
V TABORU SMO SE UDELEŽILI TABORSKIH SETKANY 

 

Od 9. do 11. septembra  2011 smo predstavniki Občine Škofja Loka (mag. Aleksander Igličar, mag. 
Andreja Megušar in Monika Tavčar) obiskali pobrateno mesto Tabor, kjer so potekala Taborska 
setkany (Taborska srečanja), ki so obsežno praznovanje spomina husitskega gibanja in upora v 15. 
stoletju. Mesto Tabor je bilo središče husitskega gibanja, ki sta ga vodila verski reformator Jan Hus 
in vojskovodja Jan Žižka. Letos so potekala že dvajseta Taborska srečanja, ki v mesto privabijo več 
kot dvajsettisoč obiskovalcev. V tem času se mesto Tabor z raznovrstnimi prireditvami, plesom, 
glasbo ter viteškimi turnirji vrne v čas pred petsto leti.  

Pobudniki sodelovanja z mestom Tabor so bili loški fotografi, člani foto kluba Anton Ažbe, ki so tudi 
ob tej priložnosti v bližnjem mestu Opaṝany pripravili fotografsko razstavo Lepote Slovenije. 
Otvoritve se je udeležila tudi slovenska veleposlanica na Češkem gospa Smiljana Knez. Pred 
otvoritvijo razstave so fotografi v mestu posadili lipo slovensko-češkega prijateljstva, ki je že 35. 
tovrstna lipa posajena na Češkem, dve pa sta tudi v Sloveniji, na Zgornjem Jezerskem in v Škofji 
Loki pred OŠ Škofja Loka mesto (posajena leta 2001). 

V tem času so bili v Taboru na izmenjavi tudi dijaki evropskega oddelka Gimnazije Škofja Loka pod 
vodstvom profesorice Nade Beguš in Andreje Kolar. V soboto smo se vsi Ločani zbrali pred lipo 
slovensko-češkega prijateljstva v Taboru, ki je bila posajena leta 2000. Navzoče je najprej 
nagovorila mag. Andreja Megušar, skrbnica za mednarodno sodelovanje na Občini Škofja Loka, 
zgodovino sodelovanja med občinama pa sta predstavila Peter Pokorn in dr. Jan Jelšik, ki sta bila 
glavna pobudnika in nosilca dolgoletnega sodelovanja. Na lipo sta nato mag. Aleksander Igličar, 
skrbnik sodelovanja s pobratenim mestom Tabor, in Lubomir Šramek, vodja občinske uprave mesta 
Tabor, privezala trak v barvah loške zastave, ki izkazuje naše spoštovanje ter zahvalo za 
medsebojno sodelovanje ter željo, da bi se le-to še dolgo uspešno nadaljevalo. Vsi skupaj smo na 
koncu zapeli slovensko himno ter seveda mladim zelo priljubljeno pesem Slovenskega naroda sin.  

Za tem smo se v srednjeveških oblačilih udeležili srednjeveške povorke, v kateri je sodelovalo več 
kot tisoč udeležencev, ki so bili oblečeni v stare noše, viteško opravo in druga srednjeveška oblačila.  

Letos mineva pet let od podpisa listine o pobratenju med Občinama Tabor in Škofja Loka, zato nas 
je v soboto popoldan v Mestni hiši sprejel župan mesta Tabor gospod Jiri Fišer. Ob tej priložnosti 
smo se vpisali tudi v knjigo gostov. Popoldan smo si ogledali zanimiv viteški turnir, zvečer pa smo 
bili gostje na slovesni srednjeveški večerji, ki jo je za vse predstavnike pobratenih mest in druge 
goste gostil župan Jiri Fišer. 

Zapisal: 
Mag. Aleksander Igličar 
ambasador sodelovanja z mestom Tabor 
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Na povabilo in v organizaciji Razvojne agencije Sora  (RA Sora) je od 23. do 25. septembra 2011 
Škofjo Loko obiskala skupina iz pobratenega mesta Tabor, ki so jo sestavljali člani glasbene skupine 
Swing band in predstavniki mesta Tabor, ki sta jih vodila podžupanja Lenka Horejskova in podžupan 
Emil Nyvlt.  

 

V petek, 23, 9. 2011 zvečer so se gostje iz Tabora skupaj z loškimi gostitelji zbrali ob lipi slovensko-
češkega prijateljstva pred OŠ Škofja Loka mesto. Zbrane sta nagovorila loški podžupan Tine 
Radinja in podžupanja mesta Tabor Lenka Horejskova, fotograf Peter Pokorn pa je predstavil 
zgodovino sodelovanja med pobratenima mestoma. Nato sta podžupana T. Radinja in E. Vyvlt na 
lipo privezala slovensko in češko zastavo, flavtistka Veronika Igličar in skupina Swing band pa sta 
zaigrala slovensko in češko himno. 

V soboto dopoldan so se gostje udeležili že 10. dnevov turizma na Loškem, ki so v organizaciji RA 
Sora potekali na Mestnem trgu. Člani Swing banda pod vodstvom dirigenta Jakuba Valeša so 
pripravili dve urni koncert, ostali člani delegacije pa so na stojnici predstavili  dobrote češke kuhinje 
in seveda točili okusno češko pivo. 

Na kosilu se je gostom pridružil tudi g. Peter Voznica, veleposlanik Češke republike v Sloveniji, ki 
zelo rad prihaja v Škofjo Loko. Popoldan so si gostje iz Tabora ogledali Škofjo Loko in nekatere 
druge slovenske kraje. 

 

Zapisal: 
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