Vzpomínáme na 20. století

Připomínáme si
30 roků
● 13. dubna 1984 zemřel Jaroslav Horák
(*1914), muž, který v letech 1940 až 1980
mimořádným způsobem ovlivnil v Telči tehdy velmi aktivní ochotnickou scénu.
Byl nejen jejím hlavním organizátorem,
ale také nadaným hercem, režisérem a dramaturgem.

40 roků
● 17. dubna 1974 zemřel Antonín Bartušek (*1921, Želetava). Uznávaný historik
obohatil řadou děl regionální dějiny Vysočiny. Mimo jiné napsal také studii o telčském zámku. Pro Telč je nejvýznamnější
jeho práce Plná luna, podrobný životopis
básníka Vincence Furcha.

130 roků
Léto 1934. Krásná auta na krásném náměstí. Na počátku května si to díky Veteránské
revui připomeneme.

Přečetli jsme za vás
Nejen propagace města ve „velkých“ novinách či v televizi potěší příznivce Telče
a přivede k nám nové návštěvníky. Tentokrát jsme si o Telči přečetli ve dvou obecních zpravodajích.
● Borský zpravodaj (vydává obec Horní Bory u Velkého Meziříčí) připomněl
v č. 6/2013 tamního nejslavnějšího rodáka, P. Josefa Těšíka. Autor, Pavel Kříž,
samozřejmě zmínil aktivity děkana Těšíka v Telči a jeho literární činnost. Článek
končí výzvou k návštěvě Těšíkova hrobu
na hřbitově u sv. Anny v Telči.
● Veselíčské noviny (zpravodaj Veselíčka u Lipníka nad Bečvou) v č. 27 uveřejnil na závěr vzpomínek tamní rodačky Marie Iglo-Šašecí (*1869 +1950) životopisnou
glosu PhDr. Evy Melmukové Šašecí. Autor,
Josef Richter, genealog Podstatských a znalec tamní historie, tak na severní Moravě připomněl dávné spojení Telče a Veselíčka, jako dvou sídel Podstatských - Lichtensteinů.

Pocta telčskému rodákovi

J. Palliardi je čestným
občanem M. Budějovic
Narodil se 20. února 1861 v Telči. Jeho
otec zde byl úředníkem hospodářské správy Podstatských - Lichtensteinů. V rodném městě ale synovec básníka Vincence
Furcha dlouho nepobyl. Gymnázium absolvoval v Kroměříži, práva v Praze. Jaroslav Palliardi. Neproslavila ho advokátní
praxe, ale archeologie, které se celý život
na vysoké úrovni věnoval. Přesně před 100
lety vydal ve Vídni studii Relativní chronologie mladší doby kamenné. Archeologové se jí řídí dodnes. V Moravských
Budějovicích, kde od konce 19. století Jaroslav Palliardi působil, se aktivně zapojil
do veřejného života a komunální politiky.
3. března 2014 ho tamní zastupitelé jmenovali čestným občanem města. Navíc na září tam připravují mezinárodní konferenci
o jeho archeologických výzkumech a také
mu odhalí pamětní desku.
/z/

Telč v proměnách času
Telč v proměnách času je název výstavy
fotografií, která bude od 23. dubna do 14.
května ve vstupních prostorách radnice.
Autory snímků jsou žáci telčské základní
školy praktické, kteří se v rámci školního
projektu „Čas“ pokusili podle starých fotografií nafotit současnou podobu daných
míst. Vernisáž výstavy se koná ve středu
23. dubna ve 14:30 hod. Přijďte se podívat,
do jaké míry se Telč změnila či nezměnila.
Mgr. Roman Svoboda

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Karlův most
Ing. arch. Ondřej Šefců

16. dubna v 18 hodin
Univerzitní centrum
Masarykovy univerzity v Telči

● 17. dubna 1884 se v Malhostovicích
u Brna narodil P. Josef Rampula (+1962).
Profesor náboženství a dějepisu na telčském gymnáziu patří mezi největší osobnosti Telče první poloviny 20. století.
Dvacet roků (1920 - 1940) byl nepřetržitě členem městské rady. Svým rozhledem
pozitivně ovlivnil řadu rozhodnutí tehdejší samosprávy. Zásadním způsobem se zasloužil o postavení Katolického domu.
Zcela mimořádná je jeho badatelská a publikační činnost o historii Telče. Práce J.
Rampuly nejsou dodnes překonané a stále
z nich čerpají současní historici.

160 roků
● 27. dubna 1854 se narodil v Táboře Jaroslav Janoušek (+1897). Profesor telčské reálky (od 1882) se nesmazatelně zapsal do telčské historie dílem Město
a panství Telč (spolu s Janem Beringerem)
a založením městského muzea. Podle jeho
návrhu byl na konci 19. století restaurován
farní kostel sv. Jakuba. Jako velmi nadaný
malíř sám tehdy vymaloval jeho presbytář.

200 roků
● 27. dubna 1814 zemřel v Třebíči P. Jakub Dvořecký. Telčský rodák (*1750) byl
v roce 1773 vysvěcen na kněze. Třebíči,
kde byl od roku 1798 děkanem, zanechal
několik historických spisů. Nejdůležitější je tzv. Domácí protokol, což je vlastně
kronika farnosti a města. Někteří historici
jej považují za potomka starobylého rodu
Dvořeckých z Olbramovic.

Více:

Kdo byl kdo
významní obyvatelé Telčska
Muzejní spolek Telč
a Telčské listy 1995
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Nové spoje Student
Agency přes Telč!

