští herci Rudolf Hrušínský a
Jana Švandová s Josefem Cardou v úspěšné
komedii „Nebyla to Pátá, byla to Devátá“
režírované režisérem Jiřím Menzelem.
Šapitó ji uvede v pátek 24. dubna o půl
osmé večer. Před začátkem představení se
můžete těšit na nestárnoucí dixielandové
melodie v podání Dixielandu jazzbandu
Telč.
Sobotní dopoledne bude patřit především dětem. Čeká na ně v 10 hodin
pohádka „Kašpárkovo pometlo zametlo“ v
podání dramatického kroužku DDM Telč.
V 15 hodin vás zve pod Šapitó Drdivadlo
se svým novým kusem „Dívčí válka“. Obě

představení jsou pod režijním vedením
Emy Drdácké.
Vstup na dopolední představení je volný
a odpoledne za pouhých 30 Kč.
Celý výtěžek z představení bude věnován na podporu telčských ochotníků.
V 19,30 se Šapitó rozezní hudbou. První
část koncertu bude patřit vynikajícímu
jazzovému Triu Josefa Vejvody, s nímž
vystoupí absolvent Pražské konzervatoře,
zpěvák Jan Smigmator. Do Telče pozval
svého kolegu a kamaráda, ﬁnalistu hudební soutěže X-Factor Ondřeje Rumla a
jeho doprovodný Band. Tomu bude patřit
druhá část koncertu, při kterém zazní
nejslavnější swingové evergreeny a hity
české i světové pop music.
Předprodej vstupenek na obě večerní
představení je v Infocentru na telčské
radnici. Od 23. dubna bude otevřena
pokladna přímo u Šapitó na zimním stadiónu.
/jš/

Letos v dubnu uplynulo 20 let od
prvního veřejného vystoupení naší kapely Dixieland Jazz Band Telč. Poprvé
jsme veřejně zahráli v sokolovně v programu na Dni učitelů 28. dubna 1989.
Z mnoha stovek vystoupení bychom
připomenuli jazzové festivaly na hradě
Roštejně, Karlových Varech, Bayreuthu a Polné Hráli jsme nejen na mnoha
plesech a společenských akcích v Rakousku, Slovensku, Švýcarsku a u nás
v Česku, ale i při návštěvách takových
osobností jako Václav Havel, Václav
Klaus, Pavel Tigrid, prezidentům NSR
a Rakouska.
Kapela má tři zajímavosti:
- s jedinou výjimkou hrajeme celých 20
let ve stejném složení
- s jedinou výjimkou jsme, nebo jsme
byli, všichni učiteli
- s jedinou výjimkou jsou v současnosti
všichni její členové důchodci.
Průměrný věk kapely je 60 let.
Od roku 1990 s námi zpívá MUDr. Eva
Matoušková.
Tomuto výročí bude věnován JAZZOVÝ MAZHAUS, na kterém vystoupíme se svými hosty 11. července od
18 hodin v mázhauzu ZUŠ.
Dixieland Jazz Band Telč

Počasí v únoru

Ilustrační foto

Kam u sousedů
Zimní zahrada
v Třešti

Městské muzeum
a galerie Dačice

areál SOŠ Třešť
Procházka jarním arboretem s odborným popisem rostlin a druhů
– Jitka Boušková

III. Velikonoční jarmark

středa 27. 4. v 9 hod. - pro školy
pátek 29. 4. v 15 hod. - pro veřejnost

Prodej kraslic, perníků, keramiky, skla,
medu, jarní vazby, zdobení perníků,
kraslic, pletení pomlázek, drátování, malování keramiky aj.

neděle 5. 4. od 13 do 18 hodin
na nádvoří zámku a v prostorách
muzea
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Podobně jako v lednu i tento měsíc
převažovala zatažená obloha a bylo
jen málo dnů, kdy na nás sluníčko
vykouklo. Téměř každý den padaly
nějaké srážky. Byly převážně sněhové,
jen začátkem měsíce se vyskytlo i mrholení. Sněhová pokrývka ležela po
celý měsíc. Zpočátku byla jen slabá asi
do 3 cm, ale od 9.února přibývalo sněhu
denně 1 až 13 cm. Maximální hodnoty v
tomto měsíci dosáhla celková pokrývka
25. a 26. února, a to 30 cm. Teploty se
pohybovaly většinou v záporných hodnotách. Tepleji bylo asi od 3. do 11. 2.
a od 21. do 28. 2., kdy alespoň denní
maxima vystupovala na nulu až + 6 °C.
Naopak nejchladněji bylo přibližně od
12. do 20. 2., kdy noční minima klesala
na – 7 až – 11 °C, při zemi až na – 16 °C
a denní maxima zůstávala několik stupňů
pod nulou.
Měsíc hodnotíme teplotně jako průměrný,
srážkově mírně nadprůměrný. Řekli bychom, že to byl takový normální zimní
měsíc a ta trocha sněhu navíc potěšila
lyžaře a byla i jako voda potřebná.
Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Najde se 850 mil. Kč
na železnici?

