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Milí žáci, vážení rodiče.
V době, kdy píši tento úvodník do nového čísla Občasníku
ZUŠ, probíhají právě jarní prázdniny a začíná druhé pololetí
školního roku. Rád bych vás všechny pozdravil z pozice
nového ředitele ZUŠ Zdounky, kterým jsem byl jmenován
po nečekaném úmrtí Miroslava Nauče Radou Zlínského kraje
od 1. 12. 2015.
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Jak už to v životě bývá, není v něm o překvapení nouze. Bohužel, naše
škola přišla během necelého roku o několik výborných lidí, kolegů,
kamarádů a celý kolektiv byl postaven do nelehké role vyrovnat se s touto
situací a zároveň zajistit hladký průběh školního roku. Chtěl bych všem
zaměstnancům touto cestou ještě jednou poděkovat za to, jakým
způsobem to zvládli a stále zvládají. Věřte mi, že to pro nás nebylo a stále
ještě není jednoduché…
Svátky vánoční již máme měsíc za sebou, a protože jsem
měl možnost většinu akcí sám navštívit, chtěl bych všem
žákům a jejich pedagogům vyjádřit obdiv a díky za
předvedené výkony. Myslím, že posluchači od Vážan až po
Koryčany byli spokojeni a nadšeni. Nicméně tu máme
druhé pololetí a není čas zahálet. Již brzy nás čekají
okresní kola Národní soutěže ZUŠ, která jsou letos kromě
komorní hry zaměřena na el. klávesy a akordeony.
Zároveň během jarních prázdnin probíhá generální
rekonstrukce ředitelny a zde bych chtěl moc poděkovat
obecnímu zastupitelstvu ve Zdounkách v čele s Ing.
Martinem Drkulou za realizaci a podporu. V březnu nás,
doufám, čeká u těch nejšikovnějších kolo krajské a pak se
uvidí. Duben přinese po třech letech další ročník
oblíbeného pořadu „HRAJE CELÁ RODINA“. Apeluji na
všechny zájemce, aby se co nejdříve přihlásili
u jednotlivých pedagogů, abychom začali s nácvikem.
Již teď se těším na všechny účinkující a držím jim palce.
V květnu nás pak budou čekat absolventské koncerty
a festivaly dechových hudeb.
Již nyní chci informovat rodiče a případné zájemce, že
přijímací talentové zkoušky se budou konat v termínu od
6. 6. do 10. 6. 2016. Konkrétní rozpisy se všichni včas
dozvědí z plakátů nebo našich školních webových stránek.
Závěrem bych chtěl jménem celého kolektivu popřát všem
žákům hodně zdaru, chuti, elánu a budu se těšit na
vzájemnou spolupráci a setkávání v budovách naší školy.
MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel školy
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Vzpomínka aneb zapomenout se nedá...
Jak jistě všichni víte, i tento školní rok, stejně jako minulý, pro nás
začal velmi smutně. Vždy je to pro všechny těžké, když odejde člověk,
obzvláště mladý, dobrý kamarád, jakým byl náš bývalý pan ředitel
Miroslav Nauč. My všichni, kteří jsme ho znali, dobře víme, koho jsme
ztratili.
Když přišel do naší školy jako malý chlapec, bylo všem po pár
měsících jasné, jaký je to talent, a když se k tomu přidá píle
a houževnatost, výsledek se dostaví. Po absolvování ZUŠ nastoupil na
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde vystudoval hru na
tubu. Po absolutoriu se k nám opět vrátil jako pedagog. Svým
kamarádským přístupem si velmi brzy získal své žáky, kterým pak vůbec
nevadily jeho zvýšené nároky a výsledky na sebe nedaly dlouho čekat.
Jeho žáci získali celou řadu ocenění v krajských i národních kolech
soutěží ZUŠ a rychle stoupala i úroveň dechového orchestru, se kterým
pak třikrát dosáhl na mety nejvyšší v podobě vítězství v celostátním
kole soutěže dechových orchestrů, a to dvakrát dokonce s titulem
„Absolutní vítěz.“
Po odchodu paní ředitelky Jany Žabenské nastoupil 1. července 2007
na místo ředitele a brzy bylo jasné, že to byla ta nejlepší volba.
Prokázaly se jeho profesní i organizační schopnosti. Dokladem jeho
osmiletého působení v této funkci je zmodernizovaná budova školy
(fasáda, sociální zařízení, kuchyňka). Na půdě byly vybudovány prostory
pro výtvarný obor, které škola dlouhé roky postrádala.
To, co nám všem zůstane napořád, jsou jeho skladby a písničky, ve
kterých se zrcadlí jeho krédo – láska. Láska k rodině, spolupracovníkům,
kamarádům i celé veřejnosti. Pro všechny pracoval obětavě, nehledě na
zdravotní problémy. Pro rodinu, školu, Zdounečanku i pro kostelní sbor,
a za to mu patří naše upřímné poděkování. To vše skončilo 8. srpna
2015. Mira odešel ve svých 40 letech tam, kam ho předešli jeho rodiče.
Nám ukázal cestu a my po ní chceme jít dále. Věříme, že se nám podaří
udržet školu na stejné úrovni jako doposud.
Milí rodiče,
máme za sebou náročné období, ve kterém jsme se i my museli
vypořádat s celou řadou úkolů a situací při zajištění chodu školy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegům, zvláště panu učiteli
J. Jablunkovi, za trpělivý a obětavý přístup, a také Vám za pochopení,
pokud došlo k nějakým problémům z naší strany.
L. Svačinová

