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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
není tak dávno, co jsme zahajovali nový školní rok.
Neuvěřitelně rychle plynou dny, měsíce a za pár
týdnů budou žáci u konce prvního pololetí tohoto
školního roku. Společně s nimi budeme za chvíli
bilancovat uplynulý kalendářní rok a připravovat se
na vánoční svátky. Žáci naší školy pro Vás připravili
v předvánočním čase spoustu zajímavých vystoupení,
koncertů a výstav. Představí se Vám v poutavých
vánočních programech nejen na kmenové škole
Vsetín, ale i na odloučených pracovištích v Horní
Lidči, Lidečku a ve Valašské Polance. Celá tato
koncertní kolekce vyvrcholí vánočním koncertem na
kmenové škole ve Vsetíně. O všech připravovaných
akcí budete průběžně informováni.
Rád bych Vám, rodičům žáků a dalším příznivcům
naší školy poděkoval za úspěšnou spolupráci a za
podporu svých dětí v jejich uměleckém vzdělávání
po celý uplynulý rok. Věřím, že se budeme v
nastávajícím novém roce i nadále společně scházet
na koncertech, výstavách, vystoupeních a dalších
akcích naší školy.
Pobočka ZUŠ ve Valašské Polance
Také na naší pobočce ZUŠ ve Valašské Polance již naplno
běží výuka. V letošním školním roce je v hudebním oboru
přihlášeno celkem 49 žáků. Díky výborné spolupráci
se ZŠ a Obecním úřadem ve Valašské Polance máme
pro svou práci vyhovující prostory a dobré podmínky.
Největší zájem je o hru na zobcové flétny, kde se učí hrát
16 žáků, výuku hry na keyboard navštěvuje 14 žáků,
výuku hry na klavír navštěvují 4 žáci a na klarinet se učí
hrát 4 žákyně.
Mezi naše žáky počítáme také 11 dětí z PHV, které se
teprve seznamují se světem hudby, ale vybrané hudební
nástroje jim v tom pomáhají. Šest dětí se připravuje
v MŠ s flétnami a možná si je poslechnete na jejich prvním
vystoupení na besídce v MŠ. Pět prvňáčků se připravují
s flétnami a klávesami a poslechnete si je na našem
vánočním koncertě.
V letošním roce jsme také založili komorní soubor
dechových dřevěných nástrojů, který navštěvuje buď
povinně nebo i dobrovolně 13 hráčů. Děti hra v souboru
baví, o čemž svědčí již dvě vystoupení, které jsme
absolvovali – vítání občánků a kulturní pásmo na posezení

Přeji Vám všem krásné, pohodové a bílé Vánoce, do
nového roku především pevné zdraví, štěstí, pohodu,
lásku a žákům mnoho úspěchů v jejich studiu. Těším
se na setkání s Vámi v roce 2008.
						

				

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

s důchodci ve Valašské Polance a připravujeme koledy
na Živý Betlém. Ve druhém pololetí chceme rozšířit
soubor také o hráče na klávesy.
A možná se ptáte, kdy a kde si naše děti můžete poslechnout.
Nejbližší naší připravovanou akcí je Vánoční koncert
v úterý 18.12.2007 v 16.00 hodin v KD ve Valašské
Polance. Srdečně zveme všechny (nejen rodiče ), kteří
fandí dětskému muzicírování a odpustí nějakou tu chybu
nebo falešný tón.
Za všechny vyučující – Lenku Vlčkovou, Mgr. Miloslavu
Smítkovou a Zdeňku Machačovou přejeme všem dětem
hodně elánu do práce a rodičům hodně sil při podpoře
svých dětí.
			

Zdeňka Machačová

Základní umělecká škola v Horní Lidči

Akce na měsíc PROSINEC
6.12.

17:00

Žákovský koncert

10.12.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. K. Bardoňové

11.12. 15:00
		

Hudební vystoupení pro důchodce
Pečovatelský dům Rybníky

11.12.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. T. Valůška

12.12.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. V. Palové

16.12.

Zájezd tanečního oboru do ostravského divadla
na baletní představení “Sněhurka a sedm trpaslíků”

18.12.