Nabídka z partnerského města

Do Waidhofenu na divadlo
TAM - Divadlo na zdi – Theater an der Mauer
Sdružení pro divadlo a dramatickou výchovu
3830 Waidhofen an der Thaya . Wiener Strasse 9
Tel.: 02842/529 55, FAX: 02842/529 55-55
e-mail: theater@tam.at, http: www.tam.at

JARNÍ PŘEDSTAVENÍ 2009
2., 3. dubna, 20h

„Host jedl čisté knedlíky!“

20., 23. dubna, 20h
25., 27. dubna, 20h
9., 12., 15. května, 20h
10. května, 18 h

„Cizinec v jejím vlastním domě“

18. května, 19.30h
20. května, 19.30h

Příběhy, anekdoty a legendy v Hotelu Eder

od Christine Reiterer

„Muži a jiné chyby“
Komedie od Michéle Bernier a Marie Pascale
Osterrieth s Martinou Steindl

„Teenie - Kemp Waikiki“

Divadelní představení.
Předprodej a objednávky vstupenek e-mailem, faxem nebo telefonicky. Mezi
čekáním na představení nebo po něm, přijměte pozvání do kavárny Café Kulisse.

Projekt „Zakládání a obnova krajinných
prvků v lokalitě Lipky v Telči“ zahájen

Projekt „Zakládání a obnova krajinných prvků v lokalitě Lipky v Telči“ byl podpořen v roce 2008 z Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně jde o výsadbu jednostranné dubové aleje v délce cca 1000 m od Punčošky směrem k Lipkám
v Telči. Výsadbou nové dubové aleje a propojením se stromořadím památných
stromů Lipky posílíme ekologickou stabilitu krajiny.
Nositelem projektu je Město Telč. Projekt byl podpořen z Operačního programu
Životní prostředí částkou 383.077 Kč, což reﬂektuje 90% předpokládaných nákladů.
Akce bude realizována v jarních měsících roku 2009.

Telč postihlo zemětřesení. Ztráty jsou nedozírné
V dubnovém vydání TL by nadpis článku
mohl být považováni za nevkusný apríl redakce. Není tomu tak.
Od 19. dubna do 3. května pořádá Stavební fakulta pražského ČVUT ve svém
zdejším výukovém středisku na náměstí
Zachariáše z Hradce (býv. učňovská škola)
školící projekt, jehož účastníci budou řešit
zadání, že město postihlo zemětřesení, při
kterém byla poničena městská infrastruktura a zničeny některé budovy. Telčské listy
o projektu informoval Martin Čásenský ze
Stavební fakulty ČVUT, která celou akci
připravuje. „Dvoutýdenní projekt pořádáme společně s univerzitou z britského
Manchesteru. Kromě zmíněných dvou
škol se jí zúčastní i studenti z obdobných

