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MOTTO
„Nepokládám
člověka za
vzdělaného,
nemá-li zájmu
pro umění.“

T. G.
Masaryk

školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a tryskem
pádí vstříc očekávaným prázdninám. Do té doby ale
v naší škole proběhne ještě spousta zajímavých akcí.
Chceme Vás na ně upozornit prostřednictvím dalšího
čísla našeho občasníku.
Ve svém úvodu bych rád vzpomenul, co se událo od posledního vydání.
Největší akcí byla rekonstrukce půdních prostor. Vše se povedlo a od září
loňského roku má výtvarný obor své vlastní prostory a veškeré zázemí. Je
až neuvěřitelné, co může vzniknout ze staré zaprášené půdy… Celá akce
proběhla díky vstřícnosti obecního úřadu, který na tuto nákladnou
rekonstrukci vyčlenil finanční prostředky ve výši zhruba 2,5 milionu korun.
Navíc nám pomohl prostřednictvím Sdružení přátel vzniklé prostory
vybavit nábytkem. Z našich vlastních prostředků jsme vyřešili alespoň
částečnou úpravu hudební nauky a další drobné úpravy.
I v místě poskytování vzdělávání v Koryčanech nám město vyšlo vstříc
a vyčlenilo finanční prostředky na opravu budovy školy. Po zateplení půdy,
výměny vstupních dveří a položení nového linolea tak přišla řada na opravu
střechy a kanalizace.
Mládežnický dechový soubor naší školy vydal své první sólové CD
s názvem „Kapela ze Zdounek“. Vydáno bylo za přispění Obce Zdounky
a dalších sponzorů, samotný křest pak proběhl na festivalu dechovek
v červenci roku 2011. Kmotrem CD se mimo jiných stal i hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák.
A co nás čeká v nejbližších dnech a týdnech? O tom se dočtete právě
v novém čísle našeho občasníku…
Miroslav Nauč, ředitel školy

Sdružení přátel ZUŠ Zdounky
pořádá
zájezd do zlínského divadla na

představení Jaroslava Uhlíře

HODINA ZPÍVÁNÍ
VE ZVĚŘINCI
Přihlásit se mohli především mladší
žáci, kterým je program určen.
Vstupné i doprava budou
hrazeny z prostředků SP ZUŠ.
Zájezd se koná

v úterý 17. dubna 2012,
odjezd od ZUŠ v 7:30 hodin.
Představení v 9 hodin, návrat do 11:30.
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Letošní soutěže jsou ve znamení dechových
nástrojů a naši žáci již na sklonku ledna
předvedli své výkony v rámci školního kola.
Tři z nich uspěli v okresním kole a postoupili
do kola krajského. Tomu předcházely také
výměnné koncerty se žáky ZUŠ Hulín, aby
všichni co nejvíc zakusili „paní trému“
a obehráli si soutěžní repertoár v jiném
prostředí. A jak se jim dařilo?

Okresní kolo
Národní soutěţe ZUŠ
ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříţ, 13. – 14. února 2012
Tereza ČEVELOVÁ – 1. místo s postupem
hra na klarinet, ze třídy uč. J. Horvátha

Lukáš LEHKOŢIV – 1. místo s postupem
hra na tenor, ze třídy uč. M. Nauče

Petr VLČEK – 1. místo s postupem
hra na trubku, ze třídy uč. J. Hradečného

Petra ADAMÍKOVÁ – 2. místo
hra na klarinet, ze třídy uč. J. Horvátha

Čeněk BOLF – 2. místo
hra na trubku, ze třídy uč. J. Hradečného

 P. Adamíková, T. Čevelová, L. Lehkoživ a P. Vlček (zleva) v okresním kole v Kroměříži
____________________________________________________________________________________________________________

Mládeţnický dechový orchestr
natočil nejen CD, ale i TV pořad
Jak už asi všichni dobře víte, v červenci 2011 naše reprezentující
těleso – Mládežnický dechový orchestr ZUŠ – pokřtilo své vlastní
natočené CD s názvem „Kapela ze Zdounek“.
První dubnový den letošního roku se ale spolu se „starší“
Zdounečankou soubor vydal na natáčení televizního pořadu! Nebyl to
žádný apríl, jak by se na 1. duben mohlo zdát... Skutečně se
v Dubném u Českých Budějovic mladí muzikanti sešli v televizním
studiu ŠLÁGR TV v produkci České muziky a do objektivů televizních
kamer se pár hodin usmívaly i naše čtyři zpěvačky . Dva téměř
hodinové pořady, které obě zdounecké dechovky dohromady natočily,
se budou vysílat v programu Moravský koláč na satelitní televizi STIL.

