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Sedm podniků z Třebíčska se 
zavázalo, že pomohou s fi nanco-
váním takzvaných dílen.

 Antonín Zvěřina

Memorandum o spolupráci měs-
ta Třebíč, sedmi výrobních fi rem a 
Střední průmyslové školy v Třebíči, 
podepsali zástupci na třebíčské rad-
nici. 

„Jsem velice rád, že jsme dospěli 
k dohodě o rozvoji technického vzdě-
lávání na základních školách. Firmy 
projekt podpoří po tři roky každoročně 
částkou 20 tisíc korun,“ poznamenal 
místostarosta Pavel Pacal.

Doplnil, že Střední průmyslo-
vá škola připraví pro základní školy 
montážní panely pro zapojování svě-
telných obvodů v počtu maximálně 
deseti kusů na školu.

Každoročně uspořádá soutěž pro 
děti ze základních škol, které podpo-
ru fi rem budou využívat. Město pro 
projekt zajistí reklamu přímo ve ško-
lách a postará se o další propagaci. 

„Všichni víme, že fi rmy postrádají 
vzdělané řemeslníky a základy vznika-
jí už na základních školách,“ zdůraz-
nil Pacal. Doplnil, že peníze od fi rem 
půjdou na účet města, které je násle-
dovně rozdělí. 

„Samozřejmě budeme sledovat, na co 
školy peníze využívají. Je předpoklad, 
že je využijí zejména na nákup materi-
álu pro školní dílny,“ naznačil Pacal. 

Netajil, že se obnovuje trend, kte-
rý tady byl kdysi nastavený a který se 

nepochopitelně zlikvidoval. Podotkl, 
že v rámci výuky navštíví žáci škol 
jednotlivé fi rmy, aby viděli jejich 
provozy v praxi. 

„Věříme, že děti opět najdou vztah 
k řemeslům, i když všichni víme, že 
velkou roli hraje rodina,“ uvedl Pacal. 
V následné debatě zástupci fi rem 
potvrdili, že odborných pracovní-
ků na všech postech mají opravdu 
nedostatek.

Od projektu si slibují zlepšení sta-
vu. Ředitel Střední průmyslové ško-
ly Zdeněk Borůvka připustil, že se 

často stává, že do školy nastoupí žák, 
který neví, co je to šroubovák natož 
s ním uměl zacházet.   

„Uvědomuji si, že technické vzdělá-
vání na základních školách je fi nanč-
ně náročné a zvyšuje možnost úrazů. 
Stejně tak bude složité sehnat odborné 
pedagogy,“ naznačil.

Pacal připomněl, že v posledních 
letech mohly školy nakoupit různé
nástroje a nářadí za pomoci evrop-
ských fondů. „Chybí jim ale materiál 
a s tím chce projekt školám pomoci,“ 
poukázal.

Všichni účastníci naznačili, že je 
velice důležité, aby region pracovní-
kům poskytl i dostatečné zázemí na 
poli kultury či sportu. 

Za velice důležité považuje místo-
starosta Pacal skutečnost, že už došlo 
k navýšení přihlášek na technické 
obory a na úkor humanitních. 

„Projekt má v první fázi pomoci 
zejména středním školám. Aby tam žá-
ci přicházeli se základními znalostmi a 
střední školy se mohly od počátku věno-
vat konkrétním úkolům,“ podotkl. 

Debata se dotkla i problému 
udržení kvalifi kovaných pracovníků 
v regionu. Zástupci některých fi rem 
přiznali, že platové možnosti, přes 
navyšování mezd, mají omezené. 

Proto se snaží pracovníkům nabíd-
nout různé benefi ty, a také hledají 
možnosti úspor. Pokud jde o platy, 
i tady funguje nabídka a poptávka, 
což si jednotlivé fi rmy uvědomují a 
musí se tomu přizpůsobit.

Velice důležitá je i spolupráce 
s vysokými školami, aby si studenti 
uvědomili, že i třebíčský region jim 
může nabídnout odpovídající místo 
s odpovídajícím platem.

Firmy v posledních měsících za-
znamenávají i návraty vysokoškolá-
ků z velkých měst. Láká je klid, bez-
pečnost a menší náklady. K tomu 
přispívá i politika Třebíče, kdy měs-
to připravuje parcely pro individuál-
ní výstavbu.

