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Projektový list pro zveřejnění informací na stránkách Programu 

Název a číslo projektu:   

Historie bez hranic 1099 - 2019, Historické slavnosti v Telči, KPF-02-070 

Název žadatele:   

Město Telč 

Název partnera (partnerů):   

Stadt Waidhofen an der Thaya 

Doba realizace projektu: 

01.03.2019 – 30.09.2019 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

   17 959 € /   15 265,15 € 

Stručný popis projektu: 
V roce 2019 si připomínáme 920. výročí založení města Telče. Historické slavnosti se konaly v Telči ve dnech 

16. a 17. srpna 2019. V celodenním programu vystoupily na několika pódiích kapely, hudebníci, ale i šermíři a 

Privilegované, uniformované a ozbrojené sbory občanů z Waidhofenu an der Thaya. Proběhla divadelní 

představení z dávné historie i současné doby města pod názvem „Telč sobě“. Po celém náměstí se konal 

řemeslný trh. Vyvrcholením slavností byl průvod městem, kterého se zúčastnily spolky z Telče i okolí. Účastníci 

průvodu v čele se Zachariášem z Hradce a jeho chotí Kateřinou z Valdštejna se zdravili s místními občany i 

návštěvníky města. Na pódiu před budovou radnice proběhla slavnostní ceremonie, na které vystoupili 

s krátkou zdravicí všichni významní hosté. Na programu se podílely téměř tři desítky spolků a organizací. 

V roce 2019 jsme si připomněli i 10. výročí od konání úspěšné Dolnorakouské zemské výstavy mezi městy Telč, 

Horn a Raabs an der Thaya, která upevnila vztahy mezi regiony Vysočina a Waldviertel. Vzájemnou spoluprací 

mezi městy Telč, Horn, Raabs an der Thaya a partnerským městem Telče, Waidhofen an der Thaya, vznikla 

společná výstava „Historie bez hranic“, která je zaměřená na památky v jednotlivých městech. Slavnostní 

prezentace výstavy se uskutečnila v sobotu 17. srpna ve vstupní síni radnice v rámci konání Historických 

slavností. Vernisáže se zúčastnili zástupci jednotlivých měst i Kraje Vysočina, z partnerských měst Šala a 

Waidhofen an der Thaya, z Raabsu an der Thaya a členové Privilegovaných, uniformovaných a ozbrojených 

sborů občanů z Waidhofenu an der Thaya. Koncem září 2019 bude výstava převezena do Waidhofenu an der 

Thaya a následně do Raabsu an der Thaya a Hornu. 

Fotografie z realizace projektu: 

 


