
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vážení rodiče, milí žáci,  
 

dovolte, abych vás všechny pozdravil jménem vedení školy. Začala 
nám doba adventního času a my k vám přicházíme s jubilejním 
číslem našeho občasníku. Rádi bychom vás po roce opět informovali 
o tom, co bylo, je a bude.  
     Loňský školní rok nám utekl velmi rychle, žáci pod vedením svých 
pedagogů cvičili, vystupovali, tvořili a všichni se podíleli na 
společné reprezentaci školy. Z pozice ředitele hodnotím toto období 
velmi kladně, protože se nám opravdu dařilo. MŠMT vyhlásilo ve 
školním roce 2016/2017 soutěže ve hře na kytaru, klavír, dechové 
orchestry a výtvarný obor. V okresním kole ve hře na kytaru získala 
Eliška Drdová 2. místo, Elena Vrbová 3. místo a Michal Zrna 3. 
místo. Tito soutěžící jsou ze třídy Martina Štrublíka. Ve hře na 
klavír získala v okresním kole Sára Gašicová 1. místo, Nikol Gotfrid 
2. místo a dámy tak udělaly velkou radost svojí paní učitelce 
Marušce Drkulové ml. Nezahálel ani výtvarný obor, který se 
zúčastnil pod vedením Mgr. Kateřiny Zelenkové několika soutěží. Ze 
soutěže „Komenský a my“, která se konala v Brandýse nad Orlicí si 
přivezla 3. místo Kristýna Škrabalová a čestné uznání Adam 
Sokolínský. V krajském kole VO ZUŠ, které proběhlo v Bystřici pod 
Hostýnem, si přivezla opět 3. místo Kristýna Škrabalová za dílo 
s názvem „Sloni“ a další 3. místo získalo skupinové dílo pod názvem 
„Nekonečný příběh půdy – usínání a probouzení“.   
     Největší pozornost se ovšem upínala k soutěži dechových 
orchestrů. MŠMT pověřilo naši školu organizací krajského kola, které 
proběhlo 7. dubna 2017 na KD ve Zdounkách. DO ZUŠ Zdounky 
postoupil do celostátního kola, které se konalo 26. května 2017 
v Letovicích. Ačkoliv jsme to nečekali, získal DO pod vedením BcA. 
Pavla Skopala 1. místo a navázal tak na předchozí tři 1. místa, která 
s DO získal můj předchůdce Mira Nauč, který měl a má na kvalitu 
dechovky obrovský podíl. Celému orchestru a Pavlu Skopalovi ze 
srdce gratuluji a k této soutěži se v tomto čísle ještě vrátíme.  
     Z organizačního hlediska mě těší, že jsme mohli našim žákům 
uspořádat 2 tematické výlety, HO cestoval v červnu na Hukvaldy za 
Leošem Janáčkem a VO do Olomouce. Dechový orchestr se účastnil 
díky přípravě na soutěž dvou soustředění, ve Zdounkách a v Roštíně. 
Za zlaté pásmo byli členové DO odměněni táborákem a společnou 
grilovačkou na konci školního roku. 
     Během letních prázdnin proběhla v koncertním sále ZUŠ Zdounky 
rekonstrukce, jejíž náklady dosáhly 300.000,- Kč, a v budově naší 
pobočky v Koryčanech proběhla druhá fáze zateplení, tentokrát 
zadní části objektu v celkové výši 180.000,- Kč. Chtěl bych zde 
jménem svým, celého kolektivu zaměstnanců a žáků poděkovat OÚ 
ve Zdounkách v čele s panem starostou Ing. Martinem Drkulou a MěÚ 
v Koryčanech v čele s paní starostkou Ing. Hanou Jamborovou, kteří 
nám pomohli a neustále nás podporují!    
                                                                       :: pokračování na str. 2 :: 
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Liduška se loučí…  

