Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v příchozím nejkrásnějším ročním období, na které i po této nevydařené zimě
všichni netrpělivě čekáme, informoval o dění a akcích Základní umělecké školy Ořechov s pobočkou
v Modřicích a Syrovicích, kterých jsme se zúčastnili, či je organizovali v době nedávno uplynulé.
Vystoupení v čase vánočním
Žáci školy předvedli svoje muzikantské, výtvarné, literárně dramatické a v Modřicích i taneční dovednosti
na rozsvěcování vánočních stromů a koncertech v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Pršticích, Silůvkách
a Jasenici u Náměště nad Oslavou.
Žáci školy reprezentovali školu i ve finálovém galavečeru IV. ročníku soutěže Brněnský šikula, na nