
Co přinesl školní rok 2013/2014?  

 

Myslíme si, že školní rok 2013/2014 můžeme považovat za vydařený. O škole se 

mluvilo pozitivně a s uznáním v okresním, krajském, celostátním a dokonce i v 

mezinárodním měřítku. Naše ZUŠ pořádala velké množství koncertů a výstav 

v rámci mikroregionu, spolupořádala krajské a celostátní projekty a zapojila se 

do výtvarných a hudebních akcí v Polsku a na Slovensku. To byl možná důvod, 

proč televize Polar natáčela nejen absolventský koncert v Háji (byl součástí 

celostátního Týdne uměleckého vzdělávání), ale i přehlídku Múziáda v Hradci 

nad Moravicí, kterou spolupořádáme.   

Při výčtu úspěchů našich žáků se nejdříve zaměříme na hudební obor. Devět 

žáků klavíru a kytary ze tříd Hany Malé, Jany Odrihocké, Petra Hanouska a Jiřiny 

Chytilové se umístilo v krajských kolech celostátních soutěží (kytarové duo 1. 

cena, ostatní 3. ceny a čestná uznání), dvě žákyně Karin Vavrošové získaly 

stříbrná pásma v mezinárodní soutěži ve hře na keyboard v Karviné. K novým 

krajským projektům se vřadila soutěž Múzy Ilji Hurníka zaměřená na umění 20. 

a 21. století, kterou z pověření Sdružení Múza naše ZUŠ v říjnu 2013 pořádala. A 

rovněž porota tvořená třemi hudebními skladateli udělila žákům ze tříd Jany 

Adámkové, Alexandry Dehnerové, Jiřího Kimmela a Petra Hanouska pěkná 

ocenění (zlatá a stříbrná pásma).    

Řada sólistů účinkovala na přehlídkách (Hrajeme si pro radost, Máme rádi 

baroko, Talenty regionu, Múziáda), ale i v Polsku na koncertě mladých 

skladatelů. Žákyně Libora Richtera Lenka Adamčíková ze Štítiny si měla možnost 

zahrát v hornové skupině Janáčkovy filharmonie Dvořákovu Novosvětskou 

v Brně a Ostravě a žák Petra Hanouska Pavel Štěpánek se jako klavírista 

zúčastnil celosvětové sborové olympiády v lotyšské Rize, kde pěvecký sbor 

Domino z Opavy získal stříbrnou medaili. Oběma studentům jsme předali 



poděkování za vzornou reprezentaci školy a tento památeční grafický list 

převzali i klavíristé Klára Baďurová, Magdaléna Sýkorová, Antonín Zecha, 

Dominik Kubica, Marek Lipka, Anastázie Štěpánková, hráčky na keyboard Lenka 

Knoppové a Nela Šindlářová a kytaristé Jan Blažej a Richard Slouka.  

Před posluchače často předstupoval dixieland Jiřího Kimmela, flétnový soubor 

Ilji Sochové (i s taneční skupinou Pojky při místní školní družině) nebo smyčcový 

soubor Aleny Hanouskové. Posluchače všech generací pravidelně těšily 

cimbálové muziky Pavla Vašíčka, které se uplatnily na řadě festivalů a 

společenských akcí (Múzy v ZOO, Rožnovská valaška, Vánoční trhy v Ostravě a 

Opavě, festival v Liptovských Sliačích na Slovensku). Na koncertech se 

představili také naši hosté, třeba pedagogové z Církevní konzervatoře na 

Květnou neděli v kostele sv. Valentina nebo pěvecký sbor Nota z Pusté Polomi 

v programu posledního školního koncertu (tentokrát nám nepřálo počasí a 

místo na zahradě se konal v sále školy).  

Tradičně velmi úspěšní byli naši výtvarníci. Každoroční účast v mezinárodní 

soutěži Lidice se stala již tradicí. Protože 42. ročník nabídl téma domácího 

hospodaření a farmaření, pracovali žáci na motivech domácích zvířat a mazlíčků 

v technice koláže, grafiky a malby. Oceněno bylo 19 žáků. Tři z nich, Tomáš 

Chytil, Kateřina Kramná a Jan Brabec získali medaile, které si jeli 28. 5. přímo do 

Lidic převzít. Porota udělila dvě Lidické růže rovněž škole za kolekci grafik a 

maleb. Z tohoto úspěchu jsme měli velkou radost, do Lidic se seběhlo 27 818 

prací z celého světa, naše práce mezi nimi porotu zaujaly a byly oceněny. Bez 

povšimnutí nezůstaly ani práce zaslané do Martina na soutěž Bienále Fantazie, 

zde bylo oceněno našich 14 žáků. A v dalších výtvarných soutěžích práce našich 

žáků také nezůstaly stranou (Toruň, Vánoční pohlednice, Domácí mazlíčci), 

velmi prestižní pak byla cena Ministerstva školství Slovenské republiky v soutěži 

Instalace pořádané v Považské Bystrici za projekt Kniha.    