TAKÉ v Třebíči na Karlově náměstí se uskutečnil Minifestival řemesel, kde se pre-
zentovalo devět škol. Foto: Antonín Zvěřina

Firmy podporují manuální zručnost

Radost z hudby, ze zpěvu a ze spo-
lečně strávených chvil. To všechno 
spojuje členy smíšeného pěvecké-
ho sboru Coruscante. Většina členů 
se sborovému zpěvu věnuje již od 
školních let. Někteří zpěváci zpíva-
li ve sboru sdružení Studio Cantus 
Slunko pod vedením Heleny Nos-
kové, nebo se přidali později v jeho 
komorním sboru, jiní pochází z DPS 
Resonance Heleny Valové či DPS 
Campanella Drahomíry Chaloupec-
ké, někteří zpěváci přišli sami od se-
be.

Letos je to již deset let, co sbor 
Coruscante na svých koncertech 
předává tuto radost a pohodu mno-
ha posluchačům. Od počátku jej 
vede sbormistryně, učitelka ZUŠ 
Třebíč, hráčka na několik hudebních 
nástrojů a iniciátorka řady kultur-
ních projektů Anna Kolaříková.

Kromě samostatných koncertů 
vystupuje toto amatérské těleso na 
nejrůznějších významných akcích, 
vernisážích, pořádá benefi ční kon-
certy. Též se účastní přehlídek a fes-
tivalů.  Mezi největší úspěchy sboru 
patří bronzové pásmo z mezinárod-
ní soutěže Young Prague 2007 a zla-
té pásmo z října 2010 ze soutěžního 
festivalu, zaměřeného na sborovou 
populární hudbu v Jirkově.

Repertoár sboru je pestrý a nijak 
žánrově, ani jazykově, omezený. 
Zahrnuje starou muziku, spirituály, 
pop, ale i soudobou hudbu. V pro-

sinci 2010 sbor úspěšně uvedl pre-
miéru Písní ze Sionu soudobé skla-
datelky Lenky Sarah Žalčíkové v 
krásných prostorách třebíčské Zadní 
synagogy. Další velké dílo - Magnifi -
cat britského skladatele Johna Rut-
tera - nastudoval sbor v roce 2013 a 
pro velký úspěch reprízoval i v roce 
2015.

Coruscante spolupracuje se sólis-

ty, s jinými sbory i s instrumentalis-
ty, účastní se rovněž koncertů mimo 
kraj Vysočina a také v zahraničí. V 
rámci oslav deseti let od založení 
sboru se uskuteční hned několik 
koncertů.

V pátek 7. října v 18 hodin se 
mohou zájemci zúčastnit koncertu 
v Městské knihovně v Třebíči a stát 
se na chvíli členy sboru a to na akci 

nazvané Noc s Coruscante. Tam 
mohou Coruscante nejen vyslech-
nout, ale v hudebním workshopu si 
s nimi zazpívat.

V sobotu 16. října v 19.30 hodin 
bude budova Fórum v Třebíči pat-
řit benefi čnímu koncertu Srdce plné 
respektu, jehož výtěžek půjde na 
charitativní účely.  Kromě hlavní-
ho hosta Lenky Filipové diváci uvi-
dí a uslyší právě Coruscante a light 
show Magnis.

Pátek 21. října se uskuteční vyvr-
cholení celých oslav! V bazilice sv. 
Prokopa v Třebíči se v 19 hodin 
koná koncert, kde sbor uvede sklad-
bu Sunrise mass současného nor-
ského skladatele Ola Gjeila, za 
doprovodu smyčcového orchest-
ru. Poprvé v historii tohoto chrá-
mu bude sborový koncert doplněn 
o vizuální zážitek! Na návštěvníky 
čeká krásná hudba v kombinaci se 
světelnými efekty a jedinečným pro-
storem baziliky.

A v sobotu 22. října v 15 hodin 
naplní Kamenný sál třebíčského 
muzea melodie těch nejúspěšnějších 
a nejoblíbenějších skladeb, které kdy 
sbor zpíval. 

„Pojďte se zpěváky z Coruscante 
oslavit jejich desetileté výročí! Zažijte 
tu obrovskou sílu hudby, a načerpejte 
díky ní již zmiňovanou radost, poho-
du a energii do našich všedních dnů,“ 
vzkazuje vedoucí Anna Kolaříková.
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ROZDÁVAT radost, to je cíl tohoto sboru.  Foto: archiv sboru

Sbor Coruscante slaví v říjnu výročí


