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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
na začátku nového školního roku Vás co nejsrdečněji
zdravím a všem přeji mnoho úspěchů po celý školní
rok. Rodičům našich žáků přeji, aby své děti v jejich
uměleckém vzdělávání dokázali co nejvíce podpořit,
aby se jejich umělecká volba svého oboru, který si
žáci zvolili, stala nejen každodenní přípravou na
výuku, ale i příjemným partnerem po celý život.

Žačky ZUŠ Vsetín po osmnácté na
Královském Stříbření v Kutné Hoře
Děvčata z tanečního oboru vsetínské ZUŠ a ogaři
z Kotáru každoročně v červnu spolupracují na
historické slavnosti Stříbření v Kutné Hoře.
Královské město se vrací na víkend do 15. století,
městem zní gotická hudba, příchod krále Václava IV.
a královny Žofie hlásí trubači a bubeníci, v programu
vystupuje kouzelník Žito, kejklíři, šermíři, velmi
oblíbené jsou koňské turnaje a rytířské souboje. Děti
ze Vsetína v programu tančí v rolích dvorních dam,
trubaček, praporečnic, šašků, pážat a permoníků.
Letošní ročník vyvrcholil svatbou na dvoře krále
Václava IV. Účinkování dětí se může uskutečnit jen
díky obětavosti paní učitelky Jaroslavy Špačkové,
která vytváří veškerou choreografii a šije většinu
kostýmů. Na hlídání dětí se aktivně podílejí
maminky žaček, kterým patří velký dík. Za finanční
podporu jsme vděční firmám K.R.K. okna a Glass
service a také MUDr. Bubelové a občanskému
sdružení Klub přátel tanečního oboru ZUŠ Vsetín.
Jaroslava Špačková
vedoucí tanečního oboru

Ve školním roce 2010/2011 na naší škole studuje
bezmála 1000 žáků. I v tomto školním roce nás čeká
mnoho usilovné práce. Výborní žáci se zúčastní
Národní soutěže ZUŠ, kterou jako každoročně
vyhlašuje MŠMT. Letos je soutěž vyhlášena ve hře
na klavír, smyčcové nástroje, kytaru, akordeon a je
také vyhlášena skladatelská soutěž. Ve výtvarném
oboru se žáci zúčastní přehlídky výtvarného oboru,
která bude slavnostně zahájena v měsíci květnu. Pro
ty nejlepší žáky, kteří studují hru na elektronické
klávesové nástroje je připravena tradiční soutěž
„Napajedelské klávesy“.
Všichni žáci naší školy ze všech oborů se Vám
v průběhu školního roku budou představovat na
žákovských a slavnostních koncertech, v tématických
programech, vystoupeních, výstavách. Připravujeme
také pestrá a poutavá vystoupení dramatického
a tanečního oboru, takže se všichni opět můžeme
těšit na krásná vystoupení našich žáků.
Věřím, že se budeme v tomto školním roce setkávat
na našich koncertech a vystoupeních ve větším
počtu a tímto tak podpoříme naše žáky a jejich
učitele za nelehkou práci, kterou musí po celý
školní rok vykonat, aby mohli pro Vás, pro všechny,
nastudovat kvalitní a poutavý program.
Těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných
akcích v novém školním roce a na další úspěšnou
spolupráci po celý školní rok 2010/2011.
			
				

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Barevné čarování 2

Pracoviště Lidečko

Dne 3. 11. 2010 v 17 hodin bude zahájena vernisáží
výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké
školy Vsetín na Městském Úřadě s názvem „Barevné
čarování 2“, která potrvá až do konce dubna. Objeví
se zde téměř všechny výtvarné techniky se kterými
se můžete na této škole setkat. Malby, kresby,
počítačová grafika, keramika a další. Tématicky bude
výstava také pestrá. Studie podle reálných předloh,
inspirace prostředím a objekty, které děti obklopují
v běžném životě i hraní si s fantazií, barvami
a tvary. V širokém poli působnosti výtvarného
oboru základní umělecké školy najde svůj prostor
snad každý žáček či student. Výtvarné vzdělávání
však nespočívá jen v praktických dovednostech, ale
důležitý je i širší pohled na výtvarný svět a postupné
seznamovaní se s dějinami umění. Hodně absolventů
výtvarného oboru ZUŠ také dále pokračuje ve svém
výtvarném vzdělávání na středních i vysokých
uměleckých školách.

