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Do Třebíče přijede zhruba 50 starostů 
měst a obcí plus zástupci zmiňovaných 
krajů. 

Při příležitosti podpisu memoranda 
připraví Městské kulturní středisko spe-
ciální prohlídku třebíčských památek 
pro zájemce z řad starostů a hejtmanů. 

„Chceme využít toho, že budou starosto-
vé z okolí a sousedních krajů u nás v Tře-
bíči a chceme jim nabídnout krátkou, ale 
zajímavou prohlídku našich památek,“ 
nastínila ředitelka městského kulturní-

ho střediska Jaromíra Hanáčková.
Doplnila, že prohlídka začne v Židov-

ském městě, netradiční návštěvníci si 
prohlédnou Zadní synagogu a Dům 
Selingmana Bauera a procházkou pře-
jdou do areálu zámku. 

Tam se podívají do baziliky sv. Proko-
pa, předzámčí a podle času do Muzea 
Vysočiny se zcela novými expozicemi. 
„Chceme se pochopitelně pochlubit tím 
nejlepším co Třebíč nabízí. Zejména opra-
veným areálem zámku,“ konstatovala 
ředitelka Hanáčková.   -zt-

Katolické gymnázium Třebíč 
má od letošního školního roku 
nového ředitele. 

 Antonín Zvěřina

Vít Feldbabel nastoupil po pravidel-
ném výběrovém řízení po Pavlovi Krš-
kovi a je v pořadí čtvrtým ředitelem 
gymnázia. Další novou tváří gymnázia 
je Zdeňka Matějková, zástupkyně ředi-
tele pro oblast ekonomiky.

„Katolické gymnázium je vnímáno jako 
humanitní. Naší snahou bude kyvadlo, 
které je vychýleno do oblasti humanitních 
oborů, vrátit na střed a dát prostor i pří-
rodním vědám. Nechceme být jen úzce 
specializované gymnázium, ale všeobecně 
zaměřené tak, aby vznikl  plnohodnotný 
výukový prostor pro rozvoj různě zamě-
řených studentů. Důraz budeme klást na 
jazykovou a počítačovou gramotnost a 
tradičně na hodnoty charakterizující cír-
kevní školu,“ popisuje svoji představu 

Gymnázium má nového ředitele

NOVÝ ředitel Katolického gymnázia Vít Feldbabel.  Foto: Antonín Zvěřina

nový ředitel Feldbabel.
Dodává, že chce změnit povinný 

latinský jazyk pouze na volitelný a 
také se chce pustit do změny školního 
vzdělávacího programu.  Stávající stu-
denti se však nemusí obávat, studium 
dokončí podle podmínek, za kterých 
byli na školu přijati. 

Další personální změny nový ředi-
tel zatím neplánuje. „Naopak se budu 
snažit, aby se učitelé mohli platově rovnat 
svým kolegům na státních školách. V sou-
časné době jsou na tom fi nančně hůře,“ 
říká Feldbabel.  Nové vedení se chce 
zaměřit na získávání peněz z projek-
tů, na posílení komunikace směrem k 
veřejnosti a klást velký důraz na kvalit-
ní studijní přípravu studentů. 

Vít Feldbabel bydlí v Jemnici, je 
ženatý a má čtyři děti. Rok pracoval na 
pozici hlavního ekonoma v třebíčské 
Charitě a předtím učil jedenáct let na 
gymnáziu v Moravských Budějovicích.   

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

se uskuteční v neděli 21. září přednáš-
ka biotronika a fi losofa Tomáše Pfeiff -
era v Třebíči. Začíná v 17 hodin v uli-
ci Mládežnická 229 v Klubu Hájek 
nad bazénem Laguna. Návštěvníci si 
mohou připravit ústní i písemné dota-
zy. –zt-

Zatančí folklorní 
soubory

Třebíčské Bramborobraní, přehlídka 
folklorních souborů se koná v sobotu 
13. září na Karlově náměstí v Třebíči. 
Letos se koná po šestnácté a je bezplat-
ným festivalem lidové hudby, tance a 
zejména brambor, které se tam podá-
vají na všechny známé způsoby – v 
bramborácích, hranolcích, kroketách 
nebo v tradiční bramborové polévce. 
Bramborobraní tradičně doprovází jar-
mark a ukázky lidových řemesel. –zt-

Zahraje Veselá trojka
Agentura Šlágr TV a KulturTop Tře-

bíč pořádají koncert skupiny Veselá 
trojka Pavla Kršky. Uskuteční se v kul-
turním domě ve Štěměchách. Začíná 
ve čtrnáct hodin.  –zt-

Na rozhledně na Pekelném kopci od 
poloviny července pracují zaměstnanci 
dodavatelské fi rmy na montáži pozin-
kované ocelové konstrukce s dřevěný-
mi geometrickými prvky, které opako-
váním a násobením vytváří harmonický 
celek. Rozhledna je součástí projektu 
s názvem „Rozhledna a TouristPoint 
Třebíč“, který je dotovaný z Regionální-
ho operačního programu Jihovýchod.

Tento projekt se zrodil jako myšlenka 
ve svazku obcí Mikroregion Třebíčsko, 
který mohl vzniknout díky starostům 

členských obcí, kteří aktivně pomohli 
s vyřízením vlastnických vztahů i vyjá-
dření kolem stavby rozhledny. 

Investici převzalo město Třebíč jako 
člen Mikroregionu Třebíčsko také pro-
to, že chce rozhlednu zařadit jako dal-
ší lákadlo pro aktivní turisty. „Rostoucí 
rozhledna naplňuje zatím představy naše 
i duchovního otce projektu architekta Pav-
la Jury a věřím, že tato lokalita bude po 
zprovoznění rozhledny více přitahovat 
aktivní Třebíčáky i návštěvníky,“ řekla 
místostarostka města Marie Černá.

Součástí projektu podpořeného 
Evropskou unií je kromě stavby roz-
hledny také zřízení TouristPointu, kte-
rý vzniká ve dvorním traktu Národního 
domu na Karlově náměstí. Zde náv-
štěvníci Třebíče najdou WC, sprchy, 
úschovnu zavazadel, stojan na kola a 
stoly s lavicemi pro příjemné posezení. 

Dokončení stavebních prací je naplá-
nováno na konec října letošního roku. 
Návštěvníci se mohou už nyní těšit na 
panoramatický výhled do krajiny z 26,5 
metrů vysoké rozhledny.  –zt-

Rozhledna nabídne výhled v říjnu


