
Hejtman Jiří Běhounek o významu Dolnorakouské zemské výstavy

Výstavu otevřely víly
Nejvýznamnějším dnem uplynulého 

měsíce byl 17. duben, kdy jsme slav-
nostně otevřeli Dolnorakouskou zemskou 
výstavu. V rakouských městech Hornu 
a Raabsu a v naší Telči jsme svědky 
opravdu ojedinělé události. Výstava 
představuje v rakouských městech oblast 
společných dějin našich národů včetně 
napravování falešných představ o nich, 
v Telči máme zase možnost vidět, jak se 
navzájem ovlivňovaly a prolínaly naše 
kulturní dějiny a umění vůbec. 

   Jen vzájemné poznání bez dobových 
často politikou ovlivněných předsudků 

vede k pochopení podobných osudů lidí 
ve společném životním prostoru. A v tom 
vidím možný velký přínos výstavy. Mladí 
by mohli pochopit souvislosti dějin našich 
zemí, ti starší se mohou dostat na výstavě 
k novým někdy i překvapivým informa-
cím o česko-rakouské historii.

Výstava je opravdu zajímavá svým 
obsahem i zpracováním – můžete vidět 
mnoho historických dokumentů, ale i 
konkrétních věcí – svědků událostí. Od 
původní taktovky Gustava Mahlera až 
po kuriozity, jakou je např. svetr Václa-
va Havla, v němž absolvoval větší část 

„sametové revoluce“. Což sice trochu 
zavání fetišismem, ale budiž – připomíná 
to něco symptomatického pro ty dějinné 
chvíle. Na jiném místě výstavy si můžete 
„zvolit“ svůj osud – stát se Rakušanem 
nebo Čechem nebo Židem, mužem nebo 
ženou. Dostanete „rodný list“ své role 
a po projití výstavy obdržíte originální 
soubor dokumentů, které by vás v té osobě 
provázely dvacátým stoletím.  

Výstava je jednou z hlavních akcí 
souvisejících s českým předsednictvím 
v Evropské unii a je spojena i s řadou 
kulturních akcí na obou stranách hranice. 
Věřím, že si občané Vysočiny nenechají 
ujít tento unikátní zážitek a najdou si na 
vychutnání výstavy čas i s celou rodinou. 
Anebo můžete nabídnout nevšední proži-
tek svým přátelům z jiných koutů Česka. 
Šanci máte až do konce října a jsem pře-
svědčen, že nebudete zklamáni.

Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

Příloha:
Výstavní zpravodaj

Dolnorakouské zemské 
výstavy

č. 3 

Bezprostředně před slavnostním otevřením části Dolnorakouské zemské 
výstavy se v zahradě telčského zámku objevily otužilé víly z taneční školy 
jihlavské ZUŠ. Rtuť teploměru v té době ukazovala sotva 5°C…  

Foto: Stanislava Bártová
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Z jednání rady města
59. schůze - 18. března
- RM schválila finanční ukazatele na
rok 2009 vč. vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2008 pro příspěvkové 
organizace zřizované městem: ZŠ  Hra-
decká, ZŠ Masarykova, Mateřskou školu, 
Dům dětí a mládeže, ZUŠ a Domov pro 
seniory.
- RM neschválila poskytnutí finančního
příspěvku na vzdělávání žáků s trvalým 
pobytem v Telči Základní škole Dačice, 
Neulingerova 108.
- RM schválila uzavření Smlouvy o za-
bezpečení veřejně prospěšných služeb pro 
období 3/2009 – 2/2010 mezi  Městem Telč 
a  společností Služby Telč, spol. s r.o.
- RM schválila užití veřejného prostran-
ství pro zřízení předzahrádek určených k 
poskytování hostinských služeb pro letní 
turistickou sezónu v roce 2009, a to v roz-
sahu dle přiložených žádostí a za podmínek 
schválených v roce 2008.
- RM schválila zadávací podmínky pro 
veřejnou zakázku „Vítejte ve Starém 
Městě v Telči“, jmenovala komisi pro je-
jich hodnocení  a dodavatele, kteří budou 
vyzváni k předložení nabídky.

60. schůze - 2. dubna
- RM na základě doporučení výběro-
vé komise pro hodnocení a posouzení 
nabídek schválila zhotovitele zakázky 
DODÁVKA MOBILIÁŘE PRO KUL-
TURNÍ AKCE společnost MUSIC DATA 
z Velkého Meziříčí.
- Rada města schválila provedení roz-
počtového opatření ve výši 28 560 Kč na 
financování archeologických sond v ploše
Staroměstského rybníka.
- Rada města vzala na vědomí informaci 
o zdravotním stavu stromů v Telči.
- Rada města schválila zadávací pod-
mínky veřejné zakázky malého rozsahu 
na výstavbu garáže pro sanitku Rychlé 
záchranné služby ve dvoře polikliniky, do-
davatele, kteří budou vyzváni k předložení 
nabídky, a komisi pro jejich hodnocení.
- Rada města projednala Monitorovací 
zprávu UNESCO za rok 2008.

Konzultační den
rady města

středa 13. května
od 15.00 do 17.00 hod.

doporučujeme se předem
objednat v sekretariátu MěÚ

Služební obvod Obvodního oddě-
lení Policie ČR v Telči zahrnuje úze-
mí všech 45 obcí správního obvodu 
Telče (malého okresu) a navíc ještě 
obce Býkovec, Horní Dubenky, Jan-
štejn, Jihlávku a Kaliště ze správního 
obvodu Jihlavy. Jeho rozloha je téměř 
310 km2. Zjednodušeně se dá říci, že 
telčští policisté mají na starosti klid a 
bezpečnost od Jindřichovic a Kasáren 
na východě až po Panské Dubenky a 
Kaliště na západě.

Jak informoval TL vedoucí odděle-
ní npor. Miloš Novák, je služební ob-
vod policie rozdělen do čtyř okrsků, 
které mají na starosti konkrétní po-
licisté. Takže na otázku „Znáte své-
ho policistu?“ přinášíme, díky jeho 
vstřícnosti, také odpověď.

Okrsek A
pprap. Bc. Jiří Liška

Telč vč. Studnic

Okrsek B
prap. Pavel Němeček

Stará Říše, Nepomuky, Sedlejov, 

Nevcehle, Mysliboř, Markvartice, 
Rozseč, Urbanov, Žatec, Vanov, Jin-
dřichovice, Ořechov, Zdeňkov, Olša-
ny, Svojkovice, Sedlatice, Volevčice, 
Vanůvek

Okrsek C
prap. Tomáš Mžik

Nová Říše, Radkov, Krasonice, 
Knínice, Černíč, Slaviboř, Myslůvka, 
Dyjice, Dyjička, Stranná, Rozsičky, 
Bohuslavice, Mysletice, Vystrčeno-
vice, Dolní Vilímeč, Horní Myslová, 
Strachoňovice, Borovná, Zvolenovi-
ce, Kostelní Myslová, Vápovice, Olší, 
Zadní Vydří

Okrsek D
prap. Petr Kružík

Mrákotín, Dobrá Voda, Práskole-
sy, Krahulčí, Horní Dubenky, Horní 
Dubenky – Janštejn, Jihlávka, Řás-
ná, Kaliště, Býkovec, Panské Duben-
ky, Doubrava, Hostětice, Častkovice, 
Lhotka, Klatovec

Znáte svého policistu?

V pondělí 30. března se zastupitelé 
sešli ke svému v pořadí 16. zasedání v 
tomto volebním období. Místem jednání 
se poprvé stala zasedací místnost v nově 
postavené a vybavené přístavbě Základ-
ní školy v Masarykově ulici. Zasedání 
se zúčastnilo 18 členů zastupitelstva. 
Omluveni byli Bohumil Norek, Jiří Liška 
a MVDr. Zdeněk Vojta.

Jedním z hlavních bodů, který byl pro-
jednáván po obvyklých procedurálních 
bodech programu, byl závěrečný účet 
města za rok 2008. Přítomný auditor Ing. 
Pavel Hejtmánek, který vypracoval zprá-
vu o výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2008, zodpovídal vznesené dotazy. 
Zastupitelé poté závěrečný účet města za 
rok 2008 schválili.

Dalším bodem programu bylo přijetí 
krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč 
na financování projektů podpořených z
Regionálního operačního programu a dal-
ších dotačních programů (S Bílou paní po 
Telči a okolí, Lipky v Telči se představují, 
Zakládání a obnova krajinných prvků v 
lokalitě Lipky v Telči, Mateřská škola 

16. zasedání ZM

Schválen závěrečný účet města 
- zateplení obvodového pláště a systém 
vytápění, Přemístění autobusového ná-
draží, Revitalizace náměstí Bratří Čapků 
v Telči). Po diskuzi byla z nabídek pěti 
oslovených bank vybrána nabídka České 
spořitelny, a.s.

Na tomto zasedání byla projednávána 
nabídka daru, a to ideální jedné šestiny 
domu č.p. 26 ve Furchově ul. s přileh-
lými pozemky parc. č. st. 395 a parc. č. 
374, který městu nabídla spoluvlastnice 
uvedených nemovitostí paní A. Thornton. 
Vzhledem ke stavu budovy a potřebě 
města opravovat nemovitosti, které má 
město již ve svém vlastnictví, zastupitelé 
přijetí tohoto daru neschválili.

Na žádost společnosti Selma, a.s., byl 
dále schválen prodej pozemků parc. č. 
7409/2 a parc. č. 1554/43, o které zmíně-
ná společnost požádala za účelem pláno-
vané výstavby bioplynové stanice. 

Oficiální zápis ze zasedání zastupi-
telstva 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
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Autorem nové tváře telčských parkovišť je ing. arch. Jiří Vohralík.
Foto: Ilona Jeníčková

Radosti a starosti telčského starosty
Řidiči parkují na novém

To, co před měsícem vypadalo jako 
neuskutečnitelná utopie, se přece jenom 
podařilo. Díky počasí, ale hlavně díky 
enormní snaze firem Colas, Sates, PSJ
a Trojstav byly 15. dubna, tedy přesně 
v termínu, předány do užívání všechny 
parkovací plochy. 

Tak, jak už to je v našem městě zvy-
kem, hned se vyrojila řada dohadů. „Par-
koviště byla dobrá a nebylo je třeba opra-
vovat. Parkovacích míst ve městě bylo i 
tak dost. Peníze se mohly dát do něčeho 
jiného. Na centrálním parkovišti se sní-
žila kapacita. Škoda plochy Na Korábě“ 
– a tak podobně. Co člověk, to názor, na 
který má samozřejmě právo. 

Tedy: Naše město ročně navštíví té-
měř 400 tisíc návštěvníků. Ti poskytují 
částečnou obživu řadě našich obyvatel a 
firem. Jedou za krásami našeho města,
ale na druhé straně požadují odpovída-
jící úroveň služeb. A když po příjezdu 
na asfaltovou pláň parkoviště skončily 
jejich první kroky z autobusu v obrovské 
kaluži, jejich dojmy z města už nikdo ne-
vylepší. Je pravda, že v zimě jsou parko-
viště poloprázdná. Ale turistická sezóna 
se stále více prodlužuje, roste množství 
pořádaných akcí a také za nákupy se více 
a více jezdí auty. A ta pak stojí, kde se dá, 
ale i nedá. A pokud byla šance získat v 
souvislosti s Dolnorakouskou výstavou 
peníze i na opravu parkovišť, byla by chy-
ba jí nevyužít. Investice do parkovišť by 
město stejně v budoucnu nevyhnutelně 

čekala, ale už pouze ze svého rozpočtu. 
Třiadvacet milionů, které parkoviště a 
navigační systém  stál, by město těžko 
dávalo dohromady. A ty peníze by pak 
chyběly jinde. Zatímco nyní potřebných 
2,5 milionů k dotaci lze už v rozpočtu 
najít. Jsem přesvědčen, že výsledná po-
doba parkovišť, kterou projekčně vytvo-
řil ing. arch. Vohralík, je nyní skutečně 
důstojným vstupem do města UNESCO.
Pokud jde o počet parkovacích míst, na 
centrálním parkovišti došlo ke zvýšení u 
osobních aut ze 152 na 179, u autobusů z 
10 na 12. Písková plocha ve Svatoanenské 
žádnou kapacitu určenou neměla, takže 
řekněme, že se počet míst nezměnil. A 
Na Korábě vzniklo nově 48 míst. Takže 

celkem je nyní k dispozici na těchto třech 
parkovištích 276 parkovacích míst.

A ještě ke Korábu. Je mi jasné, že k vol-
né ploše u Staroměstského rybníka má 
řada lidí určitý vztah a jen těžce nese její 
změnu. Na druhé straně, sporadicky udr-
žovaná pláň, protkaná desítkami metrů 
inženýrských sítí, městu také žádnou pa-
rádu nedělala. Rozhodnutí, jaktento stav 
změnit, nebylo jednoduché. Parkoviště je 
pouze jednou částí celkové revitalizace. 
Parková úprava, lavičky, dětské hřiště a 
zelené plochy s cestičkami a stromy snad 
budou tím lepším řešením. A následně 
ještě doplnění dětského dopravního hřiš-
tě a oprava cesty kolem rybníka k „Ame-
rické lávce“ prováže prostřednictvím 
naučné stezky Město a voda toto území s 
cestami Na Dlážkách.

Po dobu zkušebního provozu poběží par-
koviště ve stejném režimu jako loni. Po do-
ladění všech technických detailů bude od 
15. května spuštěn nový parkovací režim.