Odpočatí po prázdninách a plní síly a energie, jsme
se všichni setkali na pracovištích ZUŠ. Pracoviště
Lidečko , ZUŠ Vsetín, zahájilo 1. září 2010 šestý
školní rok své činnosti.
Hudební obor v Lidečku navštěvuje 58 žáků.
Výtvarný obor pro nedostatek žáků nebyl otevřen,
zájemci můžou dojíždět do Horní Lidče. Hudební
obor vyučuje sedm stálých pedagogů.
Na klavír a keyboard vyučují p. učitelky Eva
Pešková, Martina Křupalová a Lenka Vlčková.
Housle vyučuje p. uč. Jana Kutnarová, pod jejím
vedením je také houslový soubor.
Hru na zobcovou flétnu a teorii přípravné hudební
výchovy vyučuje p. uč. Anna Rektoříková.
P. uč. Zdeňka Machačová učí hře na zobc. flétnu,
klarinet a vede komorní soubor.
Kytaru vyučuje p. uč. Milan Humplík.
Hodiny přípravné hudební výchovy a hudební nauky
zajišťuje p. uč. Lucie Balcarová.
Tak jako každý školní rok, můžeme se i letošní rok
těšit na různá vystoupení a koncerty, které nás čekají
v novém kulturním domě.

Práce svých žáků (těch nejmladších předškoláků
i těch téměř dospělých středoškoláků) na této výstavě
představí všichni učitelé, kteří působí na výtvarném
oboru základní umělecké školy: Miroslava
Němcová, Jana Šuláková a za počítačovou grafiku
Radim Trčálek.
S pracemi žáků výtvarného oboru Základní umělecké
školy Vsetín se můžeme setkat i v jiných prostorách.
Již delší dobu se výtvarné práce objevují na výstavní
ploše v potravinách U Dědiců na Dolním náměstí.
Dále práce žáků pana učitele Radima Trčálka zdobí
dětskou knihovnu na sídlišti Trávníky. Práce žáků
paní učitelky Jany Šulákové se objevily v prostorách
Domova pro seniory na Ohradě. Barevné obrázky
ozdobí neútulné prostory a potěší dědečky a babičky,
kteří tyto prostory sdílejí.
3. listopadu tedy nezapomeňte a přijďte se potěšit
na Městský úřad Vsetín nejen krásnými výtvarnými
díly, ale i hudbou, kterou doprovodí vernisáž žáci
hudebního oboru základní umělecké školy.
Mgr. Miroslava Němcová
vedoucí výtvarného oboru
Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
e-mail: zus@vs.inext.cz
www.zus-vsetin.org

Dětem i učitelům přeji hodně radosti, vytrvalosti
a hudebních úspěchů v tomto školní roce.
Lenka Vlčková
koordinátor pobočky

Novinky v klavírním oddělení
Nový školní rok začal v klavírním oddělení
úspěšně. Po dodatečných červnových přijímacích
a rozdílových zkouškách se žákyně Nela Helisová
(p.uč.Bardoňová) dostala na kroměřížskou
konzervatoř, kde od září studuje 2.ročník.
Přijímací zkoušky na žilinskou konzervatoř čekají
žákyni Anetu Juřičkovou (p.uč.Pešková), která chce
studovat klavír i zpěv. Oběma žákyním přejeme
hodně úspěchů.
V lednu se uskuteční školní kolo soutěže ve hře na
klavír. Zúčastní se ho žáci všech kantorů a určitě
někteří z nich postoupí do kola okresního. Výsledky
se dočtete v dalších číslech.
Karin Bardoňová
vedoucí klavírního oddělení
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