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Historie hudebního školství
2.část
V minulém ZUŠÍKU jsem ukončila článek o historii školství ve Vsetíně
rokem 1945, kdy byla po osvobození městská hudební škola znovu otevřena
1.června a do jejího vedení opět usedl Antonín Mráz, výtečný klavírista a
sbormistr. Do jejích tříd nastoupilo celkem 92 žáků. Od té doby již škola působí
nepřetržitě až do dnešních dnů.
Ve školním roce 1951/52 se mění název školy na Hudební škola ve
Vsetíně. Od počátku svého trvání pořádali učitelé a žáci školy celou řadu
hudebních vystoupení pro širokou veřejnost. Vždy velký ohlas mezi obecenstvem
měly pololetní a závěrečné žákovské produkce, vystoupení žáků nižších ročníků a
hlavně koncerty členů učitelského sboru a žáků vyšších ročníků. Důkazem
vysoké úrovně byly plné sály diváků při produkcích a žáci, kteří našli v hudebních
oborech profesionální uplatnění.
Další kapitola vsetínské hudební školy v desetiletí vymezeném roky 1955 - 1965
představuje velmi pestrou dobu bohatou na události. Nastávající změny byly
motivovány především snahou zlepšit organizaci vyučovacího procesu. V té době
byla ředitelkou hudební školy již Božena Kovářová. Na počátku jejího
ředitelování prošla škola dvěma reformami, jejichž cílem bylo začlenit hudební
vzdělání do všeobecného systému školství. Výsledkem bylo zřízení jednoho
ročníku předhudební výchovy pro děti od sedmi let a sedm postupných ročníků.
Ve školním roce 1958 - 1959 přišla další reforma, která přidávala k dosavadnímu
osmiletému cyklu ještě druhý cyklus o třech postupných ročnících. Tento systém
pak vydržel do nové koncepce ve školním roce 1980 - 1981.

Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
přeji Vám klidné prožití vánočních svátků,
pohodu, dětem mnoho dárečků pod
stromečkem, hodně sněhu a pěkné prázdniny.
Do nového roku Vám všem přeji především
pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho
úspěchů ve Vaší práci, ve škole i v osobním
životě.
Těším se na setkání s Vámi na koncertech a
akcích naší školy a na další úspěšnou spolupráci
v roce 2006.
Roman K o n ů p k a
INZERCE
Prodám
Pianino zn. PETROF, výborný zvuk, málo hrané,
nevyužité. Cena : 20 000.- Kč
Tel. 777 940 324, 571 445 426

Na chvíli se vrátím k budově školy. Po osvobození města Vsetína byla škola
znovu obnovena, ale neměla stálé sídlo. Neustále se stěhovala, neboť se pro ni
doposud nenašla vhodná budova. Nejdříve do soukromého bytu v Reisově domě
na Dolním náměstí č.305, odtud do dnes již neexistující vily Hubertus, která
vyhořela a na jejím místě dnes stojí hotel Vsacan, po požáru vily do budovy
bývalého dětského domova na Svárově (dnešní Masarykova knihovna) a odtud
do budovy staré radnice na Horním náměstí, kde již postupně měla k dispozici 12
místností.
V roce 1965 se škola (to už se jmenovala od roku 1961 lidová škola
umění) rozšířila o taneční obor. Založila jej ještě dnes žijící paní Svatava Válková,
která dlouhodobě působila v dnes již neexistujícím závodním klubu “Z”.
Vyučovalo se nejdříve také v závodním klubu a potom ve školní družině na
Trávníkách. V roce 1983 převzala taneční obor učitelka Jaroslava Špačková,
působící na škole dodnes.

Souběžně s tanečním oborem se ve stejný rok 1965 otevřel úplně nově
obor výtvarný. U jeho zrodu stála a je dodnes učitelka Jaroslava Franková. Při
zakládání tohoto oboru to nebylo vůbec jednoduché. Velmi těžko se
přesvědčovali žáci a rodiče. Že by talentované děti mohly navštěvovat výtvarný
obor na lidové škole umění, když na všech základních školách existovaly
výtvarné kroužky. Zahájení výuky započalo s devíti žáky, ale již v pololetí se
počet zvýšil na čtyřicet, který se neustále zvyšoval. Vyučování probíhalo nejdříve
za drsných podmínek v bývalé věznici (dnes již neexistuje) za starou radnicí. Pak
začal kolotoč s neustálým stěhováním a hledáním vhodných prostor pro výuku :
nejdříve stará radnice, Horní škola, družina Trávníky a zpět na zrekonstruovanou
školu. Ale to už se psal rok 1986.
(Pokračování příště)
Marta Šatná

Lucie Machálková - 14 let

Akce na měsíc prosinec a leden
1.12.