Město podpořilo kulturní a spor-
tovní organizace

Celkem 1 360 tisíc korun bylo v roz-
počtu města schváleno na podporu 
činnosti kulturních a sportovních orga-
nizací. Na základě doporučení kulturní 
a sportovní komise schválila rada měs-
ta rozdělení těchto peněz na jednotlivé 
žadatele. Přímou dotaci ve výši 600 tisíc 
korun dostal SK Telč a 250 tisíc směřuje 
do telčského Sokola. Tyto dvě organizace 
vlastní a provozují největší telčská spor-
toviště. Přidělená dotace není určená na 
sportovní činnost, peníze od města jsou 
účelově poskytnuty na úhradu provoz-
ních nákladů. Dalších devět sportovních 
subjektů získalo na podporu své činnosti 
celkem 48 tisíc korun.  Komise dopo-
ručila i přidělení podpory pořadatelům 
jednotlivých sportovních akcí na území 
města. V prvním kole bylo podpořeno 27 
akcí v celkové výši 63 tisíc korun.

V oblasti kultury se v prvním kole 
rozdělovaly peníze mezi 14 žadatelů. Ti 
nakonec získali na podporu své činnosti 
celkem 340 tisíc korun. 

Pro žadatele ve druhém kole tak zbývá 
v obou oblastech ještě rezerva ve výši 59 
tisíc.

Kam se poděla národní hrdost
Až při oficiálním zahájení Dolnora-

kouské výstavy v Hornu mi došlo, co pro 
naše jižní sousedy podobná akce zna-
mená. V obrovském, slavnostně vyzdo-
beném stanu snad nechyběla jediná vý-
znamná osobnost z regionu. Doprovodný 
program byl svou precizností srovnatelný 
s našimi televizními galavečery k udílení 
různých cen. Pravda proslovy, tak jak je 
u Rakušanů zvykem, byly oproti našim 
zvyklostem o hodně delší. Ale jejich ob-
sah měl hlavu a patu, nechyběla v nich 
odbornost, ale i lidský pohled a hlavně 
poděkování a ocenění dobré práce. Ve 
srovnání s tím, co občasslyšíme v přeno-
sech z parlamentu,   to je až zahanbující.

Ale tím nejpodstatnějším, co se dalo 
ze všeho toho dění vyčíst, byla hrdost. 
Hrdost nad tím, že se podařilo do úspěš-
ného konce dotáhnout více než tři roky 
trvající přípravy. Že výstava je společ-
ným dílem všech, od posledního obyva-
tele   Waldviertlu až po dolnorakouského 
hejtmana. A když zámeckým nádvořím 
po tiché české hymně zazněl od našich 
rakouských hostí sborový zpěv té jejich, 
bylo mi z toho trochu smutno.

pokračování na str. 5
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Parkoviště dostanou nový režim Památkový ústav v Telči 
připravuje
Přednáškový cyklus Územního odborného 
pracoviště Národního památkového ústa-
vu v Telči Rodinné stříbro.

27. května
„Sňatková a rozvodová politika 
v dějinách“
Přednáší: PhDr. Martina VESELÁ, NPÚ 
– ú.o.p. v Telči
V dějinách najdeme období, v nichž akt 
uzavření sňatku mezi urozenými partnery 
měl mnohem širší dopad než na konkrétní 
rodinu. Byl možný ve středověku rozvod? Co 
znamenala anulace sňatku? Odpovědi na 
další otázky související s daným tématem.
Přednáška se koná v obřadní síni na 
radnici v Telči od 18 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 ho-
din. I o něm průběžně informujeme.

20. května
„Restaurovat, či nechat být...?“
Přednáší: Mgr. Petr SEVERA, NPÚ – 
ú.o.p. v Telči
Postřehy a zkušenosti z výkonu památkového 
dohledu restaurátorských prací v kraji Vyso-
čina, zejména obnovy památek v Jihlavě.

I v letošním roce uspořádá Česko-
francouzská akademie Telč ve spolupráci 
s Francouzským institutem v Praze již 6. 
ročník Letních intenzivních kurzů fran-
couzského jazyka.

Kurzy se budou konat od 8. do 16. 
srpna (včetně obou víkendů). Vyučovat 
se bude v prostorách bývalého jezuitské-
ho gymnázia, nyní regionálního praco-
viště ČVUT v Praze, na náměstí Zacha-
riáše 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 Čes-
ko-francouzskou akademií Telč je pořá-
dá 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-francouzskou akademií Telč

Učte se anglicky a francouzsky. V Telči                        

Tak, jak jsem již dříve uvedl, jsou 
na novém parkovišti ve Svatoanen-
ské ul. v provozu parkovací závory, 
které budou zkušebně řídit provoz 
na tomto parkovišti. Pokud se osvěd-
čí, bude tento bezobslužný systém 
postupně nainstalován i na ostatních 
parkovištích.

K jedinému navýšení parkovného, 
a to o 10 korun (30 Kč/hod), pak do-
chází na parkovišti na náměstí, kde je 
nynější dopravní situace nejproble-
matičtější. 

A závěrem moje obligátní poznám-
ka. Pokud nezačneme u sebe, jsou nám 
všechny systémy k ničemu. Všichni v 
sezóně nadáváme, že se městem nedá 
projet a projít, že auta stojí, kde ne-
mají, že ničí zeleň a chodníky, které 
byly za naše peníze opraveny. Ale 
sami se pak klidně postavíme úplně 
stejně. A ještě se cítíme dotčeni, když 
dostaneme pokutu. Zkuste se někdy 
podívat na auta, která porušují před-
pisy. Většinu z nich důvěrně známe.  
Je skutečně takový problém dojít 50 
m k bankomatu, 200 m na úřad či do 
restaurace? 

Roman Fabeš, starosta města

V souvislosti s dokončením rekon-
strukcí parkovišť a Dolnorakouskou 
zemskou výstavou dojde i k určitým 
změnám v parkovacím režimu. Vzhle-
dem k očekávanému nárůstu počtu 
návštěvníků je naší snahou co nejvíce 
před auty ochránit náměstí a maxi-
málně využít nová parkoviště. Tomu 
je uzpůsoben i nový  parkovací sys-
tém, který začne platit od 15. května. 

Základní hodinová sazba pro osobní 
automobily na centrálním parkovišti 
a ve Svatoanenské ul. zůstává stejná 
jako doposud (10 Kč) se zpoplatně-
nou dobou v rozmezí od 7 do 20 hod. 
Nově je pak na obou parkovištích za-
vedeno celodenní parkování ve výši 
50 Kč. Na parkovišti ve Svatoanenské 
ul. se dále, vzhledem k snaze co nej-
širšího využití pro obyvatele Telče a 
okolí, nově zavádí v  části se závora-
mi parkování zdarma po dobu jedné 
hodiny a na horním parkovišti je cena 
prvních dvou hodin po 5 Kč.  Zcela 
zdarma pak bude parkování Na Ko-
rábě. Takže každý, kdo potřebuje na 
náměstí nakoupit nebo zajít na úřad, 
může využít zdarma nebo za zvýhod-
něnou cenu právě tato parkoviště.

I letos připravili ochránci přírody již 
tradiční Vítání ptačího zpěvu. To se ten-
tokrát uskuteční v našem regionu na dvou 
místech, v Toužíně u Dačic a v Telči.

Odborníci seznámí účastníky na jarní 
procházce s nejběžnějšími druhy ptáků a 
jejich „řečí“. Poprvé na vítání také před-
vedou ukázky kroužkování ptáků. Jako v 
předešlých letech doporučují pořadatelé 
vzít si s sebou dalekohled a samozřejmě 
také trpělivost a dobrou náladu.

Akci pořádá ZO ČSOP Vysočina. Pří-
padné informace: Hana Uhlíková, tel. 
776 363 491, uhlikova@fld.czu.cz.

Vítání ptačího zpěvu

Program:

Toužín 1. května
7,00 hod. sraz u loděnice
7,00 – 9,30 hod. pozorování ptáků, 
povídání o nich, ukázka kroužkování

Telč 2. května
7,00 hod. sraz u Záchranné stanice 
volně žijících živočichů (za zámeckým 
parkem)
7,00 – 9,30 hod. pozorování ptáků, 
povídání o nich, ukázka kroužkování

www.academie-
telc.cz

60. výročí 
založení Základní umělecké školy v Telči

Více čtěte v červnových TL.
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Vzpomínáme na 20. století

TELČísla, nový dětský pěvecký sbor při 
telčské ZUŠ, uspěla hned při první účasti 
na sborové soutěži. V pondělí 6. dubna 
jsme vyrazili na cestu do neznáma. Jeli 
jsme se seznámit s jinými sbory a zjistit, 
jak vypadají v porovnání s nimi výsledky 
naší snahy. Nekladli jsme si cíle ohledně 
umístění. Naším úkolem bylo bez obav 
předvést maximum z toho, co jsme se na-
učili. TELČíslům jsem ani nesdělil, že se 
zpívá o postup jediného sboru z Vysočiny. 
Jeli jsme si do Třebíče zazpívat. Po nadše-
ném a kvalitním výkonu TELČísel, který 
byl odměněn velkým potleskem, mne 
napadlo, že bychom mohli pomýšlet na 
umístění ve zlatém pásmu. Při vyhlašová-
ní vítěze jsme napjatě očekávali výsledek. 
Zlaté pásmo s postupem do celostátního 
kola patří nám!                         Pavel Salák

Dokončení ze str. 3
Kam se poděla ...

TELČísla vyhrála 
a postoupila! prezident Woodrow Wilson v roce 1914. 

U nás je oslava Svátku matek druhou 
květnovou neděli spojena se vznikem 
Československa a především s Alicí Ma-
sarykovou, dcerou prezidenta Tomáše G. 
Masaryka. Ta se jako předsedkyně Čes-
koslovenského červeného kříže o jeho za-
vedení  mimořádně zasloužila. Na konci 
I. republiky bylo jeho slavení již celoná-
rodní záležitostí. 

Po roce 1948 měla u nás připomínka 
Svátku matek zcela zaniknout a měl ho 
nahradit Mezinárodní den žen. Svobodně 
jsme se k oslavě květnového Dne matek 
vrátili až po roce 1989.“ 

Den matek měl u nás zcela zaniknout

Že se v Česku „nosil“ na 1. máje J. V. Stalin ještě dlouho potom, co byly od-
haleny jeho zločiny, dokazuje snímek z „Haasovy křižovatky“ (dnes u hotelu 
Pangea) z druhé poloviny 50. let. Jeho autora bohužel neznáme.

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

Vždyť i my jsme něco dokázali, v řadě 
věcí naše jižní sousedy předčíme, ale zpí-
vat hymnu dokážeme maximálně při osla-
vě vítězství hokejistů. V těch minulých le-
tech se naše hrdost někam vytratila. 

Pokud bychom chtěli hledat odpověď, 
měli bychom navštívit expozice Dolno-
rakouské výstavy. Právě ty totiž ukazují 
na průřezu dějinami to společné a to od-
lišné, to, co nás spojovalo a rozdělovalo, i 
to co jsme měli a ztratili. Ti, kteří výstavu 
pozorně projdou, s hledáním odpovědi 
nebudou mít problém.

Na jiném místě přinášíme informaci 
o programu letošního Dne matek v ne-
děli 10. května na náměstí Zachariáše z 
Hradce. 

Na otázku, proč bychom si měli při-
pomínat tento svátek a jak téměř došlo 
k jeho vymazání z našich pamětí, nám 
odpověděl předseda místní organizace 
KDU – ČSL Ing. Bohumil Tripal, kte-
rá jeho oslavy v Telči tradičně pořádá: 
„Historie Svátku matek sahá až do sta-
rého Řecka. V nové době se připomína-
jí jeho oslavy v Anglii již v 16. století. 
Spontánně se začal slavit na počátku 20. 
století v USA, kde jej jako svátek vyhlásil  

Kam v Mikroregionu

7. 6. 2009  13:00 Nevcehle - O pohár SDH Nevcehle
soutěž v požárním útoku

Pro jarní úklid využijte
Sběrný dvůr odpadů

Za Stínadly, vedle areálu Stavebnin

Provozní doba:
Pondělí až pátek 14 – 18 hodin

Sobota 8 – 12 hodin

Víme první

Zedníček, Janžurová,  
Čtvrtníček, Rybová…

Obsazení filmových rolích v pohád-
ce Dům U Zlatého úsvitu, jejíž natáčení 
připravuje režisér Pavel Jandourek na le-
tošní léto v Telči, je velmi zajímavé. Jak 
se nám podařilo zjistit z filmového štábu,
„na place“ v Telči, se objeví Pavel Zední-
ček, Josef Somr, Iva Janžurová, Linda Ry-
bová, Petr Čtvrtníček, Oldřich Navrátil a 
řada dalších známých herců. 