      V lednu 2017 Zlínský kraj zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na 
Ocenění pracovníků ve školství prostřednictvím svých webových stránek 
a krajského portálu Zkola. Osloveni byli také zástupci obcí, měst, škol a 
školských zařízení a členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. Celkem 62 návrhů bylo 
posouzeno výběrovou komisí, kterou ustanovila Rada Zlínského kraje, a 
následně bylo vybráno 22 pracovníků ve školství k převzetí ocenění. Dne 
10. dubna 2017 se ve  sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě konalo slavnostní setkání u příležitosti ocenění těchto 
pracovníků ve školství z našeho kraje. Předání ocenění se ujali hejtman 
Jiří Čunek a radní pro oblast školství Mgr. Petr Gazdík. Naše škola byla 
zároveň pověřena hudebním doprovodem celého slavnostního aktu, na 
kterém vystoupili žáci Jan Valenta – hra na tenor, Michaela Pražáková – 
hra na klarinet, Eliška Drdová - hra na kytaru a z pedagogického sboru 
Marie Drkulová ml.- hra na klavír a Norbert Svačina - hra na tenor. Naše 
škola navrhla svoji dlouholetou zaměstnankyni, paní učitelku Ludmilu 
Svačinovou, za příkladné a dlouholeté působení (38 let) na ZUŠ ve 
Zdounkách. 

 

        Paní učitelka nastoupila do LŠU Zdounky (kterou před studiem 
na kroměřížské konzervatoři sama absolvovala) v roce 1979 jako 
učitelka hry na housle, klavír, hudební nauky a komorní hry. Aktivně 
se podílela na otevření budovy školy v roce 1984, kde škola sídlí 
dodnes, a následně se podílela na její rekonstrukci. Vychovala velké 
množství absolventů, kteří dále pokračovali ve studiu na 
konzervatořích a pedagogických školách. Stala se jednou z hlavních 
organizátorek hudebního života ve Zdounkách a širokém okolí. V 
roce 1991 obnovila a vedla chrámový sbor ve farnosti Zdounky. Od 
roku 1. července 2007 byla ustanovena zástupkyní statutárního 
orgánu školy a po náhlém úmrtí ředitele M. Nauče v roce  2015  byla  
pověřena jejím vedením. Od 1. prosince 2015 byla pověřena vedením detašovaného pracoviště ZUŠ 
v Koryčanech, kde setrvala až do 31. srpna 2017. Tehdy odešla do zasloužené penze. 
     Děkujeme tímto za veškerou práci, ochotu, nasazení a obětavost, kterou naší školu už od jejího 
začátku věnovala, a také za organizaci kulturního a společenského života v naší obci. Celý kolektiv 
zaměstnanců přeje Lidušce hodně zdraví, elánu a hlavně odpočinku na zasloužené penzi!!! 
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:: dokončení Úvodníku ředitele z předchozí strany :: 
 

 Na naší škole došlo také k několika personálním změnám. Do zaslouženého důchodu odešly naše paní 
uklízečka Helena Horáková a po 38letém působení paní učitelka Ludmila Svačinová, která byla za svou 
příkladnou dlouholetou činnost oceněna hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem pamětní medailí při 
Slavnostním setkání v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Oběma dámám moc děkujeme za 
příkladnou práci a přejeme hodně klidu, zaslouženého odpočinku, zdraví a pohody.  
      A co náš čeká a nemine? Po adventních a vánočních vystoupeních přijde příprava na soutěž vyhlášenou 
MŠMT pro tento školní rok 2017/2018, která se týká dechových nástrojů žesťových i dřevěných, takže se 
dechaři mají možnost opět prezentovat, tentokrát v sólových partech. Máme připraveny opět výlety HO            
i VO, soustředění DO. Budeme se účastnit projektu Zuška?Zuška! Také se zapojíme do 2. ročníku 
projektu ZUŠ OPEN 2018, který proběhne 24. května 2018. Během roku 2018 nás budou čekat další 
rekonstrukce, ale zde nebudu předbíhat, uvidíte sami. 
     Na závěr mi dovolte, abych vám jménem svým i celého kolektivu popřál pokojné prožití adventu               
a celých vánočních svátků a v roce 2018 hlavně hodně zdraví, štěstí, dobrou náladu a chuť do života               
a budu se těšit na společné setkání s vámi.            

