
Radost z tónů a barev jsme žákům předávali také v roce 2012/2013 

  

Na vernisáži Závěrečné výstavy a během Zahradní slavnosti 21. 6. jsme 
symbolicky uzavřeli školní rok předáváním ocenění žákům, kteří posbírali ceny 
v národních a mezinárodních hudebních a výtvarných soutěžích. Bylo jich letos 
opravdu požehnaně. Tak třeba členové komorního tria Dominik Kubica, Anna 
Šamárková (zobcové flétny ze třídy Ilji Sochové) a Jan Blažej (kytara ze třídy 
Jiřiny Chytilové) přivezli z krajského kola v komorní hře s převahou dechových 
nástrojů v Havířově 1. cenu s postupem do ústředního kola celostátní soutěže. 
Porota ústředního kola v Liberci následně udělila triu krásnou 3. cenu. Dominika 
a Aničku jejich učitelka Ilja Sochová připravila také k sólovému soutěžnímu 
vystoupení na mezinárodní soutěži Pro Bohemia, kde jim oběma porota udělila 
rovněž 3. ceny. Stejné umístění získal na této soutěži rovněž hornista Jan Müller 
ze třídy Libora Richtera. Dianě Kubánkové ze stejné třídy udělila mezinárodní 
porota čestné uznání, to si pak přivezla i z Mezinárodní interpretační soutěže v 
Brně. V krajském kole v komorní hře v Havířově ještě 3. místo získalo duo 
zobcových fléten Zuzana Prymusová a Patrik Mazánek (opět žáci Ilji Sochové). 
Naši žáci se zapojili rovněž do soutěže elektronických klávesových nástrojů. 
V krajském kole v Karviné obdrželi Nela Šindlářová ze třídy Karin Vavrošové 2. 
místo a Lukáš Galdia ze třídy Aleny Klapetkové 3. místo. Vedle toho ještě 
komorní soubor vzniklý spojením žáků ZUŠ V. Kálika a V. Vančury (klavírista 
Pavel Štěpánek ze třídy Petra Hanouska) získal 2. cenu na Dittersově soutěži ve 
Vidnavě. Na celostátní skladatelské soutěži, kterou naše škola z pověření 
ministerstva školství pořádala, obdrželi sourozenci Anastázie a Pavel Štěpánkovi 
nejen zlatá pásma, ale také zvláštní cenu poroty za splnění úkolu pro  2. kolo, 
které se konalo na zámku Hradci nad Moravicí. Stříbrné pásmo za skladatelskou 
tvorbu získala rovněž Natálie Husťáková ze třídy Jany Adámkové.  
 
Již tradičně byli velmi úspěšní výtvarníci. Během podzimu přišly výsledky dvou 
mezinárodních soutěží. Pořadatelé 17. ročníku Bienále grafiky Toruň v Polsku 
poslali cenu Anetě Hájkové a čestná uznání Janě Blažejové, Jiřímu Brablecovi, 
Tomáši Chytilovi, Johaně Haškové, Tereze Samkové, Martinu Tulisovi, Dominice 
Tulisové a Tereze Židkové. První cenu pak následně získal Tomáš Chytil a 
druhou cenu Veronika Výtisková na mezinárodní soutěži Vánoční pohlednice 
pořádané v Dolním Kubíně na Slovensku. V mezinárodní soutěži Výtvarné 
alternativy v Považské Bystrici získala škola dvě z hlavních cen: Cenu primátora 
města Považská Bystrica i Cenu MGArt galerie pro nejlepšího pedagoga, jímž se 
stala Alena Zupková. Z žáků pak jednotlivá ocenění obdrželi Jan Blažej, Martin 
Blažej, Martin Bortel, Jan Brablec, Jiří Brablec, Rozálie Brablecová, Aneta 



