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ročník

1. Niklovi
20. října 2019
2. Tatarkovi
3. Vajglovi
Po třech letech
4. Bubeníčkovi
5. Svačinovi
jsme tu zas,
6. Lungovi
písničkou jdem
7. Horváthovi
potěšit i Vás...
8. Žůrkovi
9. Kostrůnkovi
10. Selučtí
11. Naučovi & Jablunkovi & Stratilovi & Čečatkovi
12. Koplovi
Dům kultury Zdounky
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Trocha historie nikoho nazabije…
45.
...aneb připomínka půlkulatin
První zmínky o hudebním školství ve Zdounkách jsou z počátku 50. let minulého století,
kdy byl založen tzv. „Hudební kurz“ Osvětové besedy. V roce 1964 byl po žádosti učitelů
o zestátnění přičleněn k LŠU Kroměříž. Dne 1. srpna 1974 vznikla Lidová škola umění ve
Zdounkách a prvním ředitelem byl jmenován Jaroslav Prokop. V roce 1980 ho následovala
ředitelka Jana Žabenská a od 1. září 1984 škola sídlí v budově bývalé mateřské školy.
Od roku 1990 je název Základní umělecká škola. V letech 2007–2015 byl ředitelem Miroslav Nauč,
za jehož vedení prošly obě budovy školy díky podpoře obce Zdounky a města Koryčany
značnou rekonstrukcí. Po jeho náhlém úmrtí v roce 2015 byl do funkce ředitele jmenován
Norbert Svačina, jenž školu řídí dodnes. Zástupkyní statutárního orgánu je od současného
školního roku 2019/2020 Šárka Jablunková, pedagogický sbor doplňuje dalších devět
kvalifikovaných učitelů: Marie Drkulová, Jiří Jablunka, Jiří Horváth, Pavel Skopal,
Monika Selucká, Martin Štrublík, Iva Bubeníčková, Kateřina Zelenková a Sabina Koplová.
V posledních letech je stále naplněna kapacita školy 190 žáků, velký zájem je také o studium
v místě naší pobočky v Koryčanech. Ke studiu jsou nabízeny dva obory – hudební a výtvarný.
K novým nabízeným nástrojům se přidal saxofon. Žáci všech studijních zaměření úspěšně
reprezentují na krajské a celostátní úrovni, v posledních letech se dařilo především akordeonům
a elektronickým klávesovým nástrojům. Dechový orchestr navázal na vynikající výsledky z let
minulých a čeká ho výzva na duben 2020, kdy bude naše škola opět pořádat krajské kolo
soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů. Škola se zařadila do projektů ZUŠKA? ZUŠKA!
i ZUŠ OPEN a každým rokem nabízí velký květnový koncert se zajímavými hosty. Během
posledního období jsme zaznamenali obrovský zájem o výtvarný obor, jehož žáci se také
úspěšně zapojili do mnoha soutěží a dosáhli dokonce mezinárodní úrovně.
Stále jsme školou rodinného typu, nejmenší ZUŠ na Kroměřížsku.
Tradici má kromě dechového orchestru od roku 1977
právě hudební pořad Hraje celá rodina,
který připravujeme co tři
roky.

Více informací na
www.zuszdounky.cz