                                                                                 MgA. Norbert Svačina, Ph.D., ředitel školy 
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       JAK JSME SOUTĚŽILI 
 

     Na tomto místě bych se rád ještě jednou poohlédnul za soutěží dechových orchestrů, kterou vyhlásilo 
MŠMT. Naše ZUŠ byla pověřena organizací krajského kola, které se konalo dne 7. 4. 2017 v DK Zdounky. 
Celkem se přihlásilo 7 orchestrů ve dvou kategoriích. V kategorii II. A (kategorie do 20 členů) bylo 
přihlášeno 5 orchestrů a v kategorii II. B (nad 25 členů) orchestry 2. Celkem přijelo do Zdounek 177 
soutěžících s dalším doprovodem, rodiči, pedagogy a fanoušky. Soutěž probíhala hladce a v dobré náladě. 
Oba soutěžní bloky zahájil a soutěžící jménem vedení obce pozdravil pan starosta Ing. Martin Drkula.             
O celý průběh soutěže se staral kolektiv zaměstnanců ZUŠ Zdounky, za což jim patří velký dík. Odborná 
porota nakonec potvrdila to, co už je dlouho ve Zlínském kraji známo, že úroveň mládežnických 
dechových orchestrů je zde vysoká a do ústředního kola poslala hned 4 orchestry. V kategorii II. B DO ZUŠ 
Harmonie Zlín a v kategorii II. A hned ZUŠ Bystřice p/H., ZUŠ Valašské Klobouky a k naší velké radosti        
a překvapení ZUŠ Zdounky!  
     Po úspěchu v krajském kole našemu orchestru zbývalo cca 6 týdnů na přípravu do celostátního finále, 
které se konalo 26. května 2017 v Letovicích. Uspořádali jsme proto orchestru další soustředění, tentokrát 
na sokolovně v Roštíně. Nebylo to jednoduché, ale pan učitel Pavel Skopal našel ten správný způsob, jak 
z orchestru dostat maximum.:-) Čas běžel rychle a pak nastal den, kdy jsme v 7:00 nasedli do autobusu a 
vyrazili do Letovic. Počasí bylo už od rána hezké a v Letovicích na nás čekala soutěžní atmosféra plná 
očekávání, nervozity a vystoupení dechových orchestrů z celé republiky. Náš orchestr soutěžil ještě 
v dopoledním bloku a to hned druhý v pořadí, takže nebylo moc času přemýšlet nad tím, co a jak. Vybalit, 
převléct, rozehrát, naladit, zklidnit se a táhnout pod vedením dirigenta za jeden provaz. Orchestr zahrál 
velmi kompaktně a sólová čísla Lukáše Lehkoživa na tenor a pěvecké sólo v podání Kateřiny Naučové a 
Martiny Drkulové patřily k vyvrcholení našeho vystoupení. V 16:00 předstoupil předseda poroty Jan Slabák 
a ředitel ZUŠ Letovice Petr Křivinka k vyhlášení výsledků… Přál bych vám všem být u toho, když zazněla 
slova, že DO orchestr ZUŠ Zdounky pod vedením Pavla Skopala, získal ZLATÉ PÁSMO!                  N. Svačina 

                  
 

Bc. Iva Bubeníčková – naše nová kolegyně
 

 

Iva vyučuje housle ve Zdounkách od letošního září,  
proto se sluší ji trošku představit… 
 

    Narodila jsem se před 36 lety ve znamení Panny v Pardubicích, kde 
probíhala i moje studia hry na housle, nejprve na ZUŠ a pak na 
konzervatoři. Do houslí jsem se zamilovala na koncertech Komorní 
filharmonie Pardubice, kam mě moje maminka brávala už ve předškolním 
věku. Tehdy jsem si tento nástroj prosadila se slovy: "Vždyť to se takhle 
tahá a už to je!" Samozřejmě to nebylo vždycky tak jednoduché, nicméně 
nadšení mi vydrželo, a když náhodou ochabovalo, motivací pro mě byla hra v 
orchestru. Vždycky jsem šla radši cvičit, než abych třeba utírala nádobí :-)  
 Na studia na konzervatoři vzpomínám jako na nejkrásnější období. Poté jsem studovala muzikologii 
na FF UP v Olomouci, kde jsem při občasných výpomocech v Moravské filharmonii poznala svého 
manžela, trumpetistu Marka, nyní už také učitele na ZUŠ. S manželem jsme žili 10 let v Chropyni a 
letos jsme se přestěhovali do Morkovic. Máme spolu 3 syny: čtyřletého Tobiáše a dvouletá dvojčata 
Damiána a Eliáše. Těším se, až spolu budeme sdílet mé koníčky plavání a lyžování a třeba se jednou 
společně podíváme do vysněné Barcelony. Zatím mi kluci dávají zabrat. A čím se na ně ráda posilním? 
Třeba mou oblíbenou koprovou omáčkou nebo jahodovými knedlíky s kupou tvarohu, ochuceným 
zeleným čajem rooibos a občas nepohrdnu dobrým vínem. Balzámem na duši je pro mě klasická, hlavně 
barokní hudba, muzikály nebo tvorba Bratří Ebenů. 
 