Hájková, Johana Hašková, Tomáš Chytil, Jan Josefus, Klára Kalužová, Lukáš 
Kupka, Anežka Lyková, Alžběta Murcková, Milan Neuverth, Klára Pachulová, 
Martin Raška, Pavlína Řehulková, Ondřej Švik, Markéta Temrová, Martin Tulis, 
Dominika Tulisová, Andrea Židková, Petra Žídková a Tereza Žídková. Čestné 
uznání kurátora pro školu za projekt Kniha převzala Alena Zupková na 14. 
celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Impulsy, Tvorba, 
Prezentace v Litoměřicích. Skvělým a možná doposud největším úspěchem 
v historii výtvarného oboru bylo ocenění z mezinárodní soutěže Lidice 2013. 
Hlavní Cenu poroty za nejlepší výtvarnou kolekci tohoto ročníku získala právě 
naše škola, k tomu ještě medaili za grafiku pro vyučující Ivetu Cihelkovou a 
Alenu Zupkovou. Medaile pro jednotlivce převzali Jiří Brablec, Helena 
Dumbrovská, Aneta Hájková a Tereza Žídková, čestná uznání pak Eliška 
Beránková, Martin Blažej, Martin Bortel, Jan Brablec, Johana Hašková, Eliška 
Hnilicová, Eliška Lazecká, Alexandra Lhotská, Milan Neuverth, Markéta 
Vaverková, Petra Žídková a Tereza Žídková. Těsně před koncem školního roku 
ještě tým žáků výtvarného oboru (Martin Hřivňacký, Filip Vávra, Nikola 
Martiníková) využil pozvání k účasti na výtvarné dílně v Považské Bystrici, která 
byla součástí ocenění z 8. ročníku Mezinárodní výtvarné internetové soutěže 
Instalace 2013 a udělení Ceny primátora města za film Vilma vzniklý během 
plenéru. 
 
Žáci hudebního oboru se představili v krajských a národních přehlídkách: Máme 
rádi baroko v Opavě, Múziáda na zámku Hradci nad Moravicí, na klavírních 
přehlídkách v Opavě (Magický klavír v proměnách času) a na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě (Talenty regionu, Krajská klavírní přehlídka). Cimbálová 
muzika se prezentovala na přehlídce folklórních souborů Rožnovská valaška, ale 
také v zahraničí v Rakouském Oetzu. Výtvarné práce žáků byly vystaveny v 
rámci místních instalací (sál ZUŠ, Knihovna Háj ve Slezsku, galerie Pustá Polom), 
samostatně v Knihovně Petra Bezruče v Opavě, na přehlídce v Hradci nad 
Moravicí, oceněné práce pak pořadatelé soutěží prezentovali v Praze, Lidicích, 
Litoměřicích, Dolném Kubíně, Považské Bystrici), v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR byla instalována část oceněných prací z národní přehlídky Oči 
dokořán včetně našeho výtvarného projektu Chameleoni – leoni – oni. Putovní 
výstava se stala součástí červencového zájezdu DPS Domino z Opavy na festival 
ve Worcesteru ve Velké Británii. Nejzdařilejší filmová tvorba byla umístěna na 
webových stránkách školy. 
  
Škola pořádala řadu kulturních akcí (adventní, vánoční, jarní, absolventské 
koncerty a výstavy, Večer s cimbálovou muzikou, Zahradní slavnost). 
Vystupovali a vystavovali na nich žáci, učitelé i hostující soubory. Vedení školy 