vysokých škol z Turecka, Španělska, Irska, Portugalska, Polska a Kanady,“ a dodal, „cílem bude vypracovat tři projekty.
V prvním bude řešeno, co udělat první
den po katastrofě, ve druhém co dělat
v následném období tří až šesti týdnů a
poslední pak se týká období po šesti týdnech.“
Školícího projektu se zúčastní 68 studentů a asi 20 odborných lektorů.
Starosta Roman Fabeš věří, že k modelové situaci v Telči nikdy nedojde. Na druhé
straně ale řekl:
„Počítám s tím, že některé výstupy z
projektu budeme moci zařadit do plánů
pro řešení mimořádných situací ve městě.“
/z/
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Hlavní etapa modernizace železniční
trati z Kostelce do Slavonic by měla začít
v příštím roce. Pokud se uskuteční, bude
stát okolo 850 milionů korun. Do Rakouska se ale po ní hned tak nepodíváme. U našich sousedů chybí stále v hraničním úseku kilometry kolejí. Pro velké
ﬁnanční náklady rakouská strana obnovu trati stále odkládá. Telčským listům
tyto informace, které se v různém podání
objevovaly v minulém měsíci v řadě sdělovacích prostředků, potvrdil technický
náměstek Stavební správy Správy železničních dopravních cest Plzeň, Jan Veselovský. Právě jeho pracoviště modernizaci „naší“ trati připravuje.
„Pokud na modernizaci získáme v příštím roce peníze, bude na trati vybudováno moderní zabezpečovací zařízení, které
bude dálkově ovládáno ze Slavonic. To
by umožnilo zvýšit rychlost vlaků až na
60 km/hod bez snižování rychlosti na 29
přejezdech. Pak by byla železnice konkurenceschopná autobusům,“ uvažuje Jan
Veselovský. V rámci modernizace budou
upravena také nástupiště, aby se cestujícím nastupovalo do vlaků pohodlněji.
Přibudou dálkově ovládaná osvětlení,
rozhlas a bezpečnostní kamerové systémy. Zásadní rekonstrukce by se mělo dočkat také nádraží v Telči.
Cestu do Jihlavy a s ní spojený nepříjemný přestup v Kostelci řeší projekt
dvěma variantami. První je výstavba tzv.
„trianglu“ v Kostelci, který by umožnil
přímou cestu do Jihlavy bez zajíždění do
stanice Kostelec. „Tohle řešení projekt sice
zmiňuje, ale pro velké ﬁnanční náklady
není v ekonomické rozvaze modernizace
trati zahrnuto. Za efektivnější považujeme stoprocentní nasazení souprav Regionova, které technicky umožňují cestu do
Jihlavy bez nutnosti přestupu v Kostelci,“
vysvětlil pro TL Jan Veselovský. Podle
něj by výstavba zmiňovaného trianglu
také narazila u orgánů ochrany životního prostředí, protože jeho trasa by vedla
chráněnou přírodní lokalitou.
Modernizace trati má také jeden nepříjemný dopad. Pokud se uskuteční, sníží
se potřeba obslužného personálu na trati
až o 20 pracovních míst.
/z/

www.
dolnorakouskavystava.cz

Sport

9. 4.
Velikonoční turnaj žáků ve ﬂorbalu
SK Telč, Jaroslav Švec
10. 4.
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
mladších a starších žáků
SK Telč, Jaroslav Švec
1. 5.
14.00 sportovní hala
Sportovní akademie

Turisté zahájili

Florbal

První březnovou sobotu se muži telčského
Orla zúčastnili dalšího turnaje orelské ligy
ve ﬂorbalu v Kněžicích.
Poprvé zde vystoupilo také druhé družstvo Telče.
Po vyrovnaných bojích zvítězili domácí,
telčské A mužstvo se tentokrát muselo
spokojit s třetím místem za Jaroměřicemi
nad Rokytnou.
Mužstvo B na svém prvním vystoupení nebodovalo a skončilo na turnaji poslední. dk

Silový trojboj

David Lupač
je mistr ČR

21. února se ve Zlíně konalo Mistrovství
republiky v silovém trojboji.
V sedmičlenném týmu Sokola Jemnice
se neztratil telčský David Lupač. Nejenže
výkonem 167,5 kg vyhrál dorosteneckou
kategorii do 100 kg, ale zvítězil i v absolutním pořadí dorostenců.
Navíc David třemi platnými výkony, 160,
165 a 167,5 kg, vytvořil třikrát po sobě nový
český rekord ve své kategorii.
Jemnického trenéra Marcela Anděla potěšilo, že i na druhém místě v soutěži dorostenců se umístil jeho svěřenec Petr Žíla.
I díky Davidu Lupačovi byla jemnická
výprava na mistrovství republiky druhou
nejúspěšnější za SK Nymburk.
/z/

Sběrový kalendář

Objemný odpad
I. – II. 7. 4.
III.
8. 4.
IV.
9. 4.
V.
10. 4.
Biologický odpad
I. – II. 14. 4.
III.
15. 4.
IV.
16. 4.
V.
17. 4.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u
lávky přes Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V
– Štěpnice II. – u garáží

V sobotu 21. března 2009 zahájili turisté z celé Vysočiny novou sezónu na telčském
náměstí.
Foto: Ilona Jeníčková