MUZIKÁLKY MĚLY PREMIÉRU
Už od jarních měsíců 2015 provázela dvě sesterské dvojice
Marie a Martiny Drkulových a Karolíny a Kateřiny Naučových –
známé jako skvělé kamarádky a zároveň zpěvačky pěveckého
kvarteta 4sisters – myšlenka nacvičit minioperky od autorské
dvojice Svěrák-Uhlíř. Je to pár let, kdy jako ještě tehdejší
žákyně ZUŠ Zdounky hrály hlavní role v dětských muzikálech
„O Budulínkovi“ a „Červená Karkulka“. Později přišly na svět další – „O Šípkové
Růžence“ a „O dvanácti Měsíčkách“. Vzhledem k tomu, že melodie z těchto
pohádek zná veřejnost díky filmu Tři bratři, rozhodla se děvčata o nácvik
právě dvou posledně zmíněných. Přizvaly své přátele ze svého okolí, žáky ZUŠ
ze Zdounek, Kroměříže a Hulína a za pomoci svých rodinných příslušníků,
spolužáků, učitelů a dalších známých připravily kompletní představení včetně
hudebních doprovodů, pěveckých čísel, kostýmů, scény a v neposlední řadě
efektní projekce. Výchovný koncert pro žáky okolních MŠ a ZŠ s příznačným
názvem „Muzikálky“ se konal v polovině listopadu 2015 v Domě kultury ve
Zdounkách. Veřejnosti bude představení nabídnuto v neděli 21. 2. 2016 v 17
hodin a určitě stojí za to přijít. Mladé slečny a jejich přátelé zaslouží velkou
pochvalu a uznání za odvedenou práci, která byla po všech stránkách mnohem
náročnější na rozdíl od jejich dřívějších, avšak rovněž zdařilých koncertů.
J. Jablunka
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ROK 2015 OBJEKTIVEM
Jarní pohádka – výchovný koncert pro MŠ a ZŠ