Více o novém filmu na str. 16

Bude jezdit méně vlaků
Od 14. června bude platit nový jízdní řád 
ČD. V době uzávěrky TL se jednalo také 
o zrušení několika spojů na trati Kostelec  
- Slavonice. 
O změnách na železnici čtěte v příštích TL.
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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 ve-
den, může požádat o vydání voličského 
průkazu (podrobnosti, včetně formuláře 
žádosti, naleznete na webových strán-
kách 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 voli-
če ve dnech voleb do EP k hlasování v 

Volby do Evropského parlamentu

Upozornění pro voliče, kteří po 26. dubnu 2009 
změní místo trvalého pobytu

Seminář pro vlastníky lesů
Lesy v ČR - možnosti získání finančních prostředků

pro vlastníky lesů
Základní organizace Strany zelených Telč zve vlastníky lesních ma-
jetků na odborný seminář. Seminář je určen pro vlastníky lesů a je 
zdarma. Přinese aktuální informace z oblasti dotačního financování
vyjmenovaných činností  realizovaných při hospodaření v lesích. 
Více informací na www.vysocina.zeleni.cz

Místo: zasedací místnost Lesní správy Telč, Slavatovská 123
Termín: sobota 23. 5. ve 14.00 hodin
Odborný garant: Ing.Vladimír Dolejský, Ph.D., tel. 724 523 150, 
email: vladimirdolejsky@gmail.com

jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky. Žádost musí být doru-
čena 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 ově-
řen). Voličské průkazy budou vydávány 
od čtvrtka 21. května do středy 3. června 
2009 do 16,00 hod. Možnosti převzetí 
jsou osobně, prostřednictvím jiné osoby 
po předložení plné moci s úředně ověře-
ným podpisem žadatele nebo poštou na 
doručovací adresu.

Přijímací řízení do 
ZUŠ

Ředitelství Základní umělecké školy v 
Telči vypisuje termíny přijímacího řízení 
pro školní rok 2009/2010:

Výtvarný obor
čtvrtek 28. května od 15:00 do 17:00 hod. 
v učebně výtvarného oboru v 1. poschodí 
školy. Další termíny je možné si domluvit 
individuálně na následující čtvrtky vždy 
od 16:20 hod. s vyučující VO. Pro výtvar-
ný obor není nutné se zvlášť připravovat, 
jde o kresbu a pomůcky poskytne škola.

Hudební obor
pondělí 25. května a středa 27. května 
vždy od 13:00 do 17:00 hod. v označené 
učebně hudebního oboru v 1. poschodí 
školy.
Pro hudební obor doporučujeme připra-
vit si zazpívání jednoduché lidové písně 
(Kočka leze dírou, Pec nám spadla apod.) 
a dále se zkouší zpěv předehraného tónu 
a smysl pro rytmus.
Pro případné starší zájemce o hudební 
obor (např. příprava ke studiu na střed-
ní nebo vysoké škole) jsou požadavky 
náročnější. Upozorňujeme na nutnost 
přihlásit se včas – půl roku nebo rok je na 
zodpovědnou přípravu málo. Příprava ke 
studiu je možná v hudebním i výtvarném 
oboru.

Sborový a sólový zpěv
pátek 5. června a 12. června, vždy od 
13:00 do 16:00 hod.

Mgr. Lubomír Zadina, ředitel školy

Do seznamů voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu se zanesou údaje 
ze stálého seznamu voličů, jeho dodatku 
a ze seznamu voličů pro volby do EP z 
roku 2004 40 dnů přede dnem konání 
voleb, tj. dne 26. dubna 2009 do 16 hod. 
(u ostatních druhů voleb je to 2 dny před 
jejich konáním). Do  seznamu vedené-
ho MěÚ Telč budou tedy zapsáni pouze 
občané ČR, kteří mají právo volit a jsou 
k tomuto datu zaevidováni k trvalému 
pobytu ve městě Telči a dále občané ji-
ných členských států Evropské unie, kteří 
o provedení zápisu, příp. přenesení údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů, požá-
dali nebo byli zapsáni v seznamu voličů 
pro volby do EP v roce 2004. Změny, pře-
devším v místě trvalého pobytu voliče, 
které nastanou po 26. 4. 2009, již nebude 
možné do seznamů promítnout.

Z výše uvedeného důvodu upozorňuje-
me, že pokud volič změní trvalý pobyt po 
výše uvedeném datu, bude moci ve vol-
bách do Evropského parlamentu volit:

 - v místě svého předchozího trvalého 
pobytu
 - v místě nového trvalého pobytu, příp. 
kdekoliv v ČR, na základě voličského prů-
kazu, jehož vydání si zabezpečí u místně 
příslušného obecního nebo městského 
úřadu v místě svého předchozího trvalé-
ho pobytu (v podrobnostech viz „Voličské 
průkazy“).

Voličům, kteří změnili adresu trvalého 
pobytu těsně před 26. dubnem 2009, do-
poručujeme, aby si zkontrolovali u obec-
ního nebo městského úřadu, který vede 
seznam voličů v místě jejich nového byd-
liště, zda jsou v něm zaevidováni (na Měst-
ském úřadu Telč je to u odboru vnitřních 
věcí – ohlašovna obyvatel – Eva Líbalová 
a Jana Šimková – pracoviště Na Sádkách 
čp. 453). Pokud se změna trvalého pobytu 
do seznamu voličů nepromítla a budou se 
chtít voleb do EP aktivně zúčastnit, mo-
hou postupovat tak, jak výše uvedeno. 

                    JUDr. Jana Matoušková
vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Telč

Po uzávěrce:
Ministerstvo vnitra ČR

zrušilo
plánovanou odstávku infor-
mačních systémů a registrů 
(informovali jsme v dubno-

vém vydání TL)
a z toho důvodu bude ve 

dnech
1. až 10. května 2009

na pracovištích cestovních 
dokladů a evidence vozidel 

MěÚ Telč běžný provoz.
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Telče podle § 32  zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů,  

oznamuje:

1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
dne 5. června 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 6. června 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Městském úřadu Telč - Vnitřní Město, nám. Zachariáše z 
Hradce č. 10 (I. patro, kancelář č. 4)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomys-
lovská, Na Hrázi, Na Můstku, Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, Úzká, Židovská, 
9. května

ve volebním okrsku  č. 2 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní 
jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu : nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova, Maškova, Mládkova, Mlýnská, Na Ko-
rábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického rybníka, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Gymnáziu Otokara Březiny, Telč - Staré Město, Hradecká ul. 
č. 235 (školní jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Komenského, Svatojánská, 
28. října

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou Telč - Staré Město, Špitální 
ul. č. 611
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkovská, Špitální, U Háje, 
U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopřivův mlýn

ve volebním okrsku  č. 5 je volební místnost v Mateřské škole Telč - Štěpnice, Nerudova ul. č. 352
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, Havlíčkova, Jana 
Husi, Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, Lipky, 
Roštýn, Salaš

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Myslibořská, Na Posvátné, Staňkova, 
Třebíčská, Za Stínadly

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v objektu osadního výboru  ve Studnicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Studnice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost 
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrs-
kové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní. 

V Telči dne 7. května 2009                                                                                                                       Mgr. Roman Fabeš
                                                                                                                                                                starosta města Telč
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Zdeněk Bláha:
Pořádek je věc veřejná

Černé skládky, sprejeři, parkování 
vozidel, psi a kočky, stav veřejné zeleně, 
vandalismus…

Pokud bychom vypsali všechny termí-
ny, které do oblasti veřejného pořádku 
ve městě patří, byl by to docela dlouhý 
odstavec. Určitě by nebyl úplný, protože 
téměř každý občan města by jej, podle 
svého založení, doplnil o další položky. 
Kolik lidí by bylo potřeba na dozor nad 
ním? To je otázka. Názor, že na každého 
jednotlivce by byl potřeba jeden „dozor-

v centru a místech, kde je větší pohyb oby-
vatel a návštěvníků, jako je Svatoanenská 
a Masarykova ulice. Alespoň jednou za 
týden se snažím projít celé město,“ říká 
Zdeněk Bláha o své práci.

Zkušenost z předchozího povolání jej 
utvrzuje v přesvědčení, že svoje poslání 
nevidí v počtu uložených pokut. Smysl 
svého nelehkého pracovního zařazení 
vidí v tom, když na přestupek upozorní, 
a posléze vidí, že jej občan již neopakuje. 
Samozřejmě jsou situace, kdy řadu zjiš-
těných přestupků předá k postihu přísluš-
ným odborům městského úřadu.

V rozhovoru se ještě jednou vracíme k 

ce“, není při české povaze až tak nadnese-
ný. V současných možnostech radnice jej 
má na starosti jeden člověk. Od loňského 
podzimu to je pan Zdeněk Bláha.

Je vůbec v silách jednotlivce tuto oblast, 
které každý občan a návštěvník města 
„rozumí“, nějak ovlivnit? Zdeněk Bláha 
překvapivě říká, že ano.

„Pokud se to vezme do důsledků, tak 
zcela bezchybný veřejný pořádek by ve 
městě neuhlídalo ani několik desítek 
městských strážníků. I když jsem na tento 
úkol sám, myslím si, že mohu tuto oblast 
pozitivně ovlivnit.“ Podle Zdeňka Bláhy, 
který má za sebou dvacet roků služby u 
Policie ČR, veřejný pořádek nikdy neza-
jistí dozorující pracovníci, ať v postavení 
městských strážníků či zaměstnanců úřa-
du, ale především sami občané.

„Snažím se být co nejvíce v ulicích měs-
ta. Samozřejmě mě občané častěji potkají 

počtu pracovníků dozoru. „V letní sezóně 
by bylo opravdu potřeba, aby nás bylo 
více. Vždyť v té době Telč nemá 6000 
obyvatel, ale při přepočítání návštěvnosti 
alespoň o dva až tři tisíce denně více.“ 
Zeptal jsem se také na nošení stejnokroje, 
ve kterém ho občas potkáme. „Pokud se 
podílím na zajištění akcí města, případně 
monitoruji dodržování provozu na po-
zemních komunikacích, dávám přednost 
uniformě. Pro pochůzky městem je ur-
čitě lepší občanský oděv. Dává mi větší 
možnost zdokumentování přestupkového 
jednání,“ říká Zdeněk Bláha.

Letos se ale přeci jen dočká pomocní-
ka. Ten bude ve službě 24 hodin denně. 
Rozpočet města totiž počítá s pořízením 
bezpečnostní kamery, a pokud město 
uspěje s jedním projektem, mohlo by na 
konci roku hlídat veřejné prostory hned 
několik dalších kamer. „Máme zjištěno, 

že ve všech městech, kde bezpečnostní 
kamery instalovali, došlo ke snížení po-
čtu přestupků proti veřejnému pořádku,“ 
tvrdí Zdeněk Bláha. Na kterých místech 
se počítá s jejich osazením, by bylo podle 
něj předčasné oznamovat. Záměrem ale je, 
že se místa  umístění kamer budou měnit 
podle potřeby.Možná čtenáře napadne, co 
dělá pracovník veřejného pořádku, když 
není vidět na ulici, nebo v zimním období, 
kdy je ve městě relativní klid. Vedle zpra-
cování agendy, která vyplývá z jeho kaž-
dodenní činnosti, je v jeho pracovní náplni 
také tzv. krizové řízení. Nepříliš populární 
administrativa převzala z bývalé civilní 
ochrany to, co je nezbytně nutné pro řešení 
mimořádných situací. Každá obec musí 
být připravena na řešení velkých havárií či 
živelných pohrom. Jak ukazuje svět kolem 
nás, jistotu, že nás nepotkají, nemá nikdo. 
„V době, kdy slyšíme a vidíme, co postihlo 
relativně nedalekou Itálii, snad nikdo o 
nezbytnosti této agendy nepochybuje,“ 
konstatuje pan Bláha.

Je jasné, že jeden člověk nemůže uhlídat 
město velikosti Telče. „Určitě by pomoh-
lo, kdyby na různé nedostatky či přestupky 
mě občané sami upozornili. Přál bych 
si, aby moje služební telefonní číslo znal 
každý občan a nebál se mi zavolat,“ říká 
na závěr Zdeněk Bláha.                       /z/

                                       Foto: Ilona Jeníčková

Foto: Ilona Jeníčková

Dozor veřejného pořádku 
MěÚ Telč

607 670 352
SDÍLENÍ o.s.

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
spojenou s besedou na téma

Hospicová a paliativní 
péče v Holandsku,

která se koná 26. května v 18.00 hod. 
v Klubu důchodců v Telči,

Masarykova 330
(budova polikliniky zezadu)

Hosty budou:
Hetty Stok - ředitelka a zakladatelka 

Hospice Utrecht
Marjolein van Meggelen

- konzultantka paliativní péče
Eva van Dijk-Kriz a Jan Veheij - 

dobrovolníci v hospici

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Květnové koncerty 
Kruhu přátel hudby
Prvním je v úterý 5. května v 19.30 hod. 
ve společenském sále Domu s pečova-
telskou službou literárně-hudební večer 
– „Naše paní Božena Němcová“. Na 
programu jsou ukázky z díla B. Němco-
vé a její korespondence s významnými 
osobnostmi 19. století. Dále zazní klavír-
ní tvorba Bedřicha Smetany. Na večeru 
vystoupí přední český recitátor Vladimír 
Matějček, člen činohry Národního diva-
dla v Praze.
Druhý květnový koncert se uskuteční ve 
středu 20. května v 19.30 hod., rovněž 
ve společenském sále Domu s pečova-
telskou službou. Na koncertu vystoupí 
dnes již světový soubor Smetanovo trio  
ve složení Jitka Čechová – klavír, Jana 
Vonášková-Nováková – housle a Jan Pá-
leníček – violoncello.
V této sezóně se Smetanovo trio před-
staví  ve státech Latinské Ameriky (Bra-
zílie, Argentina, Chille, Peru) a v Jihoaf-
rické republice.
Na koncertu zazní klavírní tria skladate-
lů Vítězslava Nováka, Bohuslava Marti-
nů a F. Mendelssohna-Bartholdyho.