Hokeji skončila sezóna
Hokejovou oázu připomínají v posledních letech aktivity telčského SK. Klimatické podmínky, prodlužování soutěžních
sezón, náklady na provoz mění hokej na
městský sport. Bez zázemí v krytých halách se prostě neobejde.
A tak se hokej řadu let nehraje v
Dačicích, Třešti, Slavonicích, Polné…
Přitom ještě před pár desítkami let televizní komentátoři s oblibou uváděli u řady
hráčů národního mužstva jejich původ z
venkovských oddílů. Zda je to pro hokej
dobře, ukáže budoucnost. To, že se funkcionářům telčského hokeje daří udržet
chod oddílu, je za současných podmínek
ne malý, ale velký zázrak.
Na počátku března tak skončila další
telčská hokejová sezóna. Pokud ji nehodnotíme jen podle umístění v tabulce, pak
byla pro hokej určitě úspěšná.
Na již archaickém stadionu, který, pokud pár roků ještě vydrží, bude oprávněně
v areálu Památkového ústavu, bojovalo
ve třech skupinách 21 amatérských mužstev z celého regionu. Pohár města Telče
získali hokejisté z Brodců těsně před B
týmem Telče a kdysi slavnou hokejovou
Růženou.
A mužstvo Telče bojovalo druhým
rokem v náročném přeboru Jihočeského
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kraje. Sice v něm skončilo poslední, ale
sehrálo zde řadu vyrovnaných zápasů se
soupeři, kteří mají daleko lepší materiální
i ekonomické zázemí.
Z jihočeského krajského přeboru se
nesestupuje, a tak snad příští sezóna
bude pro telčské hokejisty i výsledkově
úspěšnější.
„Velkou radost mám, bez ohledu na
konečné umístění, z výsledků juniorů.
Opravdu se v soutěži, kde potkávali soupeře
z daleko větších měst jako je Hodonín, Pelhřimov, Břeclav, Blansko, Brno, neztratili,“
zhodnotil jejich vystoupení pro TL předseda
oddílu František Čermák. Stejnou radost
mu pak udělala přípravka 3. tříd v kvalitní
soutěži na Vysočině. „Snad je to záruka, že
nejoblíbenější sport v Telči zde nezanikne,“
dodal F. Čermák.
Telčský hokej v uplynulé sezóně reprezentovaly nejen zmíněné týmy, ale
také jednotliví hokejisté, kteří s hokejem
začínali právě pod křídly zdejšího SK.
Především to byli Petr Novák v prvoligové
Dukle Jihlava a Vladimír Stejskal, hrající
stejnou soutěž za Horáckou Slavii Třebíč.
K jejich pokračovatelům můžeme počítat
i Romana Mikeše a Ondřeje Němce, kteří
v závěru sezóny pomohli vrátit hokejové
juniory Dukly Jihlava do extraligy. /z/

Kulturní kalendář
Akce

4. 4.
14.00
Vítání svátků jara
náměstí
(v případě nepříznivého počasí v sále ZUŠ)
Horácké folklorní soubory Kvíteček,
Kvítek a Podjavořičan z Telče, Bajdyš
Třebíč a dramatický kroužek ZŠ Hradecká, předvádění tradičních řemesel
13. 4.
Velikonoční obchůzka Telčí se souborem
Podjavořičan
17. 4.
Slavnostní zahájení Dolnorakouské
zemské výstavy
Viz. Výstavní zpravodaj č. 2
24. – 25. 4.
zimní stadion
Šapitó 2009 – Multižánrový festival na
cestách v Telči
www.sapito-festival.cz
24. 4.
19.30
komedie „Nebyla to Pátá, byla to Devátá“
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová,
Josef Carda
Režie: Jiří Menzel
Před začátkem představení zahraje Dixieland Jazz Band Telč
25. 4.
10.00
„Kašpárkovo pometlo zametlo“
Divadlo nejen pro děti v podání dramatického
kroužku DDM Telč
15.00
„Dívčí válka“
Drdivadlo, divadlo pro celou rodinu
19.30

Koncert

Jan Smigmator & Josef Vejvoda Trio
Ondřej Ruml & Band, ﬁnalista hudební
soutěže X-Factor
Program: nejslavnější swingové evergreeny,
hity české i světové pop music
Předprodej vstupenek na obě večerní představení od 23. 3. do 22. 4. v Infocentru na telčské
radnici, od 23. 4. v pokladně Šapitó.
25. 4.
9.30 a 10.00
Vítání dětí

radnice

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
Velikonoční výstava v Klubu důchodců
je vzhledem ke stavebním úpravám přeložena na Den matek v květnu.

Beltine 2009

Od 20.00 hod. 30. 4. do 12.00 hod. 1. 5.
zámek, zámecký park
největší multikulturní přehlídka keltské
kultury ve střední Evropě
více na str. 11 a 14

Koncerty

23. 4.
19.30
sál DPS
Koncert mladých českých umělců působících v SND v Bratislavě
Hana Pospíšilová-Medková – soprán, Jan
Pospíšil – violoncello, Jana Nagy-Juhasz
– klavír

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky

Jáchym Novák, Podolí
Antonie Hořínková, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Milan Skořepa, Batelov
a Monika Míková, Batelov

Opustili nás

Výstava fotograﬁí partnerských měst
Telč a Waidhofen an der Thaya
Viz. Výstavní zpravodaj č. 2

Blanka Lazárková, Podolí
47 let
Františka Doležalová, Staré Město 85 let
Anna Čermáková, Štěpnice
83 let
Bohumír Doskočil, Štěpnice
81 let
Božena Zažímalová, Štěpnice
83 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).