Marek MOZGA – 2. místo
hra na tenor, ze třídy uč. M. Nauče

Krajské kolo
Národní soutěţe ZUŠ
ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Zlín, 19. března 2012
Tereza ČEVELOVÁ – 3. místo
hra na klarinet, ze třídy uč. J. Horvátha

Petr VLČEK – 2. místo
hra na trubku, ze třídy uč. J. Hradečného

Lukáš LEHKOŢIV – 2. místo
hra na tenor, ze třídy uč. M. Nauče
klavírní doprovod žáků: uč. J. Jablunka
Všem soutěţícím i vyučujícím ještě jednou
blahopřejeme k dosaţeným úspěchům
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Toto CD můžete

zakoupit
přímo
v ředitelně naší
školy nebo
v novinových
stáncích na
náměstí ve
Zdounkách

V nastávající sezoně
nebudou členové
orchestru rozhodně
zahálet, čeká je
několik vystoupení.
Nejbližší z nich bude
při tradičních oslavách osvobození
a stavění máje
ve Zdounkách,
a to v pátek
27. dubna 2012 na náměstí. V květnu bude soubor koncertovat
v Troubkách u příležitosti Dne matek (13. 5.) a červen bude patřit
jako obvykle festivalům a přehlídkám dechových hudeb.
Již nyní Vás zveme na FESTIVAL MLÁDEŢNICKÝCH DECHOVÝCH
HUDEB, který se bude konat v průběhu hodového víkendu ve
Zdounkách, konkrétně v neděli 3. června 2012 odpoledne. Další akce
nejen dechovky najdete v kalendáriu na poslední straně Občasníku.
Těšíme se při nich na setkání s Vámi!
Jiří Jablunka
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Vánoční
koncerty se
opět
uskutečnily pro
MŠ, seniory
i veřejnost –
hlavní koncert
se konal
20. 12. 2011
ve zdouneckém
kostele.

Někteří žáci v naší škole
navštěvují oba obory nebo
hru na více nástrojů.
Příkladem je i Lukáš Kopl,
který kromě el. kláves hraje
na akordeon a učí se od září
dokonce také na bicí!

Obě učebny
kolektivní výuky
dostaly nový
kabát – jak třída
hudební nauky
s interaktivní
tabulí v přízemí,
tak nově
zrekonstruovaný
půdní prostor
pro plnohodnotnou výuku
výtvarného oboru

Zveme Vás na letošní

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

– vždy v 17

hodin, sál ZUŠ

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT - čtvrtek 26. dubna 2012 Absolvují:
V. Cherynová (klavír), L. Lehkoţiv (tenor), T. Mozgová (klavír), A. Náplavová
(trubka II. st.), Z. Sakařová (klavír II. st.), K. Stravová (klavír) a L. Tyčiaková (trubka).
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT - úterý 15. května 2012 Absolvují:
M. Drkulová (housle), N. Kameníková (klarinet), N. Kopečková (EKN),
S. Koplová (housle), K. Poulová (housle), I. Rajchová (klavír) a A. Savčáková (kytara).
V Koryčanech ukončí studium 1. stupně klavíristky K. Kazíková a P. Smetková.
Jejich absolventské vystoupení proběhne v rámci Koncertu ke Dni matek v pondělí 14. května 2012.
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KALENDÁRIUM
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŢÁKŮ
čtvrtek 26. dubna 2012, 1700, sál ZUŠ

Stavění máje ve Zdounkách
- vystoupení DO
pátek 27. dubna 2012, 1700

Koncert ke Dni matek
OÚ Troubky-Zdislavice
neděle 13. května 2012,1400

Koncert ke Dni matek
s absolventským vystoupením žáků
pondělí 14. května 2012,1700, Koryčany

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŢÁKŮ
úterý 15. května 2012, 1700, sál ZUŠ