Na vernisáži Závěrečné výstavy předaly učitelky Alena Zupková a Iveta 

Cihelková čestná uznání těmto žákům: Heleně Dumbrovské, Martinu Blažejovi, 

Jiřímu Brablecovi, Rozálii Brablecové, Anetě Hájkové, Alžbětě Haškové, Martinu 

Bortlovi, Janě Jelenové, Veronice Černé, Andreji Židkové, Kláře Pachulové, 

Kristýně Kadulové, Johaně Haškové, Pavlíně Řehulkové, Martinu Tulisovi, 

Dominice Tulisové, Tereze Žídkové, Kateřině Klimešové, Tomáši Holušovi, 

Barboře Kozelské, Justýně Tvarůžkové, Ondřeji Urbančíkovi a Nikole 

Martinkové.  

Tvorbu žáků obohatil výtvarný plenér ve Vražném (na počátku května 31 dětí 

z naší ZUŠ čtyři dny tvořilo v přírodě, kde se žáci zabývali kresbou, frotážemi, 

malbou, instalacemi a krátkými filmy) a během letních prázdnin pak ještě deset 

žáků s oběma učitelkami zavítalo na evropský výtvarný projekt v polském městě 

Nędza. Práce žáků školy byly instalovány rovněž v prostorách krajského 

inspektorátu ČŠI v Ostravě a v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.    

Noví žáci byli přijímáni pouze na uvolněná místa po 45 absolventech a žácích, 

kteří z jiných důvodů studium ukončili. Počet žáků v zahajovacím výkazu 

udržujeme již několik let, přestože zájem o studium neklesá a žáci na zařazení 

do tříd čekají. Čtyři letošní absolventi – Marie Kupková (kytara ze třídy J. 

Hrbáčové), Jakub Jurašek (výtvarný obor ze třídy I. Cihelkové), Tereza Lichá 

(výtvarný obor ze třídy I. Cihelkové) a Nikola Martiníková (výtvarný obor ze tříd 

I. Cihelkové a A. Zupkové) s úspěchem vykonali talentové zkoušky a pokračují 

ve studiu na středních uměleckých či pedagogických školách (Opava, Krnov, 

Ostrava). 

Škola pořádala řadu kulturních akcí (výchovné, podzimní, adventní, vánoční, 

zimní, jarní, absolventské koncerty, absolventské a závěrečné výstavy, pěvecká 

soutěž Zlatý slavíček pro místní MŠ). V programech koncertů vystupovali také 

učitelé školy – Vladimíra Horáková, Jakub Hypš, Alena Klapetková, Jiří Meca, 



Petra Pechancová, Marcela Tvarůžková. Pro vystoupení na Adventním koncertě 

v kostele sv. Valentina vznikl soubor (Martin Knýbel, Ilona Knýbelová j. h., Alena 

Hanousková, Radek Mückstein a Petr Hanousek), který Telemannovu suitu 

přednesl ještě v rámci krajského koncertu učitelů v Novém Jičíně.  

Každý učitel připravil k veřejnému vystoupení všechny žáky své třídy nejméně 

jednou v roce. Některé z programů třídních koncertů nebo výchovných 

koncertů pro děti z MŠ a ZŠ měly originální dramaturgii (Spring jazz v Dolní 

Lhotě, Kouzelná flétna v Raduni, Vánoční zvyky, Hudba na zámcích a v 

podzámčí), konaly se nejen v prostorách škol, ale rovněž v netradičním 

prostředí (kaple nebo učebna MŠ v Dolní Lhotě, Vošárna v Raduni, Centrum sv. 