Přednášky

Bohoslužby

Výstavy

28. 4.
18.00
radnice
Mayskou stezkou
Cestopisná přednáška a beseda Jiřího
Pykala s projekcí fotograﬁí ze Střední
Ameriky (Mexiko - Yucatán, Belize, Guatemala)
29. 4.
18.00 obřadní síň radnice
O životě Židů v Třebíči II
z přednáškového cyklu Národního památkového ústavu – ú.o.p. v Telči
Přednáší prof. PhDr. Rudolf Fišer, CSc.
Přednáška je určena pro širokou veřejnost,
vstup volný.

Chovatelé

12. 4.
7 – 11 hod.
areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
– výkup kožek

Klub zdraví

24. 4. 10 – 16 hod.
ZŠ Hradecká (přízemí přístavby)
Den pro vaše zdraví
- měření BMI, tlaku krve, hladiny cholesterolu (poradenství), množství tělesného
tuku
- test rizikovosti životního stylu
- test kondice srdeční činnosti
- stanovení biologického věku
- relaxační masáž šíje
- poradenství v oblasti životního stylu
- možnost nákupu zdravotní a duchovní
literatury
24. 4. 17.00
malý sál hotelu Antoň
Malé změny – velké zázraky
přednáška o životním stylu a zdraví
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Římskokatolické
4. 4.
5. 4.

so
ne

9. 4.

čt

10. 4.

pá

11. 4.

so

12. 4.

ne

13. 4.

po

18. 4.
19. 4.

so
ne

25. 4.
26. 4.

so
ne

18.00
Jména Ježíš
7.30
Jména Ježíš
9.00
sv. Jakub
10.30
Matka Boží
17.00 Radkov, Mrákotín
18.30
sv. Jakub
17.00 Radkov, Mrákotín
18.30
sv. Jakub
18.00
Radkov
21.00 sv. Jakub, Mrákotín
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30
Matka Boží
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30
nebude
18.00
Jména Ježíš
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Jakub
10.30
Matka Boží
18.00
sv. Vojtěch
7.30
sv. Jakub
9.00
sv. Vojtěch
10.30
sv. Vojtěch

Evangelické

5. 4.
ne
9.30
sborový dům
10. 4. pá
9.30
sborový dům
12. 4. ne
9.30
kostel sv. Ducha
19. 4. ne
9.30
sborový dům
26. 4. ne
9.30
sborový dům
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

Z výšky to je dobře vidět

Zásadní modernizací prochází parkoviště Na Sádkách.

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 nově sídlí
na náměstí Zachariáše z Hradce vedle
hotelu Celerin.

Foto: Ilona Jeníčková

Dekorační džbánek z počátků malírny,
malovaný podle značení samotným prof.
Františkem Fromkem, patrně jako vzor
pro další práce.

František Fromek

více Kdo byl kdo z Telčských listů str.
19 a 20.

Uzávěrka příštího čísla

20. dubna 2009

Pracuje se také na zámku

Foto: Ilona Jeníčková

V dubnu vyjedou Telčští velocipedisté.
Veřejnosti se představí 9. května na náměstí Zachariáše z Hradce.
Podrobněji v příštích TL.
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Dolnorakouská výstava startuje
Pátek sedmnáctého dubna je den
„ostrého startu“
více než dva roky připravované
Dolnorakouské
výstavy.
V 10 hodin v Hornu, ve 14 hodin
v Raabsu a v 18
hodin v Telči budou za účasti významných osob- Starosta města
ností z obou zemí
pomyslně přestři- Roman Fabeš
ženy pásky výstavních expozic.
Skončí tím náročná činnost desítek firem

a stovek lidí, kteří se podíleli na přípravě výstavních prostor, získání a instalaci výstavních předmětů a vybudování
potřebného technického zázemí pro návštěvníky. Těm všem patří velký dík za
odvedenou práci.
Pro řadu lidí však to podstatné nyní začíná. Pracovníci informačních center,
průvodci, ale také obchodníci, kuchaři, číšníci či ubytovatelé jsou připraveni
poskytnout návštěvníkům výstavy kvalitní služby. Těm všem bych přál co možná nejvíce spokojených klientů. A všechny budoucí návštěvníky bych chtěl pozvat
do Telče, Raabsu i Hornu. Prohlídka výstavy či účast na řadě doprovodných akcí
bude stát určitě za to.

