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Žně. Mokrý start
Ve středu 15. července vyjely poprvé 

kombajny ZD Telč, aby sklidily letošní 
úrodu. TL to sdělil předseda družstva 
Ing. Miroslav Nosek. Telčské družstvo, 
největší producent obilovin v regionu,  
má jimi letos oseto 1200 ha. Z toho více 
než jedna třetina, 450 ha, jsou pole s pše-
nicí. Na odhad  sklizně jsme se ani před-
sedy Noska nezeptali. V letošním počasí 
by to bylo, jako žádat o věštbu z křišťálové 
koule. Vždyť bezprostředně poté, co žně 
na Telčsku začaly, přišly o víkendu další 
intenzivní srážky, které je opět zastavily.

Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč!

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou
Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soš-

ka. Tolik hovorových názvů máme v Telči 
pro bývalou jezuitskou kolej na náměstí. 
Pamětníci by ještě přidali c.k. kasárna a 
určitě i další.

Po zámku největší historický areál ve 
městě se od doby svého vzniku před více 
než 350 lety dočká zásadní rekonstrukce. 
Na počátku července to na mimořádné 
tiskové konferenci oznámilo vedení Masa-
rykovy univerzity v Brně, které celý areál 
patří. O rozsahu největší jednorázové in-
vestice do památkového objektu v Telči 

jsme hovořili s ředitelem Univerzitního 
centra MU Ing. Josefem Plucarem. To v 
současné době areál spravuje a bude mít 
také na starosti jeho proměnu na moderní 
centrum vzdělávání a kultury, odpovídají-
cí požadavkům třetího tisíciletí.

Pane řediteli, můžete čtenářům 
TL stručně přiblížit, co objekt, který 

neodmyslitelně k Telči patří a ke kte-
rému má většina čtenářů osobní vztah, 
čeká?

Slova z úvodu o mimořádnosti  zaha-
jované investice nejsou podle mě vůbec 
novinářskou nadsázkou. Rekonstrukce, 
která je rozdělena na dvě etapy, si vyžádá 
celkový náklad více než 155 mil Kč. Pro 
nás, ale hlavně pro Telč, je důležité, že se 
nejedná o úvahu, ale o skutečnost, na kte-
rou jsou plně zajištěny finanční zdroje.

Protože všichni víme, jak platí okříd-
lené „Peníze jsou až na posledním mís-

tě“, odkud pochází relativně nepředsta-
vitelné  finanční prostředky?

Podstatnou část, 133 mil. Kč, získa-
la Masarykova univerzita z Finančního 
mechanizmu zemí Evropského hospo-
dářského prostoru a Norska. Zkráceně z 
tzv. Norských fondů. Zbytek, 22 mil. Kč, 
je z prostředků univerzity.

Mluvil jste o dvou etapách realizace. 
Jak budou vypadat a jaký je jejich časo-
vý horizont?

V první etapě, za 84 milionů korun, se 
práce zaměří na komplexní rekonstrukci 
objektu. Bude provedena obnova někte-
rých původních architektonických prv-
ků, jako například dvorních arkád, sana-
ce a úprava sklepních prostor apod.

Ve druhé etapě, která bude zahájena 
ještě do konce letošního roku, budou 
upraveny půdní prostory vestavbou po-
kojů v celkové ubytovací kapacitě 72 lů-
žek pro studenty, vyučující a účastníky 
konferencí.

pokračování na str. 4
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Ve středu 1. července se i Telč stala 
epicentrem jednoho z přívalových dešťů, 
které letos mimořádně sužují celou re-
publiku. Od půl šesté večer, přesně 17. 24, 
zde za pouhou hodinu spadlo 57,8 mm 
vody! Do pozdního večera pak byl celko-
vý úhrn srážek deštivého dne 66 mm.