Veteránská revue je tady. Školní budově
Opět s novinkami
v Urbanově je 140 let

Žluté autobusy Student Agency již nebudeme v Telči vídat jen na tradiční lince
Brno - České Budějovice. Od pondělí 24.
března zavedl největší provozovatel autobusových dálkových spojů v republice její modifikovanou verzi přes Velké Meziříčí. Nová linka nabízí cestujícím dva nové
přímé spoje do Českých Budějovic se zastávkou v Jindřichově Hradci a dva spoje
do Třebíče a Brna vedené přes Velké Meziříčí. Je to vůbec první přímý autobusový
spoj s tímto městem v historii autobusové
dopravy. V Kraji Vysočina patří Telč mezi šest měst, do kterých autobusy Student
Agency přijíždí.

Nebudeme daleko od pravdy. Veteránská
revue Spolku telčských velocipedistů je
po pěti ročnících podnikem domácí kulturní scény, který jednorázově přivede na náměstí největší množství diváků. Zdánlivě
to je logické. Kola nás provází od dětství,
v kočárku či na koloběžce, usnadňují nám
práci (kotouče, káry a občas ještě i trakaře), ve všech možných variantách a situacích nás přemisťují, až nás jednou dovezou
i ke sv. Anně.
O novinkách letošní Veteránské revue
jsme hovořili s jedním z organizátorů, Jiřím Holubcem. „V pátek 2. května se pokusíme vytvořit český rekord v počtu kol,
starých i nových, která přijedou v určený
čas (16,00) na jedno místo. Samozřejmě
na naše náměstí. Zveme mládež, dospělé a také seniory, aby v páteční odpoledne přijeli se svými stroji a přispěli tak
k rekordu, kterým chceme Telč zviditelnit. Proto také heslo: I na nových kolech
do historie.“
Na sobotu připravili pořadatelé již tradiční přehlídku veteránů všeho druhu s řadou kulturních vystoupení. Podrobný program najdete na straně 14 těchto TL.
I tady nás J. Holubec upozornil na jednu
novinku: „Od 16 hodin se uskuteční retro

Brno - V. Meziříčí - Č. Budějovice
12:00 odjezd Brno, 12:45 V. Meziříčí*,
13:10 Třebíč*, 13:50 Telč, 14:34 J. Hradec, 15:35 Č. Budějovice
17:00 odjezd Brno, 17:44 V. Meziříčí,
18:10 Třebíč, 18:50 Telč, 19:40 J. Hradec,
20:35 České Budějovice
Č. Budějovice - V. Meziříčí - Brno
7:00 odjezd Č. Budějovice, 8:00 J. Hradec, 8:50 Telč, 9:35 Třebíč, 10:00 V. Meziříčí, 10:45 Brno
12:10 odjezd Č. Budějovice, 13:10 J. Hradec, 14:00 Telč, 14:45 Třebíč*, 15:10 V.
Meziříčí*, 15:55 Brno
* v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje

Do Raabsu i s kolem
Na přeshraniční autobusové lince Telč
- Raabs a/Th. je u všech spojů od 28.
března do 26. října zařazován k autobusům cyklopřívěs na přepravu kol.
Do 30. června jsou navíc kola přepravována zdarma. Více v příštích TL.
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kdysi slavného závodu Mezi dvěma branami v podobě jízdy pravidelnosti automobilů a motocyklů vyrobených před rokem 1938. Závod se pojede po klasické
trase původního závodu, z náměstí Dolní bránou po hrázi Štěpnického rybníka,
Štěpnicí, Staňkovou a Masarykovou ulicí zpět na náměstí Horní bránou. Nejen
pro pamětníky to bude jedinečný zážitek.
A od 17 hodin rozezní náměstí jazzové
rytmy.“ V neděli pak z Telče vyjede rallye
veteránů do Třebíče. Její start je v 9 hodin
na náměstí. Přání na závěr? Pořadatelé mají jen jedno. Pěkné počasí, protože na sobotu po 14. hodině počítají i s průletem historických letadel nad náměstím.
/z/

Nejmenší škola správního obvodu Telče
v Urbanově slaví. Zdejší školní budově je
letos 140 roků.

Starosta Urbanova Jiří Kotrba v této souvislosti zdůrazňuje: „Škola má u nás ale
daleko starší historii. První zmínka o ní je
u zdejší fary z roku 1662, o deset let později se zmiňuje i první učitel. V roce 1808
bylo do školy zapsáno 166(!) žáků, o 50
roků později ji navštěvovalo 151 dětí. Protože původní budova byla ve špatném stavu, rozhodli se naši předci postavit školu
novou. Stavební práce začaly na jaře roku

1874 a v září téhož roku již do lavic usedli žáci. V září 2014 tak projde vraty školy
140. ‘várka‘ nových prvňáků.“ Na otázku,
na co se mohou těšit, odpovídá současný
ředitel urbanovské školy Hynek Vohoska: „Nabízíme téměř rodinné prostředí.
Učí se ve dvou třídách, které jsou vybaveny nejen moderní technikou (interaktivní
tabule, tablety), ale i předměty, které při
výuce používaly i předcházející generace učitelů. Máme možnost pracovat téměř
individuálně s každým žákem. Vidíme, že
rodiče takový přístup oceňují. Pomoc těm
zaměstnaným nabízí i vloni zřízená školní
družina.“ Škola k výročí spolu s obcí připravuje řadu akcí, o kterých budeme v TL
průběžně informovat.
Podle TZ, redakčně kráceno.

Duben v urbanovské škole
1. 4. - 30. 4.
Výstava „Hra s barvou“
30. 4.
III. Den Země na školním hřišti