 
Výtvarka má za sebou úspěšnou sezónu 
 

 
 

V minulém školním roce se žáci výtvarného oboru zúčastnili hned šesti výtvarných soutěží. 
0Nelenili jsme a první výtvarné práce opustily naši školu hned 
na konci října. Cestovaly až do daleké Makedonie, kde se 
chystal již 41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
"13. listopad". Jelikož se jednalo o soutěž velkých rozměrů, 
kam zasílali výtvarná díla učitelé ze všech států Evropy, 
neočekávali jsme v tak obrovské konkurenci nějaký úspěch. O 
to velkolepější radost nám udělala zpráva, která k nám 
dorazila na začátku adventní doby. Naše žačka Věra 
Machálková ze Zborovic získala v tak obrovské konkurenci se 
svou výtvarnou prací „Když se ježek chystá k zimnímu spánku“ 
1. místo! Úspěch téměř neuvěřitelný, o kterém se každému 
učiteli může jen zdát. Dmula jsem se pýchou, jak úžasné mám 
žáky, a celou mou osobu pohltila hrdost na to, že i v tak 
malinké vísce, jako jsou Zdounky, mohou vzniknout výtvarné práce, které dokážou oslnit celý svět. 
 Na konci ledna jsme zasílali výtvarné práce hned do tří celostátních soutěží. A další úspěch na 
sebe nenechal dlouho čekat.  
Naši žáci uspěli v 16. ročníku celostátní soutěže „Komenský a my“, kterou 
již po šestnácté pořádala za podpory Ministerstva školství, mládeže                      
a tělovýchovy, Základní škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Do 
výtvarné části soutěže bylo zasláno přes 200 výtvarných prací z celé České 
republiky. O to větší radost nám udělalo, že v tam obrovské konkurenci 
uspěli se svými výtvarnými pracemi hned dva žáci naší ZUŠ. Čestné uznání 
v kategorii A1 (mladší žáci) získal Adam Sokolínský ze Zborovic se svou 
výtvarnou prací „Dědeček“ a 3. místo v kategorii A2 (starší žáci) obsadila 
Kristýna Škrabalová z Milovic s výtvarnou prací „Babička“.  
       Na konci školního roku 2016/2017 přišla do Naší základní umělecké 
školy nabídka zúčastnit se výtvarné soutěže „Řekni to tichem“                          
a podpořit tak tímto projekt Poradenského centra pro sluchově postižené 
v Kroměříži na tvorbu kalendáře pro rok 2018. Z naší školy v soutěži uspělo 
hned několik žáků. Ohodnoceny a do kalendáře byly vybrány práce Zuzany 
Kociolkové, Martiny Zrnové, Adély Vránové, Elišky Bolfové                                                          
a Barbory Čevelové. Žákyně byly pozvány do DK Kroměříž na „Neslýchavě 
zábavný večer“, kde se mohly setkat se spoustou slavných osobností, které 
zde vystupovaly. Děvčata byla oceněna dárkovými taškami.                               
                                                    Mgr. Kateřina Zelenková, vyučující VO                    
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Krásné prožití  
vánočních dnů  
a vše nejlepší  

v novém roce 2018! 
 

VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIE ZE ŠKOLNÍCH 
AKCÍ TAKÉ NAJDETE NA FACEBOOKU ŠKOLY A NA 

www.zuszdounky.cz 

 