16:30

Od 3. září 2007 tak probíhá výuka na housle, zobcovou flétnu a
všechny dechové žesťové nástroje ve třídě učitele Karla Kubky.
Klavír a keyboard vyučují učitelky Mgr. Miloslava Smítková a
Lenka Vlčková. Kytarovou třídu vede učitel Milan Humplík. Do
hudebního oddělení patří samozřejmě pěvecká průprava, kterou
zajišťuje učitelka Petra Slováková. Podařilo se také zprovoznit
výtvarný obor, který vede učitelka Irena Proislová. Celkem
navštěvuje ZUŠ v Horní Lidči 60 žáků.

Třídní přehrávka žáků uč. P. Slovákové

18.12. 16:00
		

Vánoční koncert
Kulturní dům Valašská Polanka

18.12.

Vystoupení pro rodiče žáků uč. K. Fuskové
Vystoupení se koná ve třídě uč. K. Fuskové

14:30
16:15

Po vstřícné dohodě starosty Horní Lidče p. Josefa Tkadlece, ředitele
ZŠ Mgr. Miloše Nováka a ředitele ZUŠ Vsetín Romana Konůpky
mohlo být na zdejší ZŠ oficiálně zahájeno vzdělávání v hudebním
i výtvarném oboru. Bylo tak vyslyšeno a vyřešeno volání rodičů
o nebezpečném a časově náročném dojíždění dětí do vzdáleného
Vsetína.

19.12. 16:00
		
		

Vánoční koncert. Zároveň bude zahájena
výstava prací žáků výtvarného oboru
v Lidečku. Kulturní dům Lidečko

20.12.

18:00

Vánoční koncert

22.12.

16:00

Živý Betlém ve Valašské Polance

Před vánočními svátky 19. prosince v 16. hodin se uskuteční
Slavnostní koncert v KD v Lidečku. Zúčastní se ho i vybraní žáci z
Horní Lidče a zároveň zvou rodiče, spolužáky a všechny příznivce
hudby a těší se na jejich přízeň.
Karel Kubka

Výstava výtvarného oboru
V měsíci říjnu proběhla v Galerii MěÚ Vsetín výstava výtvarného
oboru naší ZUŠ.
Téma výstavy bylo široké, a tak jsme instalovali práce nejmladších
žáků i studentů, kteří se v loňském roce připravovali ke studiu
na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. K vidění
byly ukázky individuální i skupinové tvorby, fotodokumentace
k některým projektům, artefakty plošné i prostorové. Zastoupeny
byly klasické výtvarné techniky (kresba, malba), ale též akční a
objektová tvorba. Zajímavá byla prezentace oddělení počítačové
grafiky (p. uč. Trčálek) a překvapili nás i žáci p. uč. Němcové
souborem úplně čerstvých prací, které vznikly v září.

Koncerty a třídní přehrávky žáků z kmenové školy ( ZUŠ
Vsetín) se konají v koncertním sále školy.
V měsíci lednu připravujeme: 17.ledna 2008 žákovský
koncert, třídní přehrávky žáků hudebního oboru, dny otevřených
dveří tanečního oboru uč. J. Špačkové a zájezd tanečního oboru
do ostravského divadla na balet „ Romeo a Julie“.

Ti, kdož nestihli navštívit onu výstavu, nechť nepláčou! Na
chodbách ZUŠ budeme vystavovat po celý rok! Pokud si počkáte,
tak se dočkáte. Další výstava v Galerii MěÚ nás čeká v dubnu
2009.

Soutěž ve hře na klavír
Ministerstvo školství po třech letech opět vyhlásilo soutěž ve hře
na klavír. Školního kola, které proběhne 9.1.2008, se zúčastní
9 žáků, kteří museli nastudovat skladby z různých slohových
období. Jako vedoucí klavírní sekce bych chtěla poděkovat všem
kantorům za přípravu.

Kateřina Davidová
snímky z vernisáže

V minulém čísle Zušíku jsem zmiňovala hodinu klavírního
doprovodu. Žáky, kteří tuto hodinu v 1. pololetí nenavštěvovali,
nebo mají absenci nad 50%, čekají 10.1.2008 komisionální
zkoušky.
K. Bardoňová
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