se podílelo na organizaci okresních, krajských a národních přehlídek (okresní 
klavírní přehlídka, krajská přehlídka Múziáda, celostátní přehlídka Máme rádi 
baroko). Z pověření MŠMT se škola stala pořadatelem národní skladatelské 
soutěže. V programu dvou okresních koncertů a výstavy učitelů (Vítkov, 
Kravaře) a také krajského koncertu učitelů na Slezskoostravské radnici 
pořádaného sdružením Múza se představili zástupci školy. Během školního roku 
se uskutečnila řada třídních předehrávek a koncertů na všech pracovištích, 
každý učitel připravil k veřejnému vystoupení svou třídu nejméně jednou 
v roce. Některé z programů měly originální dramaturgii (Čajkovského 
Louskáček, Hraje celá rodina, Pocta Jaroslavu Ježkovi, Dílo Georga Philippa 
Telemanna, Prokofjevův Péťa a vlk, muzikál Šípková Růženka), konaly se nejen 
v prostorách škol, ale rovněž v netradičním prostředí (kaple v Dolní Lhotě, 
Vošárna v Raduni, Centrum sv. Kláry v Hrabyni, obecní úřad v Mokrých Lazcích 
atd.). Žáci hudebního oboru byli zváni k vystoupení pro různé spolky a 
organizace, např. domovy důchodců, Červený kříž, zahrádkáře, obecní úřady, 
základní a mateřské školy. Vystupovali sólově, v komorních sestavách či 
souborech (akordeonový soubor Polomňanka, dixielad a zejména cimbálová 
muzika). Organizovány byly zájezdy žáků a rodičů na operní představení do 
divadel v Opavě (Čert a Káča, Nabucco). Velkou návštěvnost měly vánoční a 
velikonoční výtvarné dílny pro žáky a jejich rodiče. Také pedagogové často 
účinkovali jako sólisté, v souborech či jako korepetitoři, případně samostatně či 
kolektivně vystavovali. Škola se zapojila koncertem v raduňské Vošárně a 
výstavou v Informačním centru v Háji ve Slezsku do Týdne uměleckého 
vzdělávání počádaného Artamou Praha. Zástupkyně ředitele PaedDr. Alena 
Zupková vedla výtvarné semináře pro učitele na mnoha místech kraje, byla 
členkou mezinárodní poroty výtvarné soutěže v Považské Bystrici. Ředitel školy 
se podílel na pořádání kulturních akcí a soutěží (skladatelská soutěž, Bezručova 
Opava, Máme rádi baroko, Múziáda, Beethovenův Hradec), vyučoval na 
prázdninových klavírních kurzech v Mikulově, byl členem poroty Dvořákova 
Lipníka. Vedle toho působil jako člen Ústřední umělecké rady ZUŠ a člen výboru 
Sdružení Múza. O dění ve škole pravidelně informovaly školní webové stránky, 
týdeník Region Opavsko, opavský zpravodaj Hláska a místní čtvrtletník Háječan. 
Ředitel školy byl ke Dni učitelů oceněn Moravskoslezským krajem za 
dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost a na základě konkurzního řízení 
potvrzen na dalších šest let ve funkci.  
 
Noví žáci byli přijati pouze na uvolněná místa po 36 absolventech a žácích, kteří 
z jiných důvodů studium ukončili. Počet žáků v zahajovacím výkazu je tak již 
několik let shodný – 535, přestože zájem o studium neklesá a řada žáků na 
přijetí čeká. Dva letošní absolventi s úspěchem vykonali talentové zkoušky a 



pokračují ve studiu na středních školách – Michal Škrobánek ze třídy Jakuba 
Hypše na Církevní konzervatoři v Opavě a Barbora Procingerová ze třídy Ivety 
Cihelkové na Střední umělecké škole v Ostravě. Na středních a vysokých školách 
uměleckého směru v současné době studuje šestnáct bývalých žáků školy. 
Úplata za vzdělávání se od minulého školního roku nezměnila - pololetně byla 
stanovena takto: individuální výuka 1300,- Kč, skupinová a kolektivní výuka 
800,- Kč. Mzdové náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Finanční rok 
2012 skončil s hospodářským výsledkem 42 tisíc, který byl rozdělen mezi fond 
odměn a rezervní fond. Majetek školy se rozrostl o třídní nábytek do nových 
prostor na pobočce Dolní Lhota a učební pomůcky (dvě pianina na pobočky 
Mokré Lazce a Štítina, keramická pec, Orffovy nástroje a akordeon pro pobočku 
v Pusté Polomi, notační program Finale a notebooky pro všechna pracoviště).  
  
