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Základní umělecká škola 
obnoví běžnou výuku, na kte-
rou se všichni těší. 
� Antonín Zvěřina

Ředitelka Základní umělecké školy 
(ZUŠ) Třebíč Eva Vaňková věří, že v 
tomto školním roce se zcela obnoví 
kontaktní výuka. Z tohoto důvodu 
se všichni pracovníci na nový školní 
rok velice těší.

„Žáky v ZUŠ jsme v minulosti na 
onemocnění covid-19 netestovali a 
předpokládám, že ani nyní nebude-
me. Patrně postačí čestné prohlášení 
o negativním testu ze základní nebo 
střední školy nebo doklad o očkování. 
Žáky i zákonné zástupce budeme o 
tomto podrobně informovat na webo-
vých stránkách školy,“ sdělila Vaňko-
vá. 

Připomněla, že začátkem školní-
ho roku školu čeká velmi radostná 
událost. „Díky Nadaci Karel Komá-

rek Family Foundation, městu Třebíč a 
městskému kulturnímu středisku jsme 
získali nové křídlo Petrof,“ informova-
la Vaňková. 

To bude umístěno ve foyer diva-
dla Pasáž a pro koncertní činnost jej 
budou moci vedle ZUŠ na základě 
dohody využívat i jiné subjekty. Je 
to nejen pro uměleckou školu, ale i 
pro město a okolí velká událost, pro-
tože tím získává stálou možnost hry 
na dva kvalitní klavíry, nové křídlo 
Petrof a stávající křídlo Steinway, v 
reprezentativním koncertním pro-
storu. 

„V budoucnu bychom rádi dva kla-
víry využili například pro regionální 
přehlídku žáků ZUŠ. Chtěla bych zde 
velmi poděkovat starostovi Pavlu Paca-
lovi, díky kterému jsme nový klavír 
získali, a také ředitelce městského kul-
turního střediska Jaromíře Hanáčko-
vé. Díky jejímu pochopení a vstřícnosti 
můžeme umístit klavír do reprezenta-
tivního foyer,“ zdůraznila Vaňková. 

Dále věří, že se bude škola zase hoj-
ně věnovat koncertní činnosti, bude 
moci pořádat představení, vernisáže, 
happeningy či organizovat nové pro-
jekty. 

„Zkrátka chceme se opět ve vyso-
ké míře podílet na kulturním živo-
tě města a okolí. Také doufáme, že se 
v letošním akademickém roce podaří 
úspěšně zakončit první cyklus studia 
Akademie pro seniory, což nebylo v 
minulém roce možné. Máme v plánu 
také prohloubit v minulém školním 
roce započatou spolupráci s ostatní-
mi ZUŠ z okresu Třebíč, ale i z celého 
Kraje Vysočina,“ doplnila ředitelka 
Vaňková. 

Rada města rozhodla o podpoře 
projektu Akademie umění a kultu-
ry pro seniory 2, který probíhá pod 
záštitou základní umělecké ško-
ly. Starosta Pacal poukázal, že ten-
to projekt se setkal s velkou oblibou 
mezi staršími lidmi. Proto město 
tuto činnost podporuje. 

OTEVŘENÁ ZAHRADA. Prázdninové odpoledne určené široké veřejnosti a rodinám z azylového domu se uskutečnilo v úterý 
24. srpna v areálu zahrady Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči v ulici Vltavínská. Návštěvníci poznali, jak 
žijí obyvatelé tohoto domu. Pro děti byl připravený pestrý program. Foto: Antonín Zvěřina

Nové křídlo pomůže všem

Církev pořádá 
slavnostní 

shromáždění 
Slavnostní shromáždění s volbou a 

následnou instalací kazatele Martina 
Kopa se uskuteční 12. září v 10.15 
hodin v kostele Českobratrské církve 
evangelické v Třebíči. Obřad povede 
místopředseda Církve bratrské bratr 
kazatel Bronislav Matulík.  –zt-

Poběží půlmaraton
Akce 8. ročník Halahoj Třebíčského 

půlmaratonu v areálu Základní školy 
Horka-Domky na Václavském náměs-
tí se uskuteční v sobotu 4. září od 10 
do 16 hodin. Třebíčský jarmark regio-
nálních produktů se koná v sobotu 18. 
září v prostorách před kongresovým 
centrem Pasáž od 9 do 15 hodin. –zt-

Požehnají aktovky
Žehnání aktovek se uskuteční v nedě-

li 5. září při mši svaté v 10 hodin v bazi-
lice sv. Prokopa. O den později v sedm 
hodin začíná v bazilice Svatohubertská 
troubená mše svatá. Ve čtvrtek 8. září 
od 17 hodin proběhne v bazilice kon-
cert Gabriely Beňačkové a Jakuba Pus-
tiny. V sobotu 11. září od 17 hodin se 
koná v Bylinkové zahradě Zahradní 
zámecká slavnost s grilováním. 

Žehnání aktovek v kostele sv. Marti-
na bude 5. září na dopoledních mších 
svatých. Farní den se uskuteční v nedě-
li 12. září u Kostelíčka od 14.30 hodin. 
Mimo jiné od 16.15 hodin začíná 
beseda Tadeášem Spišákem, převorem 
v želivském klášteře.  –zt-

Otevře se nemocnice
Den otevřených dveří a prevence 

se uskuteční v třebíčské nemocnici 
v sobotu 11. září od 10 do 16 hodin. 
Nabídne například komentovanou 
prohlídku energocentra, mnoho 
možností vyšetření a poradenství. 
Představí se technika integrovaného 
záchranného systému a armády.  -zt-

Očkovací 
centrum končí

Provoz velkokapacitního očkovacího 
centra Fórum v Třebíči skončil posled-
ním dnem v srpnu. Od září očková-
ní proti covidu-19 nabídne třebíčská 
nemocnice a obvodní lékaři.  –zt-

Uskuteční se pouť
Pouť do Přibyslavic se uskuteční 

v sobotu 4. září. Odchod od bazili-
ky je naplánován na 13.30 hodin. V 
16.30 začíná v přibyslavickém kos-
tele růženec, litanie a v 17.15 hodin 
mše svatá.  -zt-