Kláry v Hrabyni, Obecní úřad v Mokrých Lazcích). Absolventi dojíždějící z Opavy 

měli možnost představit svůj program v Knihovně Petra Bezruče. Žáci 

hudebního oboru byli zváni k mnoha vystoupením na akcích Obecních úřadů či 

pro další organizace a spolky (Domovy a Kluby seniorů, Sokol, Červený kříž, 

Mlýn U vodníka Slámy ve Lhotě, Zahrádkáři, Základní a Mateřské školy). Mysleli 

jsme i na rodiče svých žáků. Učitelka hudební nauky Eva Petrášová organizovala 

oblíbené zájezdy na operní představení do divadel v Opavě (Černošská 

pohádka, Sněhová královna, Zlatovláska) a velký ohlas a návštěvnost měly již 

tradičně adventní a velikonoční výtvarné dílny.  

Zástupkyně ředitele PaedDr. Alena Zupková vedla výtvarné semináře pro 

učitele na mnoha místech kraje, byla členkou mezinárodní poroty výtvarné 

soutěže v Lidicích, vystavovala v galerii Slezského divadla v Opavě, v Knihovně 

Petra Bezruče, v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí a v galerii MG Art v 

Považské Bystrici, byla rovněž členkou lektorského týmu Letního kurzu 

sbormistrů v Rimavské Sobotě. Ředitel školy se podílel na pořádání kulturních 

akcí a soutěží (festival Bezručova Opava, krajská soutěž Múzy Ilji Hurníka, 

národní přehlídka Máme rádi baroko, krajská přehlídka Múziáda, mezinárodní 



interpretační soutěž Beethovenův Hradec), vyučoval na prázdninových 

klavírních kurzech v Mikulově, byl členem poroty ústředního kola národní 

klavírní soutěže v Praze, publikoval v časopisech Hudební rozhledy, Řízení školy, 

Pianissimo a na stránkách Českého hudebního slovníku, působil jako člen 

Ústřední umělecké rady ZUŠ (vedoucí sekce skladby) a člen výboru Sdružení 

Múza.  

Úplata za vzdělávání se od minulého školního roku nezměnila (pololetně 

individuální výuka 1300,- Kč, skupinová a kolektivní výuka 800,- Kč). Mzdové 

náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Majetek školy se rozrostl o 

nábytek do kytarové třídy a učební pomůcky pro hudební nauku, metronomy, 

klavírní židle na všechny pobočky a hudební nástroje (kytary, violoncello, bicí, 

akordeon, klarinet, lesní roh). Finanční dotaci škole a Klubu rodičů schválil OÚ 

Háj ve Slezsku na pořádání kulturních akcí a podporu cimbálové muziky. Škola 

se zapojila do projektu MSK „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v 

základních uměleckých školách“ z fondů EU a požádala o dodání keramické 

pece a dvou pianin na pobočky v Dobroslavicích a v Pusté Polomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z nejdůležitějších akcí vybíráme: 

