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Akce na měsíc únor
1.2.

16.30

Třídní koncert žáků učitele Tomáše Valůška,
koncertní sál školy

2.2.

16.30

Třídní koncert žáků učitelů Kateřiny Bazelové
a Jaromíra Bazela,
koncertní sál školy

7.2.

18.00

Třídní koncert žáků učitelky Zuzany Adamcové,
koncertní sál školy

9.2.

16.00

Třídní koncert žáků učitelek Věra Palové
a Dany Chvátalové,
koncertní sál školy

10.2.

od 12.30 Okresní soutěžní přehlídka tanečních oborů,
Dům kultury Vsetín

13.2.

16.30

Třídní koncert žáků učitele Petra Lišky,
koncertní sál školy

14.2.

16.30

Třídní koncert žáků učitelky Evy Macků,
koncertní sál školy

15.2.

9.00

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje,
koncertní sál školy

16.2.

17.00

IV. Žákovský koncert,
koncertní sál školy

Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
rok 2005 uběhl jako voda, na Vánoce již jen vzpomínáme a máme
tu pololetí školního roku 2005/2006. V prvním pololetí škola
pořádala mnoho školních akcí, koncertů, vystoupení a také cyklus
koncertů, výstav a akcí ke 110.výročí založení školy. Odloučené
pracoviště naší školy v Lidečku, které zahájilo svoji činnost v
měsíci září loňského roku, se také, ač teprve po pár měsících
výuky, zapojilo do své prezentace nejen v Lidečku, ale také v
okolních obcích.
Ve druhém pololetí škola připravuje další koncerty, výstavy a
vystoupení. Žáci se zúčastní také soutěží ZUŠ, které vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci spolu se svými
učiteli připravují již tradiční jarní koncert, koncert pro maminky,
náborové koncerty, třídní a žákovské koncerty, absolventské
koncerty, závěrečný koncert, koncerty komorních souborů,
vystoupení dechového a koncertního orchestru, výstavy
výtvarného oboru, vystoupení tanečního oboru, vystoupení
dramatického oboru a mnoho dalších zajímavých akcí, o kterých
budete samozřejmě včas informováni.
V tomto školním roce jsou vyhlášeny soutěže hudebního oboru ve
hře na lidové nástroje, komorní hra a souborová hra lidových
nástrojů, sólový a komorní zpěv, hra na dechové dřevěné a
žesťové nástroje a přehlídka tanečních oborů.
Od 24.ledna již probíhají školní kola soutěží a všem žákům přeji
jménem svým, ale i jménem všech učitelů naší školy, aby se co
nejlépe umístili, získali postup do vyšších kol a aby si z těchto
soutěží a přehlídek odnesli jen to dobré, a aby výkony svých
spolužáků byly pro všechny žáky dobrou motivací a inspirací do
jejich další práce.
Přeji Vám všem, po celý rok 2006 ještě jednou vše dobré, mnoho
úspěchů ve Vaší práci, ve studiu a žákům přeji úspěšné pololetní
vysvědčení.
Těším se na setkání s Vámi na kulturních akcích naší školy a všem
žákům přeji úspěšný start do druhého pololetí.
Roman K o n ů p k a

ředitel školy

Akce na měsíc březen
21.3.

17.00

Jarní koncert,
koncertní sál školy

13. - 24.3.

Náborové koncerty,
koncertní sál školy

16.3.

17.00

V. Žákovský koncert,
koncertní sál školy

30.3.

17.00

VI. Žákovský koncert
Koncertní sál školy

Pro Novoročenku, přání do
nového roku PF 2006 byla
vybrána práce dvanáctileté
žákyně Jany Kratochvílové
ze třídy výtvarného oboru
Jaroslavy Frankové.
Pokud by jste rádi zhlédli
jeho barevný originál, zveme
vás na prohlídku chodeb naší
školy, kdy jsou vystavena
díla našich žáků.
Jaroslava Franková

Roztančený
Opět je tu čas, kdy se setkávají
příznivci tance z řad dětí a mládeže
a prověřují své schopnosti. Každý
rok vyhlašuje Ministerstvo školství
soutěže základních uměleckých
škol v různých oborech. Jednou z
nich je letošním školním roce
soutěžní přehlídka tanečních oborů.
Téměř dvě stovky žáků z
Valašského Meziříčí, Vsetína a
Rožnova po Radhoštěm, od šesti do
dvaceti let, se účastní okresního

H i s t o r i e

kola, které proběhne v pátek
10.února 2006 odpoledne ve
velkém sále kulturního domu ve
Vsetíně.

V únoru 1986 byla lidové škole umění
slavnostně předána budova, ve které sídlí
hudební a umělecké školství města Vsetína a
jeho širokého okolí dodnes. Ale tomuto aktu
předcházelo několik let zpět jednání, plánů a
nakonec vnitřní přestavba a úprava budovy. V
budově předtím sídlila tehdejší Horní škola,
která se z velké části přestěhovala do nového
objektu na Sychrov.Vrátím se ale k naší škole.
Po vnitřní úpravě v ní mělo sídlit více
institucí: Okresní pedagogické středisko,
psychologicko-pedagogická poradna a ještě
lidová škola umění. Ale záhy se zjistilo, že se
všechny instituce do budovy nevejdou. Pro
Okresní pedagogické středisko se začala
projektovat a posléze stavět přístavba ve
dvoře a psychologicko-pedagogická poradna
se přestěhovala do Valašského Meziříčí. Tehdy
místní radní moudře uvažovali a největší
prostory vymezili pro lidovou školu umění.
Druhé patro budovy prozatím využívalo
Okresní pedagogické středisko, dokud nebyla
přístavba ve dvoře dostavěna.

do krajského kola.
Věříme, že se děti z našeho okresu
zhostí svého úkolu stejně dobře,
jako v předchozích letech, kdy nás
reprezentovaly v celostátních
kolech, mezi těmi nejlepšími.