 

 

 

 

 

Přehled nejdůležitějších akcí: 
 
Účinkování cimbálové muziky v Opavě (7. 9.) a ve Velkých Hošticích (15. a 16. 9.)   
Vernisáž výstavy učitelů a hostů v Infocentru (19. 9.) 
Společný česko-polský výtvarný plenér v Ratiboři (22. a 23. 9.) 
Vystoupení cimbálové muziky pro klub seniorů v Háji (11. 10.) 
Účast žáka v soutěži K. Ditters a hudební klasicismus ve Vidnavě (18. 10.) 
Vystoupení dixielandu na obecních oslavách (28. 10.) 
11. Večer s cimbálovou muzikou v Háji (9. 11.)  
Společný koncert žáků poboček Velká Polom a Dolní Lhota (19. 11.) 
Účast žáků na přehlídce Magický klavír v proměnách času v Opavě (22. 11.) 
Podzimní koncert v Centru sv. Kláry v Hrabyni (23. 11.)  
Vystoupení pro seniory v Kyjovicích (27. 11.)  
Adventní koncert ve Štítině (30. 11.) 
12. Adventní koncert (hostem soubor Regna musica) v kostele sv. Valentina (2. 12.) 
Vánoční výtvarné dílny v Háji (4. a 5. 12.) a v Pusté Polomi (11. 12.)  
Mikulášské, Adventní a Vánoční koncerty (6. 12. Štítina, 7. 12. Raduň, 8. 12. Dobroslavice – 
OU, 9. 12. Mokré Lazce, 10. 12. Hrabyně, 11. 12. Dobroslavice - škola, 11. 12. Pustá Polom, 
12. 12. Dolní Lhota, 17. 12. Velká Polom, 19. 12. Háj)   
1. Zimní koncert - školní kolo soutěže (31. 1.) 
Okresní kola soutěží (8. 2. Akordeon, 14. 2. Komorní hra dechových nástrojů) 
2. Zimní koncert (28. 2.)  
Vernisáž výstavy v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (1. 3.) 
Účast a organizace přehlídky Máme rádi baroko, Církevní konzervatoř Opava (5. 3.) 
Krajská kola soutěží (6., 7. 3. Havířov, 22. 3. Karviná) 
Jarní koncert poboček V. Polom a Dolní Lhota (20. 3.)  
Jarní koncert žáků v Háji (27. 3.)  



Účast žáků v mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě (6. 4.) 
Organizace okresní klavírní přehlídky v Háji (11. 4.) 
Účast na výstavě v PS Parlamentu ČR v Praze (8. 4.) 
Slavnostní koncert k výročí pobočky Mokré Lazce (18. 4.) 
Účast na výstavě Výtvarné alternativy v Považské Bystrici (18. a 19. 4.) 
Účast tria v ústředním kole soutěže komorních souborů v Liberci (18. – 21. 4.) 
Pěvecká soutěž dětí z MŠ Zlatý slavíček (24. 4.)  
Jarní koncerty žáků (9. 5. Štítina, 13. 5. Hrabyně, 12. 5. kostel Pustá Polom, 14. 5. Pustá 
Polom, 21. 5. Dobroslavice, 21. 5. Raduň – v rámci národního Týdne uměleckého vzdělávání, 
28. 5. Velká Polom, 29. 5. Dolní Lhota – k poctě J. Ježka)  
Plenér žáků VO (5. - 8. 5.) 
Účast na celostátní výtvarné přehlídce v Litoměřicích (10. – 12. 5.) 
Účast žáků v programu klavírní přehlídky na Církevní konzervatoři v Opavě (13. 5.) 
Účast v programu koncertu Talenty regionu na Janáčkově konzervatoři (15. 5.) 
Koncert absolventů v Háji (16. 5.)  
Zájezd cimbálové muziky se souborem Odra do Rakouska (17. – 21. 5.) 
Okresní koncerty a výstava učitelů (10. 5. Vítkov, 23. 5. Kravaře)  
Vernisáž výstavy absolventů – Infocentrum (22. 5.) 
Účast žáků na krajské klavírní přehlídce v Ostravě (24. 5.)  
Převzetí Hlavní ceny poroty a účast na výstavě v Lidicích (28. 5.) 
Výchovné koncerty pro MŠ – muzikál Šípková Růženka (29. 5. Pustá Polom)   
Účast žáků na mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně (1. 6.) 
Účast cimbálové muziky na festivalu Rožnovská valaška (7. – 9. 6.)  
Účast žáků na přehlídce Múziáda na zámku Hradci (11. 6.) 
Pořádání a účast žáků na Skladatelské soutěži v Hradci nad Moravicí (13. a 14. 6.) 
Účast týmu na výtvarné dílně v Považské Bystrici (15. – 20. 6.) 
Výstava prací žáků pobočky Pustá Polom v galerii Kryštof (18. 6.)  
Účast v programu Krajského koncertu učitelů ZUŠ MSK (20. 6. Slezská Ostrava)  
Zahradní slavnost (hostem soubor BORIS), vernisáž závěrečné výstavy (21. 6.)  
Putovní výstava prací žáků VO ve Worcesteru ve Velké Británii (17. – 28. 7.) 
Vystoupení cimbálové muziky na festivalu v Ostravě (16. 8.)   
Účast v lektorském týmu klavírních kurzů v Mikulově (16. – 23. 8.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ve školním roce 2012/2013 působili V ZUŠ tito zaměstnanci: 
  
