Prázdninové tipy

STRANA 11

Kostel Proměnění Páně
Kapucínský klášter a kostel Proměnění Páně vyrostly v tradičním, umělecky
nenáročném kapucínském stylu v letech 1687 AŽ 1693 na místě někdejšího sboru Jednoty bratrské. Zbořena byla i bratrská kaple, o níž třebíčský děkan Martin
Josef Matlocius uváděl, že byla „výstavností krásná“. Kapucínský klášter i kostel
tak vlastně symbolizují konečné vítězství katolicismu ve městě. Stavba klášterního kostela je orientována k jihu, má pravoúhle uzavřené kněžiště, loď na obdélném půdoryse, bez věže, uvnitř je zaklenutá valenou klenbou s lunetami.

Žižkova mohyla
Žižkova mohyla byla postavena na Hrádku, kde měl Žižka údajně svůj vojenský
stan v roce 1423 při obléhání benediktinského kláštera. Podle staré pověsti přitáhl Žižka se svým vojskem od Přibyslavic k Třebíči, aby dobyl klášter a ztrestal
jeho opata, velkého nepřítele husitů. Žižkovi bojovníci se rozložili na Hrádku
a kolem rybníka u Kuchyňky. Když se záhy na to do tábora dostavili poslové z
východní Moravy s prosbou, aby husité přispěchali na pomoc, Žižka dobývání kláštera zanechal a v čele bojovníků vyrazil na cestu. Psal se rok 1924, kdy od
smrti slavného vojevůdce uběhlo 500 let. V Třebíči k tomuto výročí a k uctění
Žižkovy památky byla postavena mohyla z žulových balvanů posbíraných z údolí
Týnského potok a doplněna deskou z pískovce. Bohužel, v 80. letech minulého
století byla mohyla vandalsky poničena.

Městská věž
Výrazná, 75 m vysoká dominanta města, byla původně postavena jako součást městského opevňovacího systému. Doba vzniku městské věže není jasná. Podle líčení prvního třebíčského kronikáře Eliáše Střelky Náchodského,
který však svoji práci sepisoval až roku 1574, lze usuzovat, že věž byla postavena někdy po husitských válkách.
Střelka uvádí, že roku 1459 nechali měšťané zhotovit na věž zvon se zlatou
obručí. Podle dalšího kronikářova vypravování prý Uhři po dobytí města chtěli
věž zbořit, což se jim nepodařilo. Po obnově města byla opravena i městská věž.
Uvnitř věže byla zřízena místnost pro trubače a komora pro hodiny.
Roku 1577 věž vyhořela, o rok později už byl zhotoven nový věžní krov i
pozlacená makovice. Další opravy věže následovaly ve 30. letech 17. století a
v polovině let 50. Rozsáhlou přestavbou prošla městská věž roku 1715, kdy
byla její horní část postavena znovu. Vyměněny byly věžní hodiny a věž byla
opatřena pozlacenou bání s křížkem.
Tehdy došlo rovněž ke stavebnímu propojení věže s děkanským kostelem
sv. Martina. Velký požár, který roku 1822 zachvátil Třebíč, se nevyhnul ani
městské věži. Její provizorní zastřešení bylo roku 1862 nahrazeno novým
hodnotným krovem od Dominika Herzána.
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LÉTO NA ZÁMKU DUKOVANY
PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE
v červenci a srpnu denně mimo pondělí od 13:00 do 15:00
LETNÍ KINO V PARKU
středa 12. 7. Fantastická zvířata a kde je najít
středa 19. 7. Tajný život mazlíčků
středa 26. 7. Dítě Bridget Jonesové
středa 2. 8. Bezva ženská na krku
vždy od 21:00
LINHA SINGERS: DOSTAVENÍČKO S HUDBOU MISTRŮ
Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
neděle 13. 8. ve 20:00
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