
Základní umělecká škola hraje a zpívá. 

 

                      Žáci ZUŠ vystoupili během školního roku 2010/2011 na mnoha zdařilých 

akcích. Kromě třídních besídek to byly absolventské koncerty, výstavy obrazů, výchovné 

koncerty pro ZŠ, koncerty u vánočního stromu  ve Velkých Pavlovicích a v Bořeticích, 

tradiční koncert souborů, již IV. ročník Přehlídky mladých dechovek Mirka Pláteníka a II. 

ročník  koncertu  Hraje a zpívá celá rodina.  

                       Docházka do ZUŠ je rozdělena  na přípravné studium, které může trvat dva 

roky  a  je určeno dětem ve věku 5-7 let, I. cyklus základního studia navštěvují žáci sedm let a 

II. cyklus ještě další čtyři roky. Sečteme-li všechna tato čísla, zjistíme, že škola může žáky 

provázet dětstvím a mládím celkem symbolických  třináct let, které jistě nemalou měrou 

ovlivní celý jejich život. Mnoho rodičů a prarodičů vodí své děti a vnoučata do ZUŠ i 

několikrát týdně a prožívají s nimi jejich malé i větší úspěchy, zdary i nezdary, drží jim palce 

na besídkách a koncertech a těší se z toho, že se jejich ratolesti mohou ve volném čase 

věnovat  ušlechtilým činnostem - hře na hudební nástroje, zpěvu a tanci. Nejvýraznějším 

důkazem přátelské spolupráce rodin s dětmi a školou jsou koncerty, na kterých  spolu se žáky 

ZUŠ vystupují jejich sourozenci, rodiče a dokonce i prarodiče. Na letošním koncertě 

s názvem Hraje a zpívá celá rodina zahráli a zazpívali početnému publiku sestry Eliška a 

Michalka Otřelovy, Hanka a Zdeňka Bálkovy, sourozenci Edita a Štěpán Fůkalovi, Šimon 

Bedřich s maminkou Zlatkou, Beátka Bláhová s maminkou Renatou, sourozenci Lukáš a 

Klára Pejchlovi s maminkou Jitkou, Renatka Martincová s maminkou Renatou, Terezka 

Hiclová s dědečkem Vladislavem Blatou, Natálka Drbolová  s tatínkem Petrem a Vojtěch 

Antoš s rodiči Petrem a Lucií. Obdivuhodný koncert tří generací byl realizován v rámci 

projektu Obec přátelská rodině. 

                 Další velmi pěknou a vydařenou akcí byla letošní  Přehlídka mladých dechovek 

Mirka Pláteníka, na které se představila Fialenka z Lanžhota - žáci MgA. Richarda Pavlíka, 

Kateřinka z Mutěnic a Čejkovic pod taktovkou Jaroslava Nováka, Dechový orchestr ZUŠ 

Zdounky s kapelníkem Miroslavem Naučem a samozřejmě nechyběla naše velkopavlovická 

dechovka pod vedením MgA.Zbyňka Bílka. Téměř dvě stovky příznivců dechové hudby mělo 

možnost vyslechnout si vedle tradičního repertoáru i moderní úpravy populárních a filmových 

melodií. Celé hudební odpoledne provázeli slovem  manželé Stanislava a Zbyněk Bílkovi a 

všichni vystupující hudebníci, pořadatelé  i vděční  milovníci dechové hudby děkují paní Jitce 

Pláteníkové za finanční podporu festivalu, který má již pevné místo v seznamu kulturních 

akcí našeho města a je vždy důstojnou vzpomínkou na jejího manžela Mirka - výborného 

muzikanta a příznivce dechovek. 

                 Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogům za odbornou a náročnou  práci 

s dětmi, za vedení souborů a zejména za jejich vřelý vztah k folklóru, který obyvatelé našeho 

města i okolí tolik milují. Velký dík patří také bývalým vedoucím národopisného kroužku 

Vonička - učitelkám MŠ a ZŠ  Aleně Cendelínové a Marii Pilařové za to, že věnovaly našim 

tanečníkům krásné velkopavlovické kroje, které pro jejich soubor v 80. letech minulého 

století obětavě a s láskou ušily paní Anděla Malíšková, paní Anděla Dostoupilová a paní 

Františka Prajková. Rodinám děkuji za přízeň, všem žákům přeji krásné prázdniny a těším se 

na shledanou s nimi opět v září na začátku nového školního roku.  
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