Mgr. Jana Adámková, Ph.D., klavír, Dolní Lhota – vedoucí pobočky  
Lubomír Bartusek, zobcová flétna, Dobroslavice, Dolní Lhota, Velká Polom  
Jiří Bosák, zobcová flétna, Pustá Polom  
Dana Bosáková, zobcová flétna, Raduň, Hrabyně  
MgA. Iveta Cihelková, výtvarný obor, Háj ve Slezsku, Pustá Polom 
Ing. Alexandra Dehnerová, klavír, Raduň – vedoucí pobočky  
Mgr. Petr Hanousek, klavír, Háj ve Slezsku – ředitel  
Alena Hanousková, housle, Háj ve Slezsku 
Vladimíra Horáková, klavír, Pustá Polom – vedoucí pobočky 
Bc. Jaroslava Hrbáčová, kytara, Pustá Polom 
Veronika Hrdová, kytara, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce 
MgA. Jakub Hypš, klavír, Hrabyně, Háj ve Slezsku, Velká Polom – vedoucí pobočky  
Jiřina Chytilová, kytara, Háj ve Slezsku 
Ing. Ludmila Kepičová, ekonomka, Háj ve Slezsku 
Jiří Kimmel, dechové nástroje, soubor, Háj ve Slezsku 
Alena Klapetková, klavír, keyboard, Háj ve Slezsku, Dobroslavice – vedoucí pobočky  
Martin Knýbel, klarinet, fagot, zbc. flétna, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Pustá Polom 
Mgr. Martina Kubicová, klavír, Háj ve Slezsku, Štítina 
Hana Malá, klavír, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce – vedoucí pobočky  
Jiří Meca, kytara, Pustá Polom, Raduň 
Mgr. Radek Mückstein, zobcová flétna, violoncello, Pustá Polom, Mokré Lazce 
Ing. Jana Odrihocká, klavír, keyboard, Dobroslavice 
David Papala, kytara, Velká Polom 
Petra Pechancová, klavír, Mokré Lazce 
PaedDr. Eva Petrášová, HN, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Štítina, Raduň 
Ludmila Radová, uklízečka, Mokré Lazce 
Mgr. Libor Richter, dechové nástroje, Raduň, Štítina – vedoucí pobočky  
Ilja Sochová, příčná a zobcová flétna, Háj ve Slezsku 
Lenka Svaková, zpěv, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Hrabyně – vedoucí pobočky  
Anna Škrobánková, akordeon, soubor, Velká Polom 
Marcela Tvarůžková, zpěv, HN, Pustá Polom, Velká Polom, Dolní Lhota 
Mgr. Karin Vavrošová, akordeon, keyboard, Pustá Polom, Raduň 
Ing. Pavel Vašíček, cimbál, soubor, Háj ve Slezsku 
Hana Vašíčková, housle, Velká Polom, Raduň 
Alena Vitásková, školnice, Háj ve Slezsku 
PaedDr. Alena Zupková, výtvarný obor, Háj ve Slezsku – zástupkyně ředitele 
   
  
 