Účinkování CM v Opavě (13. 9.), Velkých Hošticích (14., 15. 9.) a Ostravě (27., 29. 9.) 
Účast na přehlídce klavírní improvizace (JAMU Brno) Hrajeme si pro radost (14. 9.) 
Instalace výstavy výtvarných prací v prostorách ČŠI Ostrava (18. 9.)  
Vernisáž výstavy učitelů Co přineslo léto IV v Infocentru (2. 10.) 
Podzimní koncert žáků ZUŠ (10. 10.) 
Účast souboru v soutěži Karel Ditters a hudební klasicismus ve Vidnavě (17. 10.) 
1. ročník krajské hudební a výtvarné soutěže Múzy Ilji Hurníka v Háji (22. 10.) 
Instalace výtvarných prací na Zrzavém salónu v ZUŠ Solná Opava (1. 11.)    
Společný koncert žáků poboček Velká Polom a Mokré Lazce (19. 11.) 
Účast žáků na přehlídce Magický klavír v proměnách času v Opavě (21. 11.) 
Podzimní koncert v Centru sv. Kláry v Hrabyni (22. 11.)  
Adventní výtvarné dílny v Háji (26. a 27. 11.)  
Adventní koncert v Dobroslavicích (30. 11.) 
13. Adventní koncert učitelů a žáků ZUŠ v kostele sv. Valentina (1. 12.) 
Adventní výtvarné dílny v Pusté Polomi (2. a 3. 12.) 
Mikulášské, Adventní a Vánoční koncerty na všech pracovištích (2. 12. Štítina, 8. 12. Mokré 
Lazce, 10. 12. Pustá Polom, 11. 12. Dolní Lhota, 10. 12. Velká Polom, 13. 12. Hrabyně, 14. 12. 
Raduň, 17. 12. Dobroslavice, 18. 12. Háj)   
Vystoupení cimbálové muziky na Vánočních trzích v Ostravě (7. 12.) a Opavě (16. 12.)  
12. Večer u cimbálu v Háji (14. 12.) 
Koncert žáků ve Vošárně v Raduni (21. 1.) 
1. Zimní koncert v Háji – školní kolo klavírní soutěže (22. 1.) 
Koncerty žáků, dixielandu a cimbálové muziky v Hrabyni (24., 25. 1.) 
2. Zimní koncert v Háji – školní kolo kytarové soutěže (26. 2.) 
Výtvarná akce žáků v prostorách Knihovny Petra Bezruče v Opavě (26. 2.) 
Okresní kolo soutěže smyčcových nástrojů v Háji (28. 2.) 
Koncert absolventů v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (6. 3.) 
Účast žáků a organizace přehlídky Máme rádi baroko, Církevní konzervatoř (13. 3.) 
Polštářový koncert pro MŠ Dolní Lhota (19. 3.) 
Účast na koncertě mladých skladatelů v polských Hlubčicích (20. 3.)   
Rodinný koncert v Raduni (3. 4.) 
Vystoupení cimbálové muziky v Kravařích a Opavě (5. 4., 17. 4.)  
Velikonoční výtvarné dílny v Háji (14. 4.) a Pusté Polomi (15. 4.) 
Jarní koncerty žáků (9. 4. Dolní Lhota, 22. 4. Pustá Polom, 28. 4. Mokré Lazce) 
Účast na mezinárodní soutěži klávesových nástrojů Nová konfrontace Karviná (10. 4.)  
Koncert Slovo v obrazech v kostele sv. Valentina (13. 4.) 
Pěvecká soutěž pro MŠ Háj Zlatý slavíček (30. 4.) 
Cimbálové muziky účinkovaly v Opavě na akci Stavění máje (1. 5.)  
Plenér žáků výtvarného oboru v Hynčicích (7. - 10. 5.) 
Účast ředitele v porotě ústředního kola klavírní soutěže v Praze (1. – 4. 5.) 
Vystoupení kytarového dua ve Slezském zemském muzeu Opava (6. 5.) 
Koncerty ke Dni matek (11. 5. Pustá Polom, 13. 5. Velká Polom, 20. 5. Dobroslavice) 
Akce v rámci celostátního Týdne uměleckého vzdělávání (19. 5. Štítina - Koncert absolventů 
a žáků, 19. 5. Raduň – Kytara v průběhu staletí, 21. 5. Háj – Výstava absolventů, 22. 5. Velká 
Polom – Podvečer s akordeonem, 22. 5. Pustá Polom – Společný koncert ZUŠ a ZŠ, 22. 5. Háj 
– Koncert absolventů, 23. 5. Hrabyně – Májový a absolventský koncert) 