Přehlídka je rozdělena do pěti
věkových kategorií. Ve svých
vystoupeních žáci předvedou vše,
co se naučili z klasického,
současného a výrazového tance.
Přehlídku bude sledovat odborná
porota, která v závěru vyhodnotí
zhlédnutá čísla a doporučí postupy

h u d e b n í h o

V minulém „Zušíku“ jsem ukončila
vyprávění rokem 1986 a zmínila se o zrození
tanečního a výtvarného oboru. A nyní dále.

pátek

š k o l s t v í

Zveme všechny příznivce tance
do kulturního domu 10.února 2006.
Přehlídka začíná ve 12.30 hodin.
Vstup pro veřejnost je volný!
Jaroslava Špačková

-

ještě šatny pro žáky, sprchy, sociální zařízení,
kabinet pro učitele. V současné době má škola
dokonce dva taneční sály a dva učitele na
výuku. Druhý sál je v přízemí budovy.Tento
obor je stále velmi populární a žádoucí mezi
mládeží od nejútlejšího věku.
Také interiér dnešního současného
koncertního sálu školy byl dokončen do
nynější podoby až v létě roku 1989 a teprve v
letošním školním roce se jej podařilo velmi
profesionálně technicky vybavit. Kapacita
sálu je 110 míst pro obecenstvo.
Také bych nechtěla opomenout poslední
obor školy - obor literárně dramatický. Byl
zřízen ve školním roce 1984/1985 a první
krůčky tohoto oboru vedla Anežka Chytilová,
a to s výukou na základní škole v Luhu.
Největšího rozvoje dosáhl tento obor za
vedení Jany Rokytové v devadesátých letech.
V současné době tento obor stále nemá
takovou základnu dětí, jak bychom si
představovali.
Ve školním roce 1990/1991 se i poslední
zbývající místnosti ve druhém patře uvolnily
pro účely školy. Okresní pedagogické
středisko se přestěhovalo do přístavby.
Uvolněné prostory se využily zejména k
výuce kolektivních předmětů. Výtvarného
oboru, literárně dramatického oboru a
sborového zpěvu. Dnes se využívají ještě pro
komorní hru, dechový a koncertní orchestr.
Velké popularitě se sborový zpěv léta těšil
úspěchům pod vedením Heleny Kaločové.

Samotné stěhování školy do nynějších
prostor bylo velmi náročné na zrovna tehdejší
nepříznivé klimatické podmínky. Byly zrovna
třeskuté mrazy jako v letošním lednu. Dále
náročné i časově, protože probíhal normální
školní rok. Tehdejší celý učitelský sbor s
velkou pomocí obětavých rodičů ve velmi
krátké době uklidil a připravil vnitřní prostory
k výuce. Výuka započala 24. března 1986. Do
přípravy zasáhly jarní prázdniny, které se
trochu protáhly.

Konečně po mnoha a mnoha letech se všichni
učitelé a žáci všech oborů sešli pod jednou
střechou a v pěkné budově.

Výuka tanečního oboru prozatím dále
zůstávala na základní škole na Trávníkách,
neboť prostory v suterénu pro tento obor se
rekonstruovaly postupně za provozu. Až ve
školním roce 1988/1989 byly dokončeny.V
suterénu se krom tanečního sálu budovaly

K rozšíření věhlasu výuky uměleckého
školství na přelomu šedesátých let a později,
přispěly také pobočky školy, zřízené v
Jablůnce a v Novém Hrozenkově a otevření
detašovaných tříd v dalších obcích poblíž
Vsetína, např. v Hovězí, v Karolince, v Horní

p o k r a č o v á n í

č . 3

Lidči a v Halenkově. Pro tuto výuku byli
využíváni učitelé, kteří měli svá bydliště v
obci, kde se pobočka zřídila, nebo poblíž v
některé z okolních vesnic. Časem, kdy
nebylo možné zajistit na těchto pobočkách
kvalitní výuku, pobočky zanikly a žáci přešli
na kmenovou školu do Vsetína.
V letošním školním roce 2005/2006 škola
po delší době opět zřídila odloučené
pracoviště, a to v obci Lidečko a v současné
době se jedná o zřízení odloučeného
pracoviště v obci Valašská Polanka. Zájem o
výuku je značný a těšíme se na její rozvoj a
výsledky.
Za více jak stoletou historii tato škola
vychovala a stále vychovává vedle dobrých
amatérů a milovníků umění také výkonné
umělce,učitele hudby a jiné umělecké
profesionály. Mnozí z nich se do školy zase
vrátili a pokračují v tom, co zaseli za těžkých
podmínek zakladatelé této školy.
O to vše se zasadili a protlačili postupně
krůček po krůčku, rok po roce všichni
ředitelé a učitelé, kteří zde působili a nyní
působí, a kteří se podíleli a podílí na rozvoji
uměleckého školství na Vsetínsku.
Marta Šatná
zástupkyně ředitele

INZERCE

♫ Prodám
Pianino Petrof, tmavé barvy s leskem.
Cena dohodou.
Kontakt : Hnízdilová Marie,
Tel. 571 418 474,
Po - Čt 19.00 - 20.00 hodin

Základní umělecká škola Vsetín
Adresa : Podsedky 285
755 01 Vsetín
Tel : 571 411 725
E-mail: zus@vs.inext.cz
www. zus-vsetin.org

Občasník je vydáván pro potřeby školy.
Náklad 1000 výtisků.
šéfredaktorka : Bazelová Kateřina
tisk: Středisko služeb školám Zlínského kraje
- odloučené pracoviště Vsetín