„V důsledku této mimořádné srážky 
vznikla místní povodeň - dešťové vpusti 
nestačily odvádět dešťovou vodu, na ko-
munikacích se tvořily potoky a v několi-
ka případech vnikla voda i do objektů. 
Mimořádné škody ale nebyly nahlášeny,“ 
uvedl pro TL vedoucí odboru životního 
prostředí telčské radnice Antonín Dvo-
řáček a dodal, „okamžitě došlo ke zvýšení 
hladin v rybnících a průtoků v Telčském 
potoce a Moravské Dyji, kde bylo krátko-
době dosaženo 2. stupně povodňové akti-

Jako v nebi
Výstava obrazů a zrcadel  

Martiny Lancingerové v síni 
Základní umělecké školy na 
náměstí. Výstava by se také 
mohla jmenovat Telč v nebi. 

Pro některé práce čerpala 
malířka a historička náměty 

také v Telči.

Do  9. srpna!

1. července Na Korábě                                                                        Foto: Tereza Jeníčková

Extrémní deště se nám nevyhnuly
vity. Během následujícího dne se průtoky 
v tocích a hladiny vody v rybnících snížily 
pod úroveň I. st. povodňové aktivity.“

Následné deštivé období si vyžádalo 
jedno, na letní dobu mimořádné opat-
ření. Od pátku 10. července musela 
správa státního zámku uzavřít zámecký 
park. „Vlivem podmáčení spadla jedna 
stoletá olše a hrozil pád dalších stromů,“ 
odůvodnil uzavření parku kastelán Bo-
humil Norek. Správa zámku poté hned 
povolala statika a odborníka na dřeviny. 
Ti park důkladně prošli a nařídili další 
opatření. „Museli jsme skácet ještě jed-
nu olši a ulehčit ořezáním větví dvěma 
dalším stromům,“ popsal požadavky od-
borníků Norek. Po těchto opatřeních byl 
park již v dalším týdnu opět přístupný 
veřejnosti.                                               /z/

Dokončení ze str. 3

Radosti a starosti ...
V podání sólistů se notoricky známým 

dějem prolínaly česky a německy zpívané 
árie a nejenom, že skvěle navazovaly, ale 
více než tisícovku diváků zcela vtáhly do 
děje. Ne nadarmo se říká, že hudba nezná 
hranic a nepotřebuje tlumočníky. Snad 
největším oceněním celého představení 
byla reakce jednoho z diváků - Čecho-
kanaďana, který tráví v Rakousku dovo-
lenou: „Nechápal jsem, jak může někdo 
nastudovat operu ve dvou tak odlišných 
jazycích, jako je čeština a němčina. Ale 
výsledek je úžasný a vhání mi slzy do očí. 
Nedokážu si vůbec představit, že by ně-
kdo dokázal v Kanadě něco podobného v 
angličtině a francouzštině.“

Snem intendanta celého projektu pana 
Drgáče je odehrát jedno z představení 
této opery v srpnu na náměstí v Telči. 
Bohužel, na tak náročný projekt chybí 
peníze. Nenašel by se někdo, kdo by byl 
ochoten této myšlence finančně pomoci?  

Roman Fabeš

Jarmila Španělová pro-
žila dětství na věži
V pondělí 6. července zemřela v Jih-
lavě paní Jarmila Španělová. Bylo jí 
85 roků. Když při oslavě svých 80. 
narozenin čile vystoupala na ochoz 
věže sv. Jakuba, byla zde jako doma. 
Doopravdy. Paní Španělová se naro-
dila v roce 1923 jako dcera zdejšího 
zvoníka Jaroslava Veselého.
V jejím poutavém podání byl život 
na věži občas idylický, někdy dobro-
družný, ale po celou dobu určitě ne 
lehký. Co obnášel? Několikrát denně 
vystoupat sto padesát schodů na 32 
metrů vysoký ochoz. Ne jako zvědavý 
turista, ale s nákupem, vodou, dřívím 
na topení nebo se školní aktovkou. 
Odměna? Někdy zahoupání věže při 
poryvu větru, jindy krásný pohled na 
západ slunce, které lidé na náměstí již 
neviděli…  S paní Španělovou odešla 
jedna telčská legenda. Na věži sv. Ja-
kuba se nejen bydlelo, ale také se tam 
rodily děti...                  /z/  
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