Festival mládeţnických dech. orchestrů
neděle 3. června 2012, Zdounky

Postupové zkoušky
Přijímací talentové zkoušky - ZÁPIS
4. – 8. června 2012

Festival dechových orchestrů MIKULOV
neděle 10. června 2012

Výchovné koncerty pro MŠ
úterý (středa) 12. (13.) června 2012

Koncert k Evropskému dni hudby
středa 20. června 2012

Festival Václava Smoly HULÍN
neděle 24. června 2012

Konec vyučování, výdej vysvědčení
pátek 29. června 2012

Hlavní prázdniny ţáků
sobota 30. června – neděle 2. září 2012

Základní umělecká škola Zdounky vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŢ
Soutěţní kategorie:
1. kategorie: 5 – 8 let (MŠ – 2. třída ZŠ)
2. kategorie: 9 – 11 let (3. – 5. třída ZŠ)
3. kategorie: 12 – 15 let (6. - 9. třída ZŠ)
Výtvarná témata pro dané kategorie:
1. kategorie: „Můj domov“
- patron Miroslav Nauč, ředitel ZUŠ Zdounky
2. kategorie: „Zdounecký kostel“
- patron P. Radomír Němeček, farář zdounecké farnosti
3. kategorie: „Architektonické památky Zlínského kraje“
- patron Ing. Martin Drkula, starosta obce Zdounky
Časový sled soutěţe:
Vyhlášení soutěže: 21. března 2012
Uzávěrka soutěže: 21. května 2012
Vyhlášení výsledků a předání cen: 3. června 2012
Podmínky soutěţe:
Kresby, malby či grafiky nutno zaslat nebo předat
do 21. 5. 2012 na adresu: Základní umělecká škola Zdounky,
Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY
Práce musí obsahovat tyto informace, které budou uvedeny
čitelně na zadní straně: jméno autora, věk, třídu, kategorii,
adresu školy, popřípadě název práce.
Maximální velikost formát A2. Práce odevzdané do soutěže se
účastníkům nevrací.
Vyhodnocení soutěţe:
Soutěž bude posuzovat odborná porota v čele s učitelkou
výtvarného oboru Mgr. Michalou Skácelovou. V každé kategorii bude
vybráno deset nejlepších prací, jejichž autoři budou pozváni na
slavnostní vyhlášení výsledků, kde každý z nich převezme ocenění.
Patron každé kategorie navíc vybere jednu práci, která získá
ocenění pro absolutního vítěze.
Po skončení soutěže budou nejlepší práce vystaveny v ZUŠ
Zdounky, v kostele Nejsvětější Trojice a v prostorách OÚ Zdounky.
Případné dotazy a informace:
Základní umělecká škola Zdounky, Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY
telefon, mobil: +420 573 365 282, +420 731 656 916
email: zuszdounky@zuszdounky.cz


T E L E G R A F I C KY 


Zahájení školního roku 2012/2013
pondělí 3. září 2012, 1400 hodin, sál ZUŠ

 Kromě šestnácti absolventů hudebního oboru letos končí i dvě žákyně
výtvarného oboru – Veronika Bělíková a Karolína Poulová (zároveň
absolventkou HO ve hře na housle). Jejich práce budou vystaveny na
květnových a červnových akcích školy.

OBČASNÍK

 Od 1. září 2012 vstoupí v platnost na všech ZUŠ Školní vzdělávací
program vytvořený dle RVP ZUV. O finální verzi našeho ŠVP Vás budeme
včas informovat, zachováme ale současnou nabídku studia. Hlavní
změnou bude stejná délka studia jednotlivých nástrojů. Dle nového
učebního dokumentu se začnou v novém školním roce 2012/2013
vzdělávat všichni žáci prvních ročníků I. a II. stupně.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY
číslo 5, ročník V., vyšlo 12. dubna 2012
redakční a grafická úprava: J. Jablunka
bezplatná tiskovina
neprošlo jazykovou korekcí

 Vzhledem ke zvyšování nákladů na provoz školy bude od 1. září 2012
zvýšeno školné (z 1.500,- na 1.600,- v individuální výuce, z 1.350,na 1.400,- ve skupinové; kolektivní – PHV, VO - zůstane na 1200,- Kč).