JK

Nová Říše v Jihlavě
14. května otevře Oblastní galerie v 

Jihlavě velkou výstavu „Umění 17. a 18. 
století ze sbírky kláštera v Nové Říši“. Vý-
stava, která potrvá až do 28. září, předsta-
ví nejlepší díla z unikátní klášterní sbírky 
barokního malířství. Podle jejího kurá-
tora, Václava Mílka, bude sbírka v tom-
to rozsahu představena veřejnosti vůbec 
poprvé.

„Novoříšský klášter premonstrátů  kdy-
si významně spoluvytvářel dějiny jižní 
části Vysočiny, je jediným premonstrát-
ským opatstvím na Moravě a připravuje 
se na oslavy 800 let od svého založení,“ 
vypočítal další důvody pro uspořádání 
ojedinělé výstavy ředitel Oblastní galerie 
Aleš Seifert.

Radost z rozhodnutí galerie uspořá-
dat tuto výstavu má samozřejmě také 
starostka Nové Říše Dana Čírtková. „Vý-
stava u návštěvníků určitě vzbudí zájem 
navštívit Novou Říši a zdejší region. Pro-
to jsem ráda, že se Oblastní galerie pro 
tento výstavní projekt rozhodla,“ zdů-
raznila pro TL .                          /z/

Vloupání do rekreační chalupy v 
Kostelní Myslové
V době od 7. do 22. března vnikl nezná-
mý pachatel za užití násilí do rekreačního 
stavení v Kostelní Myslové, kde odcizil 
starožitný porcelán a sklo, 2 sady jídel-
ních příborů, zlaté náušnice a řetízek, 2 
cestovní kufry, dřevěnou šperkovnici a 
30 m metrážové látky. Celkem způsobil 
škodu okolo 21 tis. Kč.

Vloupání do kolny v Rozsičce
V době od 22. do 24. března vnikl nezná-
mý pachatel za užití násilí do provizorního 
skladu nářadí uprostřed polorozpadlého 
hospodářského stavení, odkud odcizil ben-
zínovou motorovou pilu Husquarna, pří-
močarou pilu Ferm, rozbrusku Ferm a dvě 
sekerky. Jednáním pachatele vznikla poško-
zenému škoda ve výši okolo 17 tis. Kč.

Zastavil internet
25. března ráno poškodil neznámý pa-
chatel demontováním a shozením na 
zem anténní systém WiFi bodu internetu 
umístěného na střeše chaty v k.ú. Dob-
rá Voda, dále z tohoto WiFi bodu odci-
zil samotné elektronické zařízení. Svým 
jednáním tak způsobil poruchu na te-
lekomunikačním zařízení poskytujícím 
internetové připojení pro území Mrá-
kotína. Došlo k vyřazení 120 koncových 
uživatelů internetové sítě. Celková škoda 
činí asi 23 tis. Kč.

Odcizená peněženka na radnici
27. března odpoledne odcizil neznámý 
pachatel bez užití násilí z kanceláře MěÚ 
Telč peněženku s hotovostí 250 Kč, 2 ks 
platebních karet a doklady.

Pětkrát řídil alkohol
V průběhu března přistihli telčští policis-
té celkem pět podnapilých řidičů za vo-
lantem. Tři skončili u správního orgánu, 
dva se ze svého jednání zpovídají před 
soudem, jelikož jim byly naměřeny hladi-
ny alkoholu ve výši přesahující 1 promile. 
Oba případy byly zpracovány ve zkráce-
ném přípravném řízení a již je má na stole 
soudce Okresního soudu Jihlava.

Zadržen pachatel s odcizeným 
vozidlem
Dne 25. března bylo na silnici č. 23 za-
staveno vozidlo, které policistům ze Stu-
dené nezastavilo na výzvu, a jeho řidič 
ujížděl. Po zastavení vozidla bylo zjiště-
no, že vozidlo Peugeot bylo 19. března 
odcizeno v Karviné. Řidič byl zadržen. 
Ke krádeži se doznal, navíc bylo zjištěno, 
že nevlastní řidičské oprávnění. Případ 
krádeže dále šetří kolegové z Karviné.

npor. Miloš Novák
vedoucí OO PČR Telč

www.ogv.cz

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

Vykázaný násilník
Na počátku března bylo na OO PČR 
Telč přijato oznámení ženy z Telče na 
svého manžela pro dlouhodobé psy-
chické a fyzické napadání. Mělo do-
cházet k vulgárním nadávkám, fyzickým 
napadením, špehování a snaze o izolaci 
od okolí. Často měl velkou roli alkohol. 
Jelikož docházelo k eskalaci tohoto jed-
nání, byl násilnický manžel na deset dnů 
vykázán ze společného obydlí. Po tuto 
dobu má potom ohrožená osoba čas uči-
nit nezbytné kroky prostřednictvím pří-
slušného soudu. Zda jednání násilníka 
bude dále posuzováno jako trestný čin či 
jako přestupek, je dále v šetření telčských 
policistů.

Dvě vloupání v Radkově
V rozmezí tří týdnů došlo ke dvěma 
vloupáním do prodejny v  Radkově. V 
prvním případě pachatel způsobil ško-
du ve výši 12 tis. Kč, ve druhém případě 
okolo 15 tis. Kč. V obou případech odci-
zil cigarety, alkohol, uzeniny, zamrazené 
potraviny a sladkosti.

Záhadný výběr z bankomatu
6. března začali policisté šetřit podezření 
z neoprávněného výběru 2 tis. Kč z ban-
komatu, který majitelka zjistila po zaslá-
ní výpisu. K odcizení karty podle ní ne-
došlo. Od příslušné banky jsou vyžádány 
podklady včetně záznamu z kamery, po 
jejich zaslání se věc možná vysvětlí.

Zloděj na Pilce
V době od 1. do 13. března vnikl nezná-
mý pachatel za užití násilí do čtyř chat 
v chatové oblasti Pilka u Olšan. Odcizil 
řadu zde uložených věcí. Celkem způso-
bil škodu ve výši převyšující 16 tis. Kč.

Trezor v Černíči odolal
V době od 16. do 17. března vnikl nezná-
mý pachatel za užití násilí do budovy OÚ 
v Černíči, kde se poté v kanceláři pokusil 
otevřít kovový trezor, což se mu nepoda-
řilo.
Jeho jednáním vznikla obci Černíč ško-
da v celkové výši 2 tis. Kč. Pachatel si i 
tak dal zbytečnou práci, protože trezor 
byl prázdný, bez finanční hotovosti nebo
cenných věcí.

Odcizil přepravky a láhve
V době od 19. do 20. března odcizil ne-
známý pachatel po přestříhání drátěného 
pletiva nákladové rampy u prodejny JMB 
v Dačické ulici čtyři plastové přepravky 
od plzeňského piva s prázdnými pivními 
láhvemi v celkové hodnotě 640 Kč.
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Nejv�tší lidová slavnost
zlatavého moku na Morav�

Prezentace desítek druh� piv,
program pro všechny v�kové kategorie

V programu vystoupí mimo jiné Reflexy, ABBA Stars, Turbo,
Walda Gang, Kabát revival, Iveta Bartošová,

Marek Ztracený, Peter Nagy a spousta dalších um�lc�, chyb�t
nebudou ani oblíbené pivní sout�že a zábavné atrakce
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GE Money Bank, a. s. 
Krátká 2, 588 56  Telč 
Tel.: 567 563 601
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• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba 
vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích pla-
chet 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. Pora-
denství ZDARMA. www.hubni.eu. Tel.: 776 085 308

• Pronajmu byt 2+KK v Telči, ihned. Tel. 603 419 076.

• Až 5000 Kč měsíčně BEZ PRÁCE! Udělejte ze svého auta, domu, či plotu re-
klamní plochu! Tel.: 572 153 001“

Malý oznamovatel

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

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

JAN RÁSOCHA
malby, nátěry

a reklamní nápisy
Tel. 606 889 097

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

Upozornění: Plošnou inzerci v Telčských listech je nutno zaplatit předem do 18. dne v měsíci na finančním odboru
MěÚ Telč u pí Procházkové.

Firma Musterbuch, s.r.o., provozovna 
Teš pijme kolegu / kolegyni 

do obchodního oddlení.
Požadujeme: základy PC, komunikativnost, spolehlivost, 
samostatnost a píjemné vystupování. Znalost anglického 

jazyka (slovem i písmem) podmínkou a druhého 
svtového jazyka výhodou. Možnost profesního rstu. 

Kontaktní osoba: Lukáš Preis, Mob. 737 252 839 

Uhelné sklady Jihlava, a. s.

JARNÍ SLEVY HNĚDÉHO UHLÍ
DUBEN – KVĚTEN

AŽ Kč 20,- / q
Dále nabízíme: brikety, černé uhlí, koks

Ceny vč. dopravy a DPH, množstevní slevy
Objednávky: Jihlava 567 302 080, 567 302 081

Telčsko 567 243 688

Úprava terénu
 a výkopové práce 

traktorbagrem
odvoz materiálu v ceně.

Tel. 723 52 87 87

Městská organizace KDU-ČSL v Telči pořádá

v neděli 10. května ve 14:30 hod.
na podiu na nám. Zachariáše z Hradce v Telči oslavu svátku

DEN MATEK
Na oslavě vystoupí Dětský pěvecký sbor Telčísla při ZUŠ 

Telč, telčské mažoretky, žáci ZUŠ Telč a Telčská dechovka.
Srdečně zveme všechny maminky, tety, babičky, prababičky

Možnost občerstvení zajištěna!
V případě nepříznivého počasí se oslava koná v sále ZUŠ



 Foto: Archiv STV

 Foto: Archiv zámku

Veteránská revue v Telči

Zámek na prahu léta
V červnu zavítá na zámek a také do 

města štáb České televize Brno, který zde 
bude natáčet televizní pohádku.

Filmaři si předběžně vybrali prostory 
Rytířského sálu a veřejnosti nepřístupný 
bývalý zámecký pivovar.

20. června bude v zámecké zahradě 
instalována výstava prací uměleckého 
řezbáře Petra Krajíčka. „Ta bude volně 
přístupná pro všechny návštěvníky zámku 
až do konce letošní sezóny,“ uvedla pro 
TL Lucie Norková.

Vedle zmíněné výstavy připravuje 
zámek i letos řemeslné trhy, oblíbenou 
výstavu fuchsií a vystoupení afrických 
tanečníků ze Zimbabwe. V programu 
nebude  chybět ani historický šerm. „V 
průběhu sezóny se objeví i další dopro-
vodné programy pro naše návštěvníky,“ 
dodala L. Norková. /z/

Spolek telčských velocipedistů vytváří 
novou tradici. V prvních květnových dnech 
se můžete pravidelně setkávat s jeho členy 
u příležitosti konání přehlídky historických 
vozidel, motocyklů, jízdních kol, kočárků 
a další techniky „starých časů“.

V pořadí již druhá výstava pod názvem 
„Veteránská revue“ se koná 9. května na 
náměstí Zachariáše z Hradce před Galerií 
Wimmer od 14. hod.

Výstavku oživí členové spolku jízdou 
po náměstí na historických velocipedech 
a rádi s vámi pohovoří o této technice a 
zajímavostech s ní spojených. Loňská po-
vedená premiéra letos přilákala i zájemce 
z širšího okolí, a tak se můžeme těšit na 
nové historické skvosty. Přijďte se podívat 
na vozidla či jízdní kola, která procházela 
renovací za dlouhých zimních měsíců v 
dílnách nadšenců, kteří se chtějí svým ná-
ročným, ale krásným koníčkem pochlubit 
a podělit se o radost s ostatními.
www.velocipedy-telc.cz
Jan Wimmer 567 243 012, Jiří Holubec 
737 180 360                      Martin Kadlec

Od 30. května do 4. června ožije hlav-
ní prohlídková trasa A telčského zámku 
květinovou výzdobou, která nás přenese 
do renesance. Již tradiční a velmi oblíbe-
nou výstavu si návštěvníci budou moci 
prohlédnout každý den v době, kdy je zá-
mek otevřen s výjimkou pondělí 1. červ-
na.  Autory výstavních vazeb bude opět 
známý brněnský florista Slávek Rabušic 
společně se zámeckým zahradníkem Pet-
rem Vítů a Miluší Roupcovou.             LN

Výstava na zámku
Květiny pro Bílou paní

- 12 -

Nabídka volného bytu
Dle vyhlášky města Telče č. 2/92 „O zásadách pro nájem bytů, které 
jsou ve vlastnictví města Telče“, nabízí město k pronájmu následující 

byt v Domě s pečovatelskou službou, Špitální 611, Telč

Byt č. 6 (1+0) situovaný v 1. podlaží
Celková plocha: 42,22 m2

Nájemné celkem: 1.067,- Kč
Byt je vhodný pro imobilní (snížená výška kuchyňské linky,

upravené hygienické zařízení).

Termín pro přijetí žádostí: do 31. května 2009
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného 
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových strán-
kách města (www.telc-etc.cz).
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování
Jana Pavlíčková, tel.: 567 112 425
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Úspěšné jaro v ZUŠ

Skupina učitelů fyziky ze základních 
a středních škol se v březnu vypravila na 
týden do ráje částicové fyziky – do CER-
Nu u Ženevy. Stáž finančně podpořil kraj
Vysočina, a tak se výpravy zúčastnilo i 10 
učitelů z Vysočiny. Byli mezi nimi Mgr. 
Ivana Obšilová i Ing. Bohumil Nosek z 
telčského gymnázia. Ten se se čtenáři TL 
podělil o své zážitky z návštěvy  tohoto 
výjimečného místa.