17. 4. 2009

Slavnostní zahájení
Dolnorakouské zemské výstavy
Horn 10 hod., Raabs 14 hod., Telč 18 hod.
Oficiální zahájení zemským hejtmanem
Dolního Rakouska

Dr. Erwinem Pröllem

a hejtmanem kraje Vysočina

MUDr. Jiřím Běhounkem

za účasti významných hostů společenského života obou zemí
Pouze pro zvané.
Slavnostní zahájení Dolnorakouské zemské
výstavy v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce
20.00 hod. vystoupení velkého dechového
orchestru Tutti při ZUŠ Jihlava
20.30 hod. zahájení starostou města

Mgr. Romanem Fabešem
21.30 hod. slavnostní ohňostroj
Od 18. 4. budou zpřístupněny prostory
Dolnorakouské zemské výstavy Státní zámek, Muzeum Vysočiny,
Zámecká galerie, Městská galerie

DOPROVODNÉ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

Telč - město UNESCO - se těší na návštěvníky výstavy

Při zahájení výstavy se rozzáří nad telčským náměstím ohňostroj

2. a 3. 4. Divadlo na zdi - Waidhofen an der Thaya
3. 4. - 15. 6. Gusto auf Waidhofen machen - Telč
Výstava fotografií Mag. Helmuta Huttera,
Andrease Biedermana
3. - 5. 4. Velikonoční výstava zahrádkářů - Telč
4. 4.
Vítání svátků jara - Telč
13. 4.
Velikonoční obchůzka se souborem
Podjavořičan - Telč
18. a 19. 4. Regionální slavnosti k zahájení
Dolnorakouské zemské výstavy
v Hornu a Raabsu se prezentují kulturními
a kulinářskými zážitky - folklorní hudba
s živým vysíláním do celého Rakouska
v rádiu OE2
20. a 23. 4. Divadlo na zdi - Waidhofen an der Thaya
23. 4.
Koncert mladých českých umělců
působících v SND v Bratislavě - Telč
24. a 25. 4. Šapitó 2009
Multižánrový festival na cestách - Telč
25. a 26. 4. Čtenářský festival - Horn
25. a 27. 4. Divadlo na zdi - Waidhofen an der Thaya
30. 4. a 1. 5. Beltine 2009 - Telč

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

Hejtmani Dolních Rakous a Vysočiny aktuálně pro TL o tom, co očekávají od výstavy a také o železné oponě

Erwin Pröll a Jiří Běhounek zahájí výstavu v Telči
Výstava připomíná 20. výročí pádu železné opony. Jak Vám železná opona ovlivnila život, jak na Vás zapůsobila?
Erwin Pröll:
Samozřejmě, že ovlivnila. I u nás negativně ovlivňovala život celého příhraničního regionu a všech lidí, kteří v něm žili. Tedy i můj.
Méně v dětství, ale o to více s přibývajícím věkem. Vzpomínka pochází ze srpna
1968, kdy jsem jako mladý kluk navštívil
se svými přáteli Prahu, České Budějovice
a Karlovy Vary. Jen o několik dní později jsem se musel s rodiči o své české přátele bát. Do Československa přijely ruské tanky...
Také v mé diplomové práci se téma „železná opona“ objevilo. Zabýval jsem se v ní
totiž regionálním vývojem v mé vlasti.
Jiří Běhounek:
Co znamená skutečná železná opona,
jsem na vlastní oči poznal během vojenské služby. Do té doby to pro mě bylo
pouze místo, o kterém se mluvilo a psalo,
ale které jsem si nedokázal ve všech důsledcích plně uvědomit a představit.
Byla to neprostupná hranice plná zábran,
plotů, strážných věží a kilometrů ostnatých drátů. Nebylo pochyb, že jsme nekompromisně odděleni od našich sousedů a celé západní civilizace.
Kdy jste začal věřit, že železná opona
padne?
Erwin Pröll:
Dobře si vzpomínám, jak intenzivně a napjatě jsem události v roce 1989 sledoval.
Na počátku byly samozřejmě obavy a pochybnosti, protože nikdo nevěděl, jak tento vývoj bude pokračovat. Vzpomínky na
rok 1968 byly tehdy hodně živé.
Ale s každým přibývajícím dnem mohli
lidé bezpečněji projet přes hraniční přechody, rostla důvěra a upevnila se jistota, že železná opona byla konečně překonána.
Jiří Běhounek:
Ten okamžik přišel ve chvíli, kdy padla
Berlínská zeď a nastal hromadný exodus
lidí z bývalé NDR do západního Německa. Doba se prudce změnila a bylo zřejmé, že celospolečenské změny už nelze
zastavit.
Co od výstavy očekáváte?
Erwin Pröll:
Se zemskou výstavou spojujeme tři podstatné cíle:
Chceme ukázat společnou historii jednotnou v Dunajské monarchii, rozdělení po

Hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek

Dolnorakouský zemský hejtman
Erwin Pröll

(1952, Praha)

(1946, Radlbrunn)

první světové válce, oddělení po druhé
a od roku 1989 opět spojení. Chceme, aby
byly bariéry, které existují ještě v hlavách
mnoha z nás, překonány.
Očekáváme od ní hospodářský a turistický rozvoj. Dolní Rakousko investuje
22 mil. Euro do výstavních míst v Hornu
a Raabsu. Následný celkový efekt těchto nemalých investic pak ve Waldviertelu odhadujeme na dalších 30 až 40 mil.
Euro.
V neposlední řadě podpoří výstava v celém regionu také myšlenku spojené Evropy.

a stanou se rovněž příležitostí k navázání
trvalých osobních přátelství.

Jiří Běhounek:
Osobně bych si přál, aby návštěvníci Dolnorakouské zemské výstavy z České republiky i Rakouska měli chuť objevovat společné dějiny zemí v srdci Evropy,
hledat rozdíly i podobnosti obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy o svých sousedech. Pevně věřím, že
samotná výstava i mimořádně pestrý doprovodný program přispějí ke vzájemnému porozumění občanů našich regionů

Vím, že jste jedním z otců myšlenky uspořádat část Dolnorakouské zemské výstavy v Telči. Bylo obtížné tento „revoluční“
nápad v Rakousku prosadit?
Erwin Pröll:
Ne, nebylo to skutečně těžké. Dvacetileté výročí pádu železné opony poskytlo téma. A z toho vznikla myšlenka uskutečnit
první mezinárodní zemskou výstavu. A že
máme pravdu, ukazuje již také předběžná
dobrá spolupráce. To je důležitým předpokladem pro to, že výstava bude úspěšná.
Je někdo, komu se zaslouží za přípravu
výstavy zvlášť poděkovat?
Jiří Běhounek:
Velké poděkování patří všem, kteří se na
přípravě výstavy a její organizaci podílejí.
Bez jejich obětavé práce a neutuchajícího
nadšení by se první přeshraniční zemská
výstava nemohla uskutečnit.
Oldřich Zadražil

17. dubna 2009 se otevřou brány Dolnorakouské zemské výstavy v Hornu, v Raabsu a v Telči

Otevření nové muzejní expozice se rychle blíží
Před zahájením Dolnorakouské zemské výstavy 2009 jsme požádali o rozhovor a představení koncepce nové muzejní expozice autora libreta PhDr. Josefa Hrdličku, Ph.D., který působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Pane doktore, přípravou libreta pro novou muzejní expozici, která bude součástí Dolnorakouské zemské výstavy, jste se
opět vrátil k telčským dějinám. Jaké jsou
Vaše vazby k telčské historii?
Dějiny Telče mě zajímají, a to si pamatuji přesně, od roku 1992, kdy jsem ještě jako student město navštívil. Určitě
k tomu přispěla také moje manželka Markéta, která nás tehdy prováděla na zámku
a s níž jsme později dějinám města věnovali několik článků a dvě publikace. Byl
jsem proto rád, že mě oslovil Michal Stehlík s nabídkou podílet se na vzniku nové
muzejní expozice. Navíc manželka v muzeu v letech 1997 až 2001 pracovala, takže jsme oba dobře znali telčský sbírkový
fond i to, co zajímavého může návštěvníkům nabídnout.
Mohl byste přiblížit, jakou změnou prošlo telčské muzeum v rámci nové výstavní expozice?
Muzeum prošlo velkou proměnou a těší nás, že se po 20 letech dočká moderní
expozice. Původně jsme chtěli současnou
výstavní plochu rozšířit o další místnosti, nakonec k tomu ale nedošlo. Přestože
jsme si museli vystačit se stávajícími prostory, expozice bude mít oproti své předchůdkyni zcela nové pojetí i výtvarné řešení. S rozsahem změn souvisely i mnohé
technické a organizační obtíže, s nimiž
nám byla nápomocná vedoucí muzea Helena Grycová-Benešová. Při koncipování
libreta jsme museli vycházet z požadavku, aby expozice byla řešena jako trvalá. Zatímco ostatní části Dolnorakouské
zemské výstavy budou otevřeny jen v době jejího konání, nová muzejní expozice
by měla „vydržet“ mnohem déle.
Můžeme Vás požádat o krátké provedení
touto částí výstavy a upozornění na unikátní exponáty?
Přestože jsme expozici koncipovali jako
stálou, některé unikátní předměty spojené s telčskými dějinami uvidí návštěvníci
pouze v letošním roce. Díky ochotě a pochopení telčské fary i brněnského biskupství budou jen dočasně vystaveny některé
barokní liturgické předměty. Za unikátní
považuji také sbírku svatebních praporců z telčského okolí, jimž bude věnován
větší prostor než v minulé expozici. Pozoruhodné sochařské dílo a etnografic-