Účast v programu koncertu Talenty regionu na Janáčkově konzervatoři (21. 5.) 
Účast na předání cen mezinárodní výtvarné soutěže Lidice (28. 5.) 
Koncert absolventů flétnové třídy v Háji (29. 5.) 
Koncert Spring jazz v Dolní Lhotě (spoluúčinkoval dixieland, 29. 5.) 
Účast cimbálové muziky na akci Múzy v ZOO Ostrava (1. 6.) 
Koncert žáků ve Vošárně v Raduni (3. 6.)  
Účast cimbálových muzik na festivalu Rožnovská valaška (6. – 8. 6.)  
Vernisáž Závěrečné výstavy v Knihovně a infocentru v Háji (11. 6.) 
Spolupořádání mezinárodní soutěže a festivalu Beethovenův Hradec (12. – 22. 6.)  
Účast žáků na 10. Dílně pro nejmladší skladatele v Hradci n. M. (12. – 15. 6.) 
Závěrečný koncert žáků v Centru sv. Kláry v Hrabyni (13. 6.)  
Koncert absolventů v Pusté Polomi (13. 6.) 
Vystoupení cimbálových muzik na Dni řemesel v Háji (14. 6.) 
Účast na výtvarné dílně v Považské Bystrici, cena ministerstva školství (14. – 19. 6.) 
Účast žáků a výstava na přehlídce Múziáda na zámku Hradci nad Moravicí (17. 6.) 
Účast v programu Krajského koncertu učitelů ZUŠ MSK v Novém Jičíně (18. 6.)  
Výstava prací žáků pobočky Pustá Polom v galerii Kryštof (17. 6.) 
Zájezd učitelů a žáků na výstavu Vivat musica! v Praze (24. 6.)   
Zahradní slavnost - hostem soubor PS Nota Pustá Polom (25. 6.) 
Účast žákyně v projektu Janáčkova filharmonie dětem (26. 6.) 
Účast žáka (klavíristy sboru Domino Opava) na 8. ročníku World Choir Games v lotyšské 
Rize – stříbrná medaile (13. 7.) 
Účast na letním výtvarném projektu EU v Nedze v Polsku (11. – 14. 8.) 
Zástupkyně ředitele lektorkou na Letním kurzu sbormistrů v Rimavské Sobotě (21. – 23. 8.) 
Cimbálová muzika na festivalu v Liptovských Sliačích na Slovensku (23. – 24. 8.)   
Ředitel v lektorském týmu klavírních kurzů v Mikulově (15. – 22. 8.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam zaměstnanců ZUŠ V. Vančury Háj ve Slezsku, 2013/2014 
 
Jana Adámková, Mgr., 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 
Iveta Cihelková, Mgr., výtvarný obor, Háj ve Slezsku, Pustá Polom 
Alexandra Dehnerová, Ing., klavír, Raduň – vedoucí pobočky 
Petr Hanousek, Mgr., klavír, Háj ve Slezsku – ředitel  
Alena Hanousková, housle, Háj ve Slezsku 
Vladimíra Horáková, klavír, Pustá Polom – vedoucí pobočky 
Jaroslava Hrbáčová, Bc., kytara, Pustá Polom 
Jakub Hypš, MgA., klavír, Velká Polom – vedoucí pobočky, Hrabyně, Háj ve Slezsku 
Jiřina Chytilová, kytara, Háj ve Slezsku 
Ludmila Kepičová, Ing., ekonomka, Háj ve Slezsku 
Jiří Kimmel, dechové nástroje, soubor, Háj ve Slezsku 
Jitka Kimmelová, Bc., housle, Háj ve Slezsku 
Alena Klapetková, klavír, keyboard, Dobroslavice – vedoucí pobočky, Háj ve Slezsku 
Martin Knýbel, klarinet, fagot, zbc. flétna, Háj ve Slezsku, Hrabyně, Pustá Polom 
Marie Kopcová, klavír, Háj ve Slezsku, Štítina 
Martina Kubicová, Mgr.,  klavír, Háj ve Slezsku (od pololetí) 
Ludmila Majnušová, klavír, Háj ve Slezsku 
Hana Malá, klavír, Mokré Lazce – vedoucí pobočky, Háj ve Slezsku 
Jiří Meca, kytara, Pustá Polom, Mokré Lazce, Raduň 
Radek Mückstein, Mgr., zobcová flétna, violoncello, Pustá Polom, Mokré Lazce 
Jana Odrihocká, Ing., klavír, keyboard, Dobroslavice 
David Papala, kytara, Velká Polom 
Petra Pechancová, klavír, Mokré Lazce, Štítina 
Eva Petrášová, PaedDr., HN, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Štítina, Raduň 
Ludmila Radová, uklízečka, Mokré Lazce 
Libor Richter, Mgr. , dechové nástroje, Štítina – vedoucí pobočky, Raduň 
Ilja Sochová, příčná a zobcová flétna,  Háj ve Slezsku 
Lenka Svaková, zpěv, HN, Hrabyně – vedoucí pobočky, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce 
Anna Škrobánková, akordeon, soubor, Velká Polom 
Marcela Tvarůžková, zpěv, HN, Pustá Polom, Velká Polom, Dolní Lhota 
Pavel Vašíček, Ing., cimbál, soubor, Háj ve Slezsku  
Hana Vašíčková, housle, Velká Polom, Raduň  
Karin Vavrošová, Mgr., akordeon, keyboard, Pustá Polom, Raduň 
Alena Vitásková, školnice, Háj ve Slezsku 
Alena Zupková, PaedDr., výtvarný obor, Háj ve Slezsku, zástupkyně ředitele 

 