„CERN je zkratka původního francouz-
ského názvu Evropské rady pro jaderný 
výzkum, která byla na popud významných 
evropských vědců založena v roce 1954, a 
dnes je jejími členy 25 států. Od roku 1994 
i Česká republika. Spojení prostředků a sil 
umožnilo stavbu výkonných výzkumných 
zařízení – urychlovačů, na nichž vědci 
uskutečnili již řadu významných objevů 
při zkoumání struktury hmoty,“ vysvětlil 
Bohumil Nosek.

Pobyt v CERNu hodnotí jako vel-
mi náročný, hlavně na soustředění při 
přednáškách zde působících špičkových 
částicových a jaderných fyziků.

Podle profesora Noska vyžadoval 
týdenní pobyt také fyzickou zdatnost při 
různých odborných exkurzích: „Ať už to 
byla výprava 100 m pod zem k největ-
šímu urychlovači na světě, do továrny 

na antihmotu, do haly magnetů, kde se 
součásti urychlovače testují při vakuu 
lepším než na Měsíci a při teplotách niž-
ších než kdekoliv ve vesmíru, nebo třeba 
při poznávání Ženevy.“ 

Zeptali jsme se, co vlastně vědci v CER-
Nu dělají. Odpověď by zamotala hlavu 
kdekterému maturantovi z fyziky. A tak 
se ji pokusíme přetlumočit do obyčejné 
řeči. Provádí se zde,na nejvyšší světové 
úrovni, fyzikální výzkumy, jejichž vý-
sledky využívají vědci v celé řadě oborů. 
Samozřejmě nejvíce při zkoumání ves-
míru a fyzikálních změn na naší planetě, 
ale také třeba v lékařství a kosmonautice. 
Je potěšitelné, že se na nich podílí i čeští 
vědci a české podniky.

Časté otázky se týkají užitečnosti 
takových pokusů a nákladů, které nás 
stojí. „Česká republika přispívá jako člen 
CERNu ročně částkou, která představuje 
zanedbatelných asi 17  Kč/obyvatele. Na 
druhé straně je přínos v podobě technolo-
gií, které musí být zvládnuty a pak mohou 
být použity ku prospěchu nás všech, jako 
třeba nová lékařská diagnostická metoda 
PET (pozitronová emisní tomografie),
vyvinutá v CERNu. Zakázky pro CERN 
představují také přínos pro náš průmysl,“ 
uvedl na závěr B. Nosek.

(Redakčně kráceno/z) 

Velký talent telčské ZUŠ. Klarinetista Otakar Dolák                      Foto: Lubomír Zadina

Do druhého ročníku soutěže Školní 
časopisy Vysočiny se letos přihlásilo 17 
redakcí. Je mezi nimi i redakce časopisu 
PřečtiSi.cz, který vychází na telčském 
gymnáziu. V dubnu zasedla odborná 
komise soutěže a ve druhé polovině 
května se dočkáme slavnostního vyhlášení 
výsledků. To se uskuteční v Havlíčkově 
Brodě u příležitosti udílení novinářské 
Ceny Karla Havlíčka Borovského. 
Samozřejmě, že redakci PřečtiSi.cz 
držíme palce. Nedalo nám a zalistova-
li jsem posledním vydáním časopisu, 
které vyšlo na počátku dubna. Na 17 (!) 
stranách připravila osmičlenná redakce 
pod vedením Miloše Havlíčka spoustu 
zajímavých informací. Nás zaujaly jak 
výsledky fyzikální olympiády, které se 
ve školním časopisu dají očekávat, tak 
zpráva Jany Razimové o kontrole prodeje 
alkoholu mladistvým na Vysočině, kterou 
bychom tam nečekali.

Sympatické je představení Batelova, 
odkud do gymnázia jezdí řada studentů, 
stejně jako rubrika o vaření. V dnešní 
emancipované společnosti nepřekvapí, 
že ji vede chlapec. Proto, abyste si 
otevřeli stránku www.přečtisi.cz, je řada 
důvodů.

Třeba ten, že se dozvíte, co může za-
jímat současné studenty, nebo si přečtete 
„hlášku vydání“. My jsme ji tentokrát 
opsali: Jaké hlavní odvětví průmyslu je 
v Kraslicích? „Vajíčka!“

Časopis vychází i v tištěné verzi, 
jejíž distribuci má na starosti Maruška 
Křížková z Telče.                                /z/

Držíme palce PřečtiSi.cz

Učitelé v ráji fyziky

Během letošního jara dosáhla škola tří významných úspěchů. Otakar Dolák pod vede-
ním paní učitelky Hany Bartoňové získal 3. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře 
na klarinet. Pavel Salák s nově založeným školním sborem postoupil do ústředního kola 
po získání Zlatého pásma na oblastní přehlídce pěveckých sborů v Třebíči. A do třetice 
- výtvarný obor v ústředním kole soutěže Komenský a my získal ocenění za práce žáků 
a zvláštní cenu pro pedagoga (Mgr. Alice Grünwaldová).                                             (lz)

ROCK POEZIE
Studenti Gymnázia Otokara 
Březiny v Telči zvou telčskou 

veřejnost 
na setkání s poezií a hudbou 

kde: v sále ZUŠ 
kdy: 6. 5. 2009 ve 12:00 hod. 

Vstupné: dobrovolné
Výtěžek bude věnován na pro-
jekt „Adopce na dálku“, do 
kterého je naše škola zapojena 
již 5. rokem.
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Od konce II. světové války v květnu 1945 nás dělí již více 
než 60 roků. Velmi cennými se tak stávají vzpomínky přímých 
pamětníků té doby, kterých je stále méně. Panu Jan Stachovi 
bylo na konci války 14 roků. Ve svém příspěvku připomněl 
téma, o kterém se příliš často nehovoří.

Ještě po skončení války, kdy se v Telči slavilo osvoboze-
ní, se v okolních lesích pohybovali němečtí vojáci. Byly to 
demoralizované skupiny připravené vzdát se komukoliv, kdo 
je k tomu vyzval. Takoví vyzyvatelé se našli a jejich účin-
kování občas působilo i velice komicky. Tak jednu skupinu 
vojáků vedl Staňkovou ulicí vyhlášený telčský mazavka, oz-
brojený puškou bez závěru. Druhou pak místní kolaborant 

Němečtí zajatci v Telči odsunovali někam dále do zajateckých táborů. Určitý počet 
zajatců zůstal v Telči jako potřebná pracovní síla.

Zajatci byli ubytováni v garážích tehdejší pekárny. Uby-
tování to bylo jednoduché, jako lůžka sloužila zastlaná slá-
ma. K jídlu mívali černý chléb, tzv. komisárek, který se pekl 
v pekárně. A pak nějaký ten Eintopf, hustou polévku z bram-
bor, zelí a nějakého přilepšení. Nebylo to valné, ale občané 
Telče na tom v té době nebyli o mnoho lépe.  Potravin se ne-
dostávalo do doby, než se rozběhla americká pomoc UNRRA 
a než bylo možné za pár korun znehodnocené protektorátní 
měny leccos nakoupit. Hlavně americké vojenské konzervy 
s dost zvláštním obsahem nebo i nebývalé pochoutky, jako 
nádherné rybí filé či ementálský sýr z ohromných bochníků.

Mezi zajatci byli lidé staří i mladí a od různých zbraní. 
Byl mezi nimi i pilot malého letadla, které těsně před kon-
cem války přistálo, nejspíš schválně, bez podvozku na poli 
nedaleko německé meteorologické stanice, která v průběhu 
války byla v Rovných polích.

Ten se od ostatních odlišoval hezkým leteckým kožíš-
kem. Zajatci většinou pracovali na výstavbě fotbalového 
hřiště pod sokolovnou. Byla to manuální práce bez mechani-
zace. Muselo se vystačit s krumpáči a lopatami. Jedinou po-
můckou byla úzkokolejná dráha s několika ručně tlačenými 
vyklápěcími vozíky. Někteří také pracovali na polích a při li-
kvidaci munice. Ostraha zajatců bývala nevalná a asi nejspíš 
o útěk ani nestáli.Naši lidé se k zajatcům chovali neutrálně 
a bez viditelné zášti. My, kluci, jsme s těmi nejmladšími vo-
jáky občas hovořili. Za okupace jsme měli intenzivní výu-
ku němčiny. Naši učitelé, stejně jako všichni učitelé jazyků, 
které jsem kdy poznal, do nás hlavně vtloukali gramatiku 
se všemi finesami, což se dobře zkoušelo, ale pro domluvu
nebylo moc praktické. Ale i tak jsme získali schopnost ob-
stojné komunikace. A tak jsme napjatě sledovali vyprávění 
těchto vojáků, snad o rok, dva starších, než jsme byli my, o 
jejich zážitcích. Zdálo se, že dávno věděli, že je válka pro-
hraná a že se snažili jen přežít. Nevím, zda to tenkrát mysleli 
upřímně. Z toho, co jsme věděli o válce, a po zkušenostech 
z okupace, to moc věrohodně nevypadalo. Určitě si ale tihle 
zajatci na svůj pobyt v Telči nemohli stěžovat. Zvláště ve 
srovnání s tím, co je zanedlouho čekalo. Totiž transport na 
východ do sovětských zajateckých táborů a velmi nejistá bu-
doucnost.

Ing. Jan Stach

a udavač. Asi v představě, že si tím nějak polepší. Možná 
takových skupin do Telče přicházelo více, ale to si již nepa-
matuji. 

Péči o válečné zajatce tehdy přejímala znovuzřízená čes-
koslovenská armáda. Našich vojáků nebylo v Telči mnoho. 
Byli oblečení do žlutavých uniforem německých pouštních 
jednotek s trikolórou a vyzbrojeni německými zbraněmi. 
Dávali o sobě vědět, například střelbou z kulometu pod hrá-
zí rybníka Roštejn. Německé válečné zajatce pak tito vojáci  

Konec snu o ovládnutí Evropy. Němečtí zajatci zametají 12. 
května 1945 náměstí. Snímek Jaromíra Loužila je pozoruhod-
ný i tím, že zaznamenal také přípravu na pohřeb telčských 
občanů zastřelených 9. května v Krahulčí. Před radnicí se 
připravuje smuteční tryzna.

Nezaměstnanost
březen

Telč město 10,00
Telč region 11,30
Jihlava okres 8,80
Kraj Vysočina 8,60
ČR 7,70



- 15 -

Na letošní Velký pátek, v den kdy si 
křesťané na celém světě připomínají 
umučení Ježíše Krista se vydalo něko-
lik desítek věřících na křížovou cestu 
ke kapli sv. Karla. „Křesťanská mládež 
tak zahájila velkopáteční obřady. V jed-
notlivých zastaveních si připomínáme 
cestu Ježíše Krista,“ připomněla pro TL 
Sylvie Frydrýšková a dodala:“ Nejen 
mládež, ale i děti a dospělí se sešli před 
farním úřadem, vzali na svá ramena vel-
ký dřevěný kříž připomínající kříž Kris-
tův, v jehož nesení se střídali, a vydali se 
společně přes Lipky ke sv. Karlu, kde své 
putování ukončili modlitbou.“ Původní 
křížová cesta, vybudovaná v 17. století, 
vedla ke zmíněné kapli po hrázi Štěp-
nického rybníka s prvním zastavením v 
kapličce naproti dnešnímu Katolickému 
domu. Pokračovala podél Nadymáku po 
silnici k Vanovu a odbočila na zaniklou 
polní cestu ke sv. Karlu, kde byla posled-
ní dvě zastavení. Tradice křížových cest 
ke sv. Karlu nezanikla ani po zrušení je-
zuitského řádu v roce 1773. P. Bohumil 
Pavlů před časem doložil, že pobožnosti 
křížových cest ke kapli sv. Karla se ko-
naly ještě ve druhé polovině 19. století.

Dotazník Františka Kožíka
Narodil se v 

Uherském Bro-
dě. U prarodi-
čů v Telči trávil 
každé prázdniny. 
Napsal několik 
desítek knih, di-
vadelních her.

Jako novinář 
stovky článků. Telči věnoval dva romá-
ny, Jezerní růže a Město šťastných lásek. 
Z názvu toho druhého se stal pro Telč 
slogan hodný patentování. Od roku 1993 
je čestný občan města. 16. května by se 
dožil 100 let. Dotazník TL vyplnil JUDr. 
František Kožík.
Nejmilejší ctnost u muže?
Čestnost.
Nejmilejší ctnost u ženy?
Dobrota srdce.
Vaše hlavní charakteristická vlastnost? 
Pracovitost.
Vaše představa o štěstí?
Přítomnost milované bytosti za nepří-
tomnosti bolesti.
Představa o neštěstí?
Smrt.
Chyba, kterou nejspíš omluvíte?
Gramatická.
Chyba, kterou nejvíce nenávidíte?
Nedostatek svědomí.
Co Vás nejvíce odpuzuje?
Surovost.
Co děláte nejraději? Pracuji.
Váš nejmilejší básník?
Sova, Šrámek, Hora.

Prozaik?
Šrámek, Aldington, Kundera.
Hrdina, hrdinka?
d´Artagnan, dosud nenapsána.
Květina?
Hortenzie.
Barva?
Modrá.
Nejmilejší jméno?
Olga.
Jídlo?
Vánoční dort, jaký dělávala maminka.
Nejmilejší heslo?
Věta, již napsal mladý francouzský filosof
J. M. Guyau: „Mám dvě ruce. Jednu, abych 
tiskl dlaň těch, s nimiž kráčím, druhou, 
abych podporoval ty, kdo klesají.“
Místo, kam se rád vracíte?
Telč a Moravské Slovácko.
Na co zeptáte TL? 
Je Telč stále Město šťastných lásek?
TL: Ano, rekordy v počtu uzavřených 
svateb v posledních letech to potvrzují. 
Také díky Vám, Mistře.