Informace
Místa konání výstavy
Horn - Dům umění (Kunsthaus)
Raabs - Farský dvorec (Lindenhof)
Telč - vybrané prostory zámku,
- galerie Hasičský dům, radnice
Otevírací doba
18. duben až 1. listopad 2009
denně 9,00 až 18,00 hodin
(poslední vstup v 17,00 hodin)

Autor libreta
muzejní expozice
Josef Hrdlička

Skupinové prohlídky
Horn - 10,00 hod. a 14,00 hod.
Raabs - 10,00 hod. a 13,30 hod.
Telč - 10,00 hod. a 15,00 hod.
Prohlídky pro rodiny
soboty, neděle a svátky - 14,30 hod.

ké sbírky Františka Vladimíra Foita budou představeny v samostatné místnosti
s videoprojekcí. Z dalších předmětů, které si zaslouží pozornost, je možné zmínit památky na místní židovskou komunitu, ale tak bych mohl pokračovat ještě
dlouho. Expozice návštěvníkům nabídne
také prostor pro odpočinek při sledování sestřihu z pohádek a filmů natáčených
v Telči. Naopak jeden z magnetů minulé
expozice uvidí návštěvníci až v dalším roce. Pohyblivý betlém projde náročnou rekonstrukcí, kterou nebylo možné do otevření zemské výstavy stihnout.

Délka trvání prohlídek
Horn a Raabs cca 1 hodina
Telč
cca 1,5 hodiny

Výstava představí společný historický vývoj
Česka a Rakouska. Jak se ze svého pohledu historika starších dějin díváte na dějiny
vzájemného soužití Čechů a Rakušanů?
Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. V období, jemuž se věnuji, byly
obě země součástí jednoho státního útvaru a jejich obyvatelé i politické reprezentace spolu dokázali normálně vycházet.
Doufám, že zejména období komunismu představovalo výjimku, a naše vztahy
se, i přes řadu odlišných názorů, mezitím
již vrátily do normální podoby, kdy spolu
opět budeme žít jako sousedé.

Rodinná vstupenka
2 dospělí a max. 4 žáci a studenti do 18 let

Která část výstavy prezentující telčskou
historii je Vám nejbližší?
Během práce na výstavě jsem si stihl oblíbit všechny její části. Asi nejbližší je
mi její úvodní část, v níž jsou představeny nejstarší předměty z muzejních sbírek,
jejichž prostřednictvím se návštěvníci seznámí se středověkými a raně novověkými dějinami města.

Prodej vstupenek a rezervace
Infocentrum Dolnorakouské zemské výstavy 2009
přízemí budovy radnice na náměstí
Zachariáše z Hradce, Telč
tel. +420 561 110 824

Děkuji za rozhovor
Hana Müllerová

Ceník vstupenek
Normální vstupenka (cena za osobu)
platná pro všechny tři výstavní místa

220 Kč

Zlevněné vstupné (cena za osobu)
skupiny nad 20 osob
skupiny nad 50 osob
senioři, studenti a zdravotně postižení

200 Kč
170 Kč
200 Kč

Žákovská vstupenka
žáci do 15 let a studenti do 18 let

75 Kč
440 Kč

Příplatek ke vstupence
na prohlídku s průvodcem
na osobu a výstavní místo

50 Kč

Společná vstupenka do muzeí a galerií
zřizovaných krajem Vysočina
opravňuje ke 12 vstupům za zvýhodněnou cenu
plné vstupné
120 Kč
snížené vstupné
60 Kč
vstupné pro školní třídy
300 Kč
Se vstupenkou Dolnorakouské zemské výstavy
20% sleva na vstupné na Státní zámek Telč

Kyvadlová doprava
Horn - Raabs - Telč
čtvrtek až neděle - několikrát denně
Jízdní řád bude k dispozici v Infocentru výstavy
na radnici a na internetových stránkách
www.dolnorakouska-vystava.cz

Návštěva Dolnorakouské zemské výstavy
je jedinečnou kulturní příležitostí pro každého
Výstavu po celou dobu provází pestrý kulturní program v celém regionu
Vysočina a Waldviertel. Do kulturního programu jsou zařazeny akce
tradiční i nové, atraktivní. Mnohé vznikají ve spolupráci českých a rakouských partnerů.
V našem zpravodaji vás budeme pravidelně o těchto akcích informovat, více naleznete na www.telc.eu a www.dolnorakouska-vystava.cz