Momentky z výuky…

Absolventi 2015
Soustředění dechového orchestru na Smraďavce
Foto při posledním
festival
v červnu

vystoupení DO v Kroměříži –
ZUŠKA? ZUŠKA!
2015

Besídka v červnu 2015

FOTOGRAFIE ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ TAKÉ NAJDETE NA

www.zuszdounky.cz

NOVÉ TVÁŘE PEDAGOGICKÉHO SBORU
Nelze si nevšimnout několika změn, které doznala podoba pedagogického sboru naší školy v průběhu
tohoto školního roku. Od září hru na kytaru ve Zdounkách i v Koryčanech vyučuje Martin ŠTRUBLÍK, který
zastupuje p. uč. Alenu Cholastovou po dobu její mateřské a rodičovské dovolené. Paní učitelce se narodil 1. prosince
syn Richard a má se čile k světu! Od tohoto dne má škola také nové vedení – ředitelem byl jmenován Norbert
SVAČINA, jeho zástupkyní je Marie DRKULOVÁ. Vedení pobočky v Koryčanech převzala Ludmila SVAČINOVÁ a učí zde
ještě nová posila Monika SELUCKÁ. Další změny nastávají po Novém roce, kdy nastupuje nová učitelka
výtvarného oboru Kateřina TOMÁNKOVÁ. Ta nahradila paní učitelku Michalu Horákovou, které se dne 3. února
2016 narodil syn Radovan. Nové kolegy a třeba i nová miminka vám představíme na stránkách příštího Občasníku .
Je vidět, že i naše malá škola se v posledních měsících otřásla v základech a stabilní kolektiv se proměňuje, ale
pokud jde o přírůstky a návraty zpět, bereme to jako přirozenou součást života. Mnohem horší jsou ztráty, které
bohužel nevrátíme. Na tomto místě bych ještě jednou rád vzpomenul tři osoby, které nás za poslední rok opustily.
Kolegové Jiří Hradečný († září 2014), Miroslav Nauč († srpen 2015) a také paní Jana Heřmánková († srpen 2015),
která kdysi vyučovala ve škole výtvarný obor. Čest jejich památce!
J. Jablunka
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V loňském školním roce 2014/2015 naši žáci
úspěšně reprezentovali školu ve vyhlášených soutěžích ZUŠ
ve hře na dechové nástroje dřevěné i žesťové:

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 26. března 2015

KALENDÁRIUM

1. místo – Lukáš LEHKOŽIV (hra na tenor, uč. M. Nauč)
2. místo – Jan VALENTA (hra na tenor, uč. N. Svačina)

Velikonoční prázdniny žáků
čtvrtek 24. března 2016
(+ pátek 25., který je už státním svátkem)

HRAJE CELÁ RODINA
neděle 24. dubna 2016, DK Zdounky

Absolventský koncert žáků
květen 2016

Postupové zkoušky
6. – 10. června 2016

ZÁPIS DO ZUŠ
- Přijímací talentové zkoušky
6. – 10. června 2016

Ukončení školního roku
čtvrtek 30. června 2016

Hlavní prázdniny žáků
pátek 1. 7. – středa 31. 8. 2016

Zahájení školního roku 2016/17
čtvrtek 1. září 2016

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 24. – 26. února 2015
1.
1.
1.
2.

místo s postupem - Lukáš LEHKOŽIV (tenor, uč. M. Nauč)
místo s postupem – Jan VALENTA (tenor, uč. N. Svačina)
místo – Michaela PRAŽÁKOVÁ (klarinet, uč. J. Horváth)
místo - Radek VALACH (klarinet, uč. J. Horváth)
- Čeněk BOLF (trubka, uč. P. Skopal)
- Marek MOZGA (tenor, uč. M. Nauč)
- Alžběta SELUCKÁ (zobc. flétna, uč. N. Svačina)
3. místo - Tomáš BINEK (trubka, uč. N. Svačina)
- Nikola KAMENÍKOVÁ (klarinet, uč. J. Horváth)
- Nela ŽŮRKOVÁ (zobc. flétna, uč. J. Jablunka)
Čestné uznání - Eliška BOLFOVÁ (z. flétna, uč. J. Jablunka)
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Klavírní spolupráce žáků: J. Jablunka, M. Drkulová ml.

redakční a grafická úprava: Mgr. Jiří Jablunka
bezplatná tiskovina
neprošlo jazykovou korekcí

Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy!