Poznámka redakce.
Dotazník Františka Kožíka jsme převzali, 
s laskavým svolením jeho dcery Aleny, z 
publikace Tisíc slov o lásce, kterou napsala 
společně s manželkou spisovatele Olgou. 
Paní Alena Kožíková také za svého otce 
položila tradiční otázku redakci.
Kniha Tisíc slov o lásce přináší zajímavé 
myšlenky ze spisovatelových prací, návra-
ty do mládí, hovoří o místech a lidech, kte-
ré měl František Kožík rád. Vyšla v roce 
1998 v nakladatelství Petrklíč. Nechybí  v 
nabídce telčské městské knihovny.

Obnoví se tradice křížové 
cesty?

Zemřel prof. Bohumil 
Smejkal  

22. března náhle zemřel přední český 
houslista a dirigent Bohumil Smejkal. 
Bylo mu 74 let. Byl nejen aktivním in-
terpretem, ale také dlouholetým profe-
sorem Janáčkovy akademie múzických 
umění, jejíž Hudební fakultu dříve vedl 
jako děkan. Působil v řadě hudebních tě-
les. V letech 1973 až 1993 byl vedoucím 
proslulého Janáčkova kvarteta, se kterým 
vystupoval na celém světě.

Smutnou událost připomínáme v TL 
především proto, že prof. Smejkal stál v 
roce 1978 u zrodu telčského Kruhu přátel 
hudby. Díky jemu vystoupila na koncer-
tech v Telči řada předních umělců a také 
jeho žáků.

Také prof. Smejkal mnohokrát vystupo-
val v Telči, mj. na slavnostním koncertě 
k 90. výročí vzniku ČSR v roce 1998. V 
tomto roce mu byla udělena Cena města 
Telče za 30 let spolupráce se zdejším Kru-
hem přátel hudby a za velký podíl na jeho 
založení.

Vzpomínkový večer na prof. Bohumila 
Smejkala, ve kterém vystoupí jeho žáci, 
připravuje KPH na  letošní listopad.

hm

Díky prof. Smejkalovi se na koncertech KPH v Telči objevila řada mladých umělců.                                                                                             
                                                                                                                      Foto: Archiv MěÚ
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NEGATYV na JID-20-09
Již potřetí se ochotnický divadelní sou-

bor NEGATYV z telčského gymnázia zú-
častnil jihlavského regionálního festivalu 
studentských divadel. Ten se letos konal 
ve dnech 19. až 22. března.

Stejně jako vloni jsme se na festival 
vydali s autorskou hrou pojmenovanou 
Genius Loci. Hrou o hotelu s hrstkou 
strašidel a divným barmanem. A měli jsme 
úspěch! Všem se naše hra líbila. Porota 
nás nakonec ocenila za autorský vklad 
do inscenace.

Krom vlastního divadla jsme měli 
možnost zhlédnout řadu dalších více či 
méně povedených her svých kolegů z 
různých koutů republiky, zúčastnit se 
dílen zaměřených na různé oblasti umě-
leckého života - tanec, hudba, literatura, 
samozřejmě divadlo... 

A po večerech se pobavit při předsta-
veních profesionálů ze Studia Ypsilon a 
divadla Vosto5, pobesedovat s hercem 
Ondřejem Vetchým...

Ondřej Horník, GOB
Pozn. redakce:

Zájemci měli možnost zhlédnout úspěš-
né festivalové vystoupení ochotníků z 
gymnázia 23. dubna. Pro ty, kteří se na 
představení nedostali, má Ondřej Horník 
dobrou zprávu. „Určitě budeme reprízo-
vat!“ uvedl na dotaz redakce TL.

Ilustrační foto                                         

Bude se natáčet

Dům U Zlatého úsvitu
Po několikaleté odmlce zavítá do Telče opět filmový štáb.
Od 25. května až do začátku července bude na náměstí a v zámku natáčet po-
dle námětu Václava Holance Česká televize Brno pohádku Dům U Zlatého ús-
vitu. Že se tentokrát opět bude jednat o pohádku z Telče, dokazuje informace 
vedoucího výrobního štábu Pavla Juráška. Z 25 natáčecích dnů jich plných 17 
plánuje v Telči. Režisérem filmu je Pavel Jandourek. Filmový štáb počítá i s
účastí telčského komparsu. V době uzávěrky TL nebyly podmínky náboru pro 
kompars ještě známy.

Počasí v březnu 
V první polovině měsíce převažovala 

zatažená nebo skoro zatažená obloha, ve 
druhé polovině byla oblačnost již častěji 
protrhaná, někdy až na skoro jasno. 
Srážky byly časté a většinou již dešťové. 
Denní teplotní maxima byla po celý měsíc 
v hodnotách nad nulou, nejčastěji +3 až 
+10 °C. Trvalá zimní sněhová pokrývka 
skončila 5. března (1.března bylo ještě 21 
cm sněhu). Nastalo ale i několik chlad-
ných období, ve kterých opět padal sníh 
a krátkodobě se znovu obnovila sněhová 
pokrývka. Nejvíce napadlo 18. 3. (9 
cm), což byla tradiční josefská nadílka. 
Nejchladnějším dnem byl právě první 
jarní den 20. 3. Průměrná denní teplota 
byla –2,7 °C, sněžilo a maximum vys-
toupilo jenom na +0,7 °C. V období 
od 20. do 25. 3. bylo opravdu mrazivě s 
minimálními teplotami –3 až –7 °C a při 
zemi až –9 °C. Přitom 24. března brzo 
ráno se ozvalo letošní první zahřmění a 
téhož dne v podvečer se opět několikrát 
zablýsklo a zahřmělo. 2. března se letos 
poprvé ozval skřivánek. Měsíc hod-
notíme srážkově jako silně nadprůměrný, 
teplotně v mezích normálu.

Z pozorování meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Zimu vystřídalo léto
Denní teplotní maxima a minima 
naměřená na meteostanici telčské rad-
nice od 21. 3. do 20. 4. 2009.

Březen v číslech
Průměrná teplota: 2,9 °C
Průměrný tlak:1014,4 hPa
Srážky: 3,0 mm
Maximální teplota: 16,5 °C, 28. 03. v 
16,43 hod.
Minimální teplota: -5,7 °C, 25. 03. v 
03,09 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 31,5 km/h, 23. 03. 

Jeďte si zahrát do Jaroměřic
Až do 21. června je na prohlídkové 

trase B v jaroměřickém státním zámku 
pozoruhodná výstava hraček prarodičů 
současných dětí. Většina exponátů pochází 
ze sbírek soukromých sběratelů a Muzea 
hraček v Rychnově nad Kněž-nou. Místo 
komentáře k zajímavé vý-stavě máme pro 
vás pozvání. Jeďte si pohrát do Jaroměřic. 
Je to nejlevnější cesta do dětství. 

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 18. 5.
III. 19. 5.
IV. 20. 5.
V. 21. 5.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radko-
vská 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

www.zamek-
jaromerice.cz



2. května by oslavil 100. narozeniny Václav Poppe, mimořádná 
osobnost telčské kulturní scény od 30. do 80. let minulého století.

Rodák z Roudnice nad Labem přišel do Telče v roce 1933 jako 
příručí do Vydrovy 
drogerie U Zlatého 
anděla na náměstí, 
kterou ale záhy pře-
vzal.

Vedle drogistic-
kého zboží byla jeho 
prodejna pro-
slulá velkou nabíd-
kou fotografických
přístrojů a potřeb 

pro fotografy.
Václav Poppe nejen uvedený sortiment prodával, ale byl také vy-

nikajícím znalcem v celém oboru. Samozřejmě že sám také fotogra-
foval. Jeho práce patří k těm nejlepším, které v „černých komorách“ 
telčských  fotografů  vůbec kdy vznikly. Nefotografoval jen město, 
které se mu stalo domovem, ale také přírodu, kam se často s fotoa-
parátem vydával.

Postupně se stal uznávaným znalcem a sběratelem drobné gra-
fiky i exlibris a předním členem Spolku sběratelů exlibris a Klubu
bibliofilů. Sám vlastnil osobní knižní značky, které vyjadřovaly jeho
životní styl, od řady známých umělců.

Byl nadšeným divadelním ochotníkem. Postavy, které na jevišti 
vytvořil, vždy působily přesvědčivě. Zároveň byl i členem pěveckého 
spolku Smetana, ve kterém téměř padesát let zpíval I. bas.

Měl mnoho přátel v uměleckých kruzích. Jeho přítel, spisovatel 
František Kožík, jehož stejné životní výročí připomínáme na jiném 
místě, nám Václava Poppeho trvale zachoval v postavě pana Poupy v 
románu Město šťastných lásek.

Bohužel jeho pozoruhodná pozůstalost, více než pět tisíc knih, 
velká sbírka grafiky, fotografií, exlibris a umělecké keramiky nezů-
stala ucelená a nachází se dnes ve fondech několika institucí.
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V. Poppe by se dožil 100 let

16. května: Putování po telčských rybnících
Start populární akce bude opět z hráze Ulického rybníka ve 14 hod. až pod hráz Štěpnického rybníka. Cca od 14.30 do 15.00 hod ukázky 
lodních modelářů - rádiem řízené modely na bateriový pohon. Kolem 15.00 hod. vyplutí všech posádek na projížďku okolo ostrova a zá-
věrečný sprint k hrázi rybníka. Děti do 15 let se závodu mohu zúčastnit v posádce s dospělou osobou a musí mít  povinně plovací vestu.

Sdružení měst Česká inspirace, kterého je Telč zakládajícím 
členem, přichází před nastávající turistickou sezónou se zajíma-
vým projektem „Inspirační víkendy“, zaměřeným na podporu 
cestovního ruchu.

„Chceme, aby lidé více poznávali města ve sdružení. Proto 
jsme připravili společnou brožuru, kde návštěvník najde 

stručné představení inspiračních měst. K jejich postupnému na-
vštívení by jej měl motivovat také soubor slev a bonusů, které jed-
notlivá města budou v rámci projektu nabízet,“ informovala TL 
místostarostka Hana Müllerová, která Telč ve Sdružení zastupuje.

Podmínkou je, aby návštěvník měl platnou bonusovou kartu, 
která je přílohou zmíněné brožury. Tu podle Hany Müllerové 
mohli získat třeba návštěvníci stánku České inspirace na veletrhu 
Regiontour v Brně a nově také v informačních střediscích jednot-
livých měst. Ti, co nezískají bonusovou kartu  v tištěné verzi si ji 
mohou stáhnout na adrese www.czech-inspiration.cz.

Podrobný přehled slev je v brožuře, kterou zájemci obdrží na 
IS v každém městě České inspirace.                          hm

Česká inspirace: Přijeďte k nám!

V sobotu 10. dubna se telčské mažoretky zúčastnily IV.ročníku 
taneční soutěže „Dance Děčín 2009“ – O putovní pohár staros-
ty Děčína. Naše děvčata soutěžila ve dvou věkových kategoriích 
– děti a kadetky - mažoretky s hůlkou.

V kategorii děti, v konkurenci 13 souborů, mažoretky z Telče 
obsadily výborné druhé místo, kdy nás dokázala porazit pouze 
děvčata z taneční školy Stardance Chomutov.

Starší děvčata, v kategorii kadetek, neměla tolik štěstí. Při jejich 
soutěžní skladbě jim spadlo několik hůlek a  obsadila sedmé místo. 
Ale i tak je to pěkné umístění, protože u velkých děvčat to byla jejich 
první soutěž. Konkurence mažoretek z 11 souborů byla obrovská.

Pro všechna děvčata byla účast na tak velké soutěži mimořád-
nou zkušeností.

V nejbližších dnech můžete mažoretky vidět 1. a 10. května v Telči.
2. května jedou mažoretky z Telče na soutěž O pohár ze zámku 

do Kolína.                Renata a Marie Křížkovy, vedoucí mažoretek

Mažoretky byly až v Děčíně!
Úspěch telčských mažoretek 

Foto: Jiří Šimáček

Přátelé na něj vzpomínají nejen jako na znalce umění, sběra-
tele a bibliofila, ale také jako na skvělého organizátora zájezdů za
uměleckými památkami a přírodními zvláštnostmi naší vlasti, 
které výborně znal.

Životní pouť Václava Poppeho se skončila v Telči v říjnu 1981.
Podle biogramu, který pro sborník Kdo byl kdo z telčských osob-
ností zpracoval Jindřich Mareček
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Sport
1. 5. 14.00 sportovní hala
Sportovní akademie

15. 5. 16.00 – 19.30 tv na GOB
seminář Taekwondo – aerobic, poomse, 
kyorugi, julnomki
Výuka tréninkových metod s mistrem 
Lee Youn Jae

15. – 17. 5.
RegionRenesanceTour - na kole do měst 
DRZV
Více ve Zpravodaji

16. 5.   Putování po Telčských rybnících
Start z hráze Ulického rybníka ve 14 hod. 
Děti do 15 let se závodu mohou zúčastnit 
v posádce s dospělou osobou a musí mít 
povinně plovací vestu.