17.00

od 5.12.

Žákovský koncert
koncertní sál školy
Výstava výtvarného oboru,
Lidečko

7.12.

8.30

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ
pro důchodce, kino Vatra

12.12.

17.00

Vánoční koncert žáků pobočky školy,
účinkují žáci učitelek
Z. Machačové a M. Zádrapové,
ZŠ Valašská Polanka

13.12.

15.00

Vánoční koncert žáků ZUŠ
pro důchodce,
Dům s pečovatelskou službou Rybníky

13.12.

16.30

Slavnostní vánoční koncert žáků
pobočky školy
v Kulturním domě Lidečko

13.,14.,15.12.

Hudební vystoupení pro MŠ
koncertní sál školy

15.12.

17.00

Vánoční koncert žáků
pobočky školy
účinkují žáci učitele K.Kubky,
Horní Lideč v “Kačabaru”

20.12.

17.00

Vánoční koncert žáků
pobočky školy
účinkují žáci učitelek
Z. Machačové, M. Zádrapové
a J. Kutnarové,
Kulturní dům Lidečko

21.12.

18.00

Vánoční koncert žáků školy
koncertní sál školy

12.1.

17.00

Žákovský koncert
koncertní sál školy

26.1.

17.00

Další velký úspěch výtvarného oboru ZUŠ Vsetín
Z mezinárodní soutěže a výstavy “EGYPT OČIMA DĚTÍ”
Dvě žákyně ze třídy paní učitelky Jaroslavy Frankové získaly
medaile a diplomy.
1. Lucie Machálková
2. Julie Tomešová

- 14let Zlatá medaile
- 15 let Stříbrná medaile

Výtvarné práce pro tuto mezinárodní soutěž a výstavu byly
odeslány ve školním roce 2003/2004. Bylo posláno 10
nejlepších dětských výtvarných prací žáků ve věku 14 - 18 let.
Měly odrážet představy dětí o Egyptě.
Výtvarné práce byly vystaveny v hlavním městě Egypta v
Káhiře téměř rok, poté v Gize, a teprve potom byly
hodnoceny mezinárodní porotou. Proto výsledky soutěže
přišly až 31.10.2005 z ministerstva školství ČR. Výstava z
této mezinárodní soutěže je výstavou putovní - nejprve v
Egyptě a potom i v jiných zemích.
Hodně času uplynulo, obě děvčata již dávno nenavštěvují
výtvarný obor a studují na středních školách. O to více byly
překvapeny a potěšeny z úspěchu.
Oběma dívkám i paní učitelce blahopřejeme ke krásné
reprezentaci naší školy i našeho města. Děvčata si medaile
přebírala ve středu 9.listopadu 2005 na Egyptské ambasádě v
Praze při slavnostním ceremoniálu.
Marta Šatná

Žákovský koncert
koncertní sál školy
NA VŠECHNY AKCE VÁS SRDEČNĚ ZVEME!

Malé postesknutí
K předvánoční atmosféře příliš stesk nepatří, ale mě to nedá si Vám všem tak
trošku postesknout.
Naší školu navštěvuje něco kolem 720 žáků, kteří se snaží udělat něco pro své
budoucí vzdělání, možná navštěvují školu pro svůj dobrý pocit, ale převážně do
školy chodí kvůli svým rodičům, i když ruku na srdce ve většině nerady. I přesto
všechno předvádí své umění na koncertech školy, na které se snaží poctivě připravit
a před koncertem bojují s nervozitou. Poté je čeká zklamání, když v sále , který má
kapacitu 110 míst, je mnohdy méně posluchačů než účinkujících. Chtěla bych tímto
Vás posluchače poprosit, aby jste se přišli podívat nejen na své ratolesti, ale také na
ostatní žáky naší školy a návštěvou koncertu je povzbudili do další práce.
Srdečně vás zvu na Vánoční koncert, který se koná 21.12.
v 18.00 hodin v sále školy.
Snad se tedy hojně sejdeme nejen na Vánočním koncertě, ale i na ostatních akcích
školy!
K.B.

Julie Tomešová - 15 let

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