24. 5.       areál na Dyjických mostech
Motokrosové závody o Pohár města Telče I.
9.00 hod. trénink, 13.00 hod. závod
www.motoklubtelc.cz

29. - 31. 5.           Májová rallye veteránů
Více ve Zpravodaji
30. 5. 16.00 náměstí
Spolek telčských velocipedistů vítá dojezd 
skupiny veteránistů z Rakouska na Májo-
vou rallye, hraje Dixieland
www.velocipedy-telc.cz

30. 5. Rally Vysočina
10. ročník, Mistrovství ČR ve sprintrally, 
jede se v Telči a blízkém okolí
7.30 hod. - start závodu z náměstí 
Zachariáše z Hradce
cca 100 vozů, 9 rychlostních zkoušek
15.00 hod. - cíl závodu na náměstí 
Zachariáše z Hradce a vyhlášení vítězů
www.mediasport.cz

30. 5. 14.30 sportovní hala
Oddílové přebory v moderní gymnastice

Cvičení pro těhotné a masáže kojenců
v dopoledních i odpoledních hodinách 
dle telefonické objednávky v Kosmet-
ickém salonu Styl, Staňkova ul., kontakt: 
fyzioterapeut Mgr. Petra Lustigová, tel. 
724 415 809

Návrat vystavuje v Brně
Ještě do 8. května mohou návštěvníci 
Brna zhlédnout v galerii Starý pivovar v 
Božetěchově ulici výstavu obrazů a objektů  
s názvem BLAZE.CZ. Mezi 25 umělci, 
kteří se na výstavním projektu podílí, je 
také telčský Ivo Návrat.

Taekwondo
Úspěšné vystoupení v Praze

V sobotu 21. března se reprezentanti SK 
Kyonggi Kwon z Telče a Dačic zúčastnili 
dalších závodů v Praze.

Sedmičlenná výprava si odsud přivezla 
11 medailí a 4 poháry.

V sestavách (Poomse) se mezi jednot-
livci na prvních místech umístili Tomáš 
Mironiuk, Vlastimil Straka a Kryštof 
Krechler. V párech pak na nejvyšší stupeň 
vítězů vystoupili Jan Rella s Tomášem 
Mironiukem a Vlastimil Straka s Petrem 
Plachým.

V boji (Kyorugi) obsadila v kategorii žá-
kyně B 45 kg Tereza Berková první místo a 
Vlastimil Straka mezi žáky B 35 kg druhé 
místo. „S výsledky mých svěřenců jsem 
velmi spokojen. Na pražský turnaj jsme se 
dokázali zodpovědně připravit,“ uvedl po 
návratu z Prahy trenér Petr Konrád.

Podobné úspěchy získali svěřenci 
trenéra Konráda i na dalších turnajích v 
Pelhřimově a v Humpolci.

Podle Petra Konráda sklízí klub na jedné 
straně sportovní úspěchy, kterých si již 
všimlo i vedení české reprezentace, na 
straně druhé jej tíží náklady na cestovné 
na turnaje po celé republice. Proto v sou-
časné době klub usilovně hledá sponzora, 
který by v této oblasti pomohl.

K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.
Victor Hugo

Beletrie
Kolář: Návod k upotřebení; Gabriel: 
Barometr na uhlí; Patterson: Výstraha; 
Smith: Zlatá liška; Roberts: Měsíční 
perly; Meyer: Rozbřesk; Kornerová: 
Carolina; Keleová-Vasilková: Pozlátko; 
Morton: Dům u jezera; Matějček: Umírat 
se má na lačno; Francková: Soukromý 
ráj; Pratchett: Na cestu; Bauer: Pražský 
rozparovač
Naučná
Peroutka: O české a německé kultuře; 
Čechová: Současná stylistika; Sůsová: 
Šité korálky; Bezecný: Schwarzenber-
gové v české a středoevropské kulturní 
historii; Rak: Zdobíme balkony a terasy 
Dětská
Scheffler: Tajemství žlutého kufru;
Brezina: Chrám hromů; Pecháčková: Leg-
enda o svatém Václavovi; Bogdanová-
Čančíková: Laddugandy; Robinsonovi
Výtvarná díla
Ve středu 6. května se uskuteční již pátá 
výtvarná dílna pro děti, tentokrát budeme 
vyrábět dárky pro maminky ke Dni matek. 
Sejdeme se ve 14.00 hodin v dětském 
oddělení Městské knihovny Telč.

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Silový trojboj
D. Lupač uspěl mezi muži

21. března se zúčastnil David Lupač mis-
trovství Čech v silovém trojboji, benčpresu, 
v Sedlčanech. David bojoval poprvé mezi 
muži a vůbec se v silné konkurenci, která se 
v Sedlčanech sešla, neztratil. Výkonem 175 
kg obsadil v kategorii do 110 kg páté místo 
a zajistil si tak nominaci na mistrovství svě-
ta dorostu a juniorů To se bude letos konat 
v Plzni. „David se zúčastnil soutěže mužů 
především proto, aby si potvrdil svou stále 
stoupající formu,“ uvedl pro TL jeho trenér 
Marcel Anděl ze Sokola Jemnice, za který 
David v soutěžích startuje.                     /z/

Nové knihy městské
knihovny

Blahopřání
Dne 18. květ-

na 2009 osla-
ví své krásné 
životní jubile-
um 70 let náš 
manžel, tatínek, 
dědeček a tchán 
pan Jan Mouric 
z Telče.

Do dalších let 
hodně zdraví, 
štěstí a spoko-

jenosti přejí manželka Bohumíra, syn 
Jan s manželkou Janou, dcera Bohumíra 
s manželem Radomírem, dcera Nataša s 
manželem Janem, vnoučata Lucie, Zu-
zana, Markéta, Jan, Petr, Veronika, Ra-
domír, Marie, Nataša, Jakub.

Florbal
Na konci března se dvě mužstva florbalistů
Orla zúčastnila posledního turnaje Ore-
lské florbalové ligy v Kněžicích. Po
střídavých výkonech obsadilo A mužstvo 
4. místo a zajistilo si tak celkově druhé 
místo v letošní lize.

Easter cup pro Telč
18. dubna se orelští florbalisté zúčastnili
turnaje neregistrovaných hráčů v Třešti. 
Mezi deseti mužstvy z Jihlavy, Dačic 
a domácí Třeště se neztratili. Ač na 
začátku turnaje nepatřili mezi favority, na 
konci vystoupili na nejvyšší stupeň vítězů. 
Navíc pohár nejlepšího střelce si odvezl 
telčský Zdeněk Kubát.

TL 5/2009 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 411, 
567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 00286745. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. 
Jeníčková, 
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 09-105

Uzávěrka příštího čísla

20. května 2009
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Kulturní kalendář
2. 5.
Vítání ptačího zpěvu
Více na str. 4

9. 5. 14.00                           náměstí
Zahájení sezóny velocipedistů
Více na str. 12

10. 5. 14.30             náměstí
Den matek
Více na str. 5

15. 5.
Přivítání veteránského motocyklového 
klubu z Rakouska (cca 20 motorek, hudba 
…) pořádá Spolek telčských velocipedistů 
(STV Telč), www.velocipedy-telc.cz

23. 5. 10.00 – 17.00                    náměstí
Folklor v máji a řemeslný trh
vystoupení folklorních souborů Kvíteček, 
Kvítek a Podjavořičan Telč, Krahuláček, 
Furianti z Českých Budějovic, Bítešan z 
Velké Bíteše, folklorní soubory z Finska a 
z Rakouska

27. 5. 8.00     zámek, zámecký park
Pohádkový den s Bílou paní
Utvořme rekord v počtu Bílých paní v 
Telči
Pro předškolní děti a děti z 1. až 5. tříd zá-
kladních škol, pohádka O brejlaté princez-
ně, šermíři, Bílá paní, kaše, výtvarná soutěž

Koncerty
2. 5. 13.30          kostel Jména Ježíš
Pěvecký sbor Harmonie (Beemster – Ho-
landsko), sbormistr Gerard Leegwater, 
Emma Ulrich – klavír
Program: skladby Gioacchino Rosini, W. A. 
Mozart, Dim. Bortniansky

5. 5. 19.30                           sál DPS
Naše paní Božena Němcová
Literárně-hudební večer s Vladimírem Ma-
tějčkem - ukázky z díla B. Němcové a její 
korespondence s významnými osobnostmi 
19. století, zazní klavírní tvorba Bedřicha 
Smetany

20. 5. 19.30                           sál DPS
Smetanovo trio (Praha)
Jitka Čechová – klavír, Jana Vonášková-
Nováková – housle a Jan Páleníček – vio-
loncello
Program: Vítězslav Novák, Bohuslav Mar-
tinů a F. Mendelssohn-Bartholdy

Výstavy
Výstava fotografií partnerských měst Telč
a Waidhofen an der Thaya

3. 4. – 15. 6.       vstupní síň radnice v Telči
Gusto auf Waidhofen machen
Mag. Helmut Hutter, Andreas Biedermann

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Anna Šindlerová, Staré Město
Amálie Pacherová, Podolí
Jitka Krejčová, Studnice

Blahopřejeme novomanželům
Luboš Dolejší, Polná
   a Lucie Fišerová, Jihlava
Vladimír Kubala, Třešť
   a Jaroslava Tomandlová, Dl. Brtnice

Opustili nás
Zdeněk Šindler, Staré Město 62 let
Jaroslav Procházka, Štěpnice 70 let
Jaroslava Pavlíčková, Štěpnice 86 let
Marie Štěpánková, Štěpnice 88 let
Jiří Palas, Staré Město 58 let
Marie Vyvadilová, Staré Město 87 let
Ladislav Zouhar, Podolí 72 let
Ladislav Terbl, Podolí 87 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u naro-
zených dětí na základě písemného souhlasu 
obou rodičů, u sňatku na základě písemného 
souhlasu obou novomanželů a u zemřelých po-
dle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou 
(vypravitelem pohřbu).

Bohoslužby
Římskokatolické
2. 5. so 18.00 Matka Boží
3. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 5. so 18.00 Matka Boží
10. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
16. 5. so 18.00 sv. Jan
17. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jan
  10.30 sv. Jan
21. 5. čt 8.00 Matka Boží
  18.30 sv. Jakub
  19.00 Dyjice – pouť
23. 5. so 18.00 Matka Boží
24. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
30. 5. so 18.00 Matka Boží
31. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

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

7. 5. – 1. 11.
Telč očima Jindřicha Bednáře na rad-
nici ve Waidhofenu an der Thaya
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 7. 5. v 
18.00 hod. na radnici Městského úřadu 
Waidhofen an der Thaya.
Vystoupení Hudební školy Alberta Rei-
tera.

18. 5. – 28. 5.                budova ČVUT
Poznej světové dědictví UNESCO
Putovní výstava fotografií nejkrásnějších
míst světa
Vydejte se s námi objevovat jedinečné krásy 
a vzácné stavební památky.
Slavnostní vernisáž výstavy v pondělí 18. 
května v 16 hod.
Výstava je přístupná Po až Pá 10 – 12, 13 
- 16 hod., v sobotu 23. 5. otevřeno

30. 5. – 4. 6.                             zámek
Květiny pro Bílou paní
Květinová výzdoba v renesančních sálech 
na prohlídkové trase A
Více na str. 12

Klub zdraví
20. 5. 18.00    malý sál hotelu Antoň
Expedice Arktida
přednáška s prezentací doc. Josefa Elstera, 
účastníka nedávné arktické expedice
beseda, vystoupení žáků ZUŠ Telč, ochut-
návka ze zdravé kuchyně

Klub důchodců
9. 5. 14.00      v budově polikliniky
Den matek
literární pásmo z veršů Václava Štěpána, 
hudba Anežka Kožešníková a Zdeněk 
Chvátal
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

Chovatelé
10. 5. 7 – 11 hod.    areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – vý-
kup kožek

Dům dětí a mládeže
24. 5. 13.30
Pohádkový park
Tradiční pohádkové soutěžení tentokrát 
jinak. Ve spolupráci s Rádiem Vysočina 
a zámkem Telč.
Zveme všechny děti nejen do parku, ale 
i do zámku na pódium, kde je připraven 
program s živými vstupy do rádia.
Sledujte plakáty.
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Vlastimil Straka a Petr Plachý, nejlepší kadeti na závodech Cobra Cup 2009 v Poomse. Více 
čtěte na str. 18                                                                                            Foto: archiv CKBU

Před sto lety, v roce 1909, spatřily 
světlo světa první výrobky Lidové ma-
lírny v Telči. V  TL postupně předsta-
vujeme její pozoruhodná, a spíš méně 
známá, díla. Seriálem nás  provází 
odborník a velký znalec historie Lido-
vé malírny pan Petr Krchňavý, majitel 
telčského starožitnictví. To nově sídlí 
na náměstí Zachariáše z Hradce vedle 
hotelu Celerin.

O vystoupení telčských mažoretek čtěte na str.17                       Foto: Renata Křížková

Lidová malírnaCo letí? Mažoretky a taekwondo

Jak v krizových situacích?
Školící projekt ČVUT Praha a university v britském Manchesteru začal 18. dubna v 
telčském středisku ČVUT. Zúčastní se jej na 70 profesorů a studentů z celého světa. 

Seminář taekwonda

Lee Youn Jae opět v Telči
Aktivní Centrum  korejských  bojo-

vých umění  SK KYNOGGI KWON v 
čele s Petrem Konrádem  připravilo na 
pátek 15. května seminář, který povede 
mistr Lee Youn Jae (taekwondo 6.dan) 
prezident České asociace jihokorejských 
bojových umění. Seminář je veřejně 
přístupný a koná se v tělocvičně Gym-
názia Otokara Březiny. Jeho náplní bude 
výuka nových tréninkových metod. 
První část semináře začne v 16 hodin, 
druhá v 17,30.

Dózička ve tvaru art deco patří do 
„novější“ produkce malírny. Pochází z 
přelomu dvacátých a třicátých let.
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D O P R O V O D N É
A  S P O L E Č E N S K É  A KC E

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

Pátek sedmnácté-
ho dubna je den 
„ostrého startu“ 
více než dva ro-
ky připravované 
Dolnorakouské 
výstavy. 
V 10 hodin v Hor-
nu, ve 14 hodin 
v Raabsu a v 18 
hodin v Telči bu-
dou za účasti vý-
znamných osob-
ností z obou zemí 
pomyslně přestři-
ženy pásky výstavních expozic.
Skončí tím náročná činnost desítek firem 

a stovek lidí, kteří se podíleli na přípra-
vě výstavních prostor, získání a insta-
laci výstavních předmětů a vybudování 
potřebného technického zázemí pro ná-
vštěvníky. Těm všem patří velký dík za 
odvedenou práci.
Pro řadu lidí však to podstatné nyní za-
číná. Pracovníci informačních center, 
průvodci, ale také obchodníci, kucha-
ři, číšníci či ubytovatelé jsou připraveni 
poskytnout návštěvníkům výstavy kva-
litní služby. Těm všem bych přál co mož-
ná nejvíce spokojených klientů. A všech-
ny budoucí návštěvníky bych chtěl pozvat 
do Telče, Raabsu i Hornu. Prohlídka vý-
stavy či účast na řadě doprovodných akcí 
bude stát určitě za to.

Starosta města
Roman Fabeš

Dolnorakouská výstava startuje
Slavnostní zahájení 
Dolnorakouské zemské výstavy

17. 4. 2009

Horn 10 hod., Raabs 14 hod., Telč 18 hod.

Oficiální zahájení zemským hejtmanem
Dolního Rakouska
 Dr. Erwinem Pröllem
a hejtmanem kraje Vysočina
 MUDr. Jǐrím Běhounkem
za účasti významných hostů společenského života obou zemí

 Pouze pro zvané.

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 zahrádká̌r̊u - Telč
  4. 4. Vítání svátk̊u jara - Telč
13. 4. Velikonoční obch̊uzka se souborem 
 Podjavǒričan - Telč
18. a 19. 4. Regionální slavnosti k zahájení 
 Dolnorakouské zemské výstavy
 v Hornu a Raabsu se prezentují kulturními 
 a kuliná̌rskými 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 um̌elc̊u 
 p̊usobících v SND v Bratislav̌e - Telč
24. a 25. 4. Šapitó 2009  
 Multižánrový festival na cestách - Telč
25. a 26. 4. Čtená̌rský festival - Horn
25. a 27. 4. Divadlo na zdi - Waidhofen an der Thaya
30. 4. a 1. 5. Beltine 2009 - Telč

Slavnostní zahájení Dolnorakouské zemské
výstavy v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce

20.00 hod. vystoupení velkého dechového
 orchestru Tutti p̌ri ZUŠ Jihlava
20.30 hod. zahájení starostou města 

 Mgr. Romanem Fabešem
21.30 hod. slavnostní oȟnostroj

Od 18. 4. budou zp̌rístupňeny prostory
 Dolnorakouské zemské výstavy -
 Státní zámek, Muzeum Vysočiny, 
 Zámecká galerie, Městská galerie

P̌ri zahájení výstavy se rozzá̌rí nad telčským náměstím oȟnostrojTelč - m̌esto UNESCO - se ťeší na návšťevníky výstavy



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

Erwin Pröll a Jǐrí Běhounek zahájí výstavu v Telči

a stanou se rovněž příležitostí k navázání 
trvalých osobních přátelství.

Vím, že jste jedním z otců myšlenky uspo-
řádat část Dolnorakouské zemské výsta-
vy v Telči. Bylo obtížné tento „revoluční“ 
nápad v Rakousku prosadit?
Erwin Pröll: 
Ne, nebylo to skutečně těžké. Dvacetile-
té výročí pádu železné opony poskytlo té-
ma. A z toho vznikla myšlenka uskutečnit 
první mezinárodní zemskou výstavu. A že 
máme pravdu, ukazuje již také předběžná 
dobrá spolupráce. To je důležitým předpo-
kladem 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

Výstava připomíná 20. výročí pádu želez-
né opony. Jak Vám železná opona ovliv-
nila život, jak na Vás zapůsobila?
Erwin Pröll:
Samozřejmě, že ovlivnila. I u nás nega-
tivně ovlivňovala život celého příhranič-
ního regionu a všech lidí, kteří v něm ži-
li. Tedy i můj.
Méně v dětství, ale o to více s přibývají-
cím 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 pozdě-
ji jsem se musel s rodiči o své české přá-
tele bát. Do Československa přijely rus-
ké tanky...
Také v mé diplomové práci se téma „želez-
ná 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 vojen-
ské služby. Do té doby to pro mě bylo 
pouze místo, o kterém se mluvilo a psalo, 
ale které jsem si nedokázal ve všech dů-
sledcích plně uvědomit a představit.
Byla to neprostupná hranice plná zábran, 
plotů, strážných věží a kilometrů ostna-
tých drátů. Nebylo pochyb, že jsme ne-
kompromisně odděleni od našich souse-
dů a celé západní civilizace.

Kdy jste začal věřit, že železná opona 
padne?
Erwin Pröll: 
Dobře si vzpomínám, jak intenzivně a na-
pjatě jsem události v roce 1989 sledoval. 
Na počátku byly samozřejmě obavy a po-
chybnosti, protože nikdo nevěděl, jak ten-
to vývoj bude pokračovat. Vzpomínky na 
rok 1968 byly tehdy hodně živé.
Ale s každým přibývajícím dnem mohli 
lidé bezpečněji projet přes hraniční pře-
chody, rostla důvěra a upevnila se jisto-
ta, že železná opona byla konečně pře-
konána.

Jiří Běhounek: 
Ten okamžik přišel ve chvíli, kdy padla 
Berlínská zeď a nastal hromadný exodus 
lidí z bývalé NDR do západního Němec-
ka. Doba se prudce změnila a bylo zřej-
mé, že celospolečenské změny už nelze 
zastavit.

Co od výstavy očekáváte?
Erwin Pröll: 
Se zemskou výstavou spojujeme tři pod-
statné cíle:
Chceme ukázat společnou historii jednot-
nou v Dunajské monarchii, rozdělení po 

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 turis-
tický rozvoj. Dolní Rakousko investuje 
22 mil. Euro do výstavních míst v Hornu 
a Raabsu. Následný celkový efekt těch-
to nemalých investic pak ve Waldvierte-
lu odhadujeme na dalších 30 až 40 mil. 
Euro.
V neposlední řadě podpoří výstava v ce-
lém regionu také myšlenku spojené Ev-
ropy.

Jiří Běhounek: 
Osobně bych si přál, aby návštěvníci Dol-
norakouské zemské výstavy z České re-
publiky i Rakouska měli chuť objevo-
vat společné dějiny zemí v srdci Evropy, 
hledat rozdíly i podobnosti obou náro-
dů a měnit mnohdy vžité mylné předsta-
vy o svých sousedech. Pevně věřím, že 
samotná výstava i mimořádně pestrý do-
provodný program přispějí ke vzájemné-
mu porozumění občanů našich regionů 

Hejtman kraje Vysočina 
Jǐrí Běhounek
(1952, Praha)

Dolnorakouský zemský hejtman 
Erwin Pröll
(1946, Radlbrunn)



Informace

Otev̌rení nové muzejní expozice se rychle blíží
17. dubna 2009 se otev̌rou brány Dolnorakouské zemské výstavy v Hornu, v Raabsu a v Telči

Před zahájením Dolnorakouské zemské výstavy 2009 jsme požá-
dali o rozhovor a představení koncepce nové muzejní expozice au-
tora libreta PhDr. Josefa Hrdličku, Ph.D., který působí na Filozo-
fické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pane doktore, přípravou libreta pro no-
vou muzejní expozici, která bude součás-
tí Dolnorakouské zemské výstavy, jste se 
opět vrátil k telčským dějinám. Jaké jsou 
Vaše vazby k telčské historii?
Dějiny Telče mě zajímají, a to si pama-
tuji přesně, od roku 1992, kdy jsem ješ-
tě jako student město navštívil. Určitě 
k tomu přispěla také moje manželka Mar-
kéta, která nás tehdy prováděla na zámku 
a s níž jsme později dějinám města věno-
vali několik článků a dvě publikace. Byl 
jsem proto rád, že mě oslovil Michal Steh-
lík s nabídkou podílet se na vzniku nové 
muzejní expozice. Navíc manželka v mu-
zeu v letech 1997 až 2001 pracovala, tak-
že jsme oba dobře znali telčský sbírkový 
fond i to, co zajímavého může návštěvní-
kům nabídnout.

Mohl byste přiblížit, jakou změnou pro-
šlo telčské muzeum v rámci nové výstav-
ní expozice?
Muzeum prošlo velkou proměnou a tě-
ší nás, že se po 20 letech dočká moderní 
expozice. Původně jsme chtěli současnou 
výstavní plochu rozšířit o další místnos-
ti, nakonec k tomu ale nedošlo. Přestože 
jsme si museli vystačit se stávajícími pro-
story, expozice bude mít oproti své před-
chůdkyni zcela nové pojetí i výtvarné ře-
šení. S rozsahem změn souvisely i mnohé 
technické a organizační obtíže, s nimiž 
nám byla nápomocná vedoucí muzea He-
lena Grycová-Benešová. Při koncipování 
libreta jsme museli vycházet z požadav-
ku, aby expozice byla řešena jako trva-
lá. Zatímco ostatní části Dolnorakouské 
zemské výstavy budou otevřeny jen v do-
bě jejího konání, nová muzejní expozice 
by měla „vydržet“ mnohem déle.

Můžeme Vás požádat o krátké provedení 
touto částí výstavy a upozornění na uni-
kátní exponáty?
Přestože jsme expozici koncipovali jako 
stálou, některé unikátní předměty spoje-
né s telčskými dějinami uvidí návštěvníci 
pouze v letošním roce. Díky ochotě a po-
chopení telčské fary i brněnského biskup-
ství budou jen dočasně vystaveny některé 
barokní liturgické předměty. Za unikátní 
považuji také sbírku svatebních prapor-
ců z telčského okolí, jimž bude věnován 
větší prostor než v minulé expozici. Po-
zoruhodné sochařské dílo a etnografic-

ké sbírky Františka Vladimíra Foita bu-
dou představeny v samostatné místnosti 
s videoprojekcí. Z dalších předmětů, kte-
ré si zaslouží pozornost, je možné zmí-
nit památky na místní židovskou komu-
nitu, ale tak bych mohl pokračovat ještě 
dlouho. Expozice návštěvníkům nabídne 
také prostor pro odpočinek při sledová-
ní sestřihu z pohádek a filmů natáčených 
v Telči. Naopak jeden z magnetů minulé 
expozice uvidí návštěvníci až v dalším ro-
ce. Pohyblivý betlém projde náročnou re-
konstrukcí, kterou nebylo možné do ote-
vření zemské výstavy stihnout.

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

Která část výstavy prezentující telčskou 
historii je Vám nejbližší? 
Během práce na výstavě jsem si stihl ob-
líbit všechny její části. Asi nejbližší je 
mi její úvodní část, v níž jsou představe-
ny nejstarší předměty z muzejních sbírek, 
jejichž prostřednictvím se návštěvníci se-
známí se středověkými a raně novověký-
mi dějinami města. 

Děkuji za rozhovor 
Hana Müllerová 

Autor libreta
muzejní expozice 
Josef Hrdlička

Místa konání výstavy
Horn - D̊um um̌ení (Kunsthaus)
Raabs - Farský dvorec (Lindenhof)
Telč - vybrané prostory zámku,
 - galerie Hasičský d̊um, radnice

Otevírací doba
18. duben až 1. listopad 2009 
denňe 9,00 až 18,00 hodin
(poslední vstup v 17,00 hodin)

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, neďele a svátky - 14,30 hod.

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

Ceník vstupenek

Normální vstupenka (cena za osobu)
platná pro všechny ťri výstavní místa 220 Kč

Zlevňené vstupné (cena za osobu)
skupiny nad 20 osob 200 Kč
skupiny nad 50 osob 170 Kč
seniǒri, studenti a zdravotňe postižení 200 Kč

Žákovská vstupenka
žáci do 15 let a studenti do 18 let 75 Kč

Rodinná vstupenka
2 dosp̌elí a max. 4 žáci a studenti do 18 let 440 Kč

Příplatek ke vstupence 
na prohlídku s pr̊uvodcem
na osobu a výstavní místo 50 Kč

Společná vstupenka do muzeí a galerií 
žrizovaných krajem Vysočina
oprav̌nuje ke 12 vstup̊um za zvýhodňenou cenu
plné vstupné  120 Kč
snížené vstupné 60 Kč 
vstupné pro školní ťrídy 300 Kč

Se vstupenkou Dolnorakouské zemské výstavy 
20% sleva na vstupné na Státní zámek Telč

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

Kyvadlová doprava
Horn - Raabs - Telč
čtvrtek až neďele - ňekolikrát denňe

Jízdní ̌rád bude k dispozici v Infocentru výstavy
na radnici a na internetových stránkách 
www.dolnorakouska-vystava.cz



Návštěva Dolnorakouské zemské výstavy
je jedinečnou kulturní p̌ríležitostí 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 ra-
kouských partnerů.
V našem zpravodaji vás budeme pravidelně o těchto akcích informo-
vat, více naleznete na www.telc.eu a www.dolnorakouska-vystava.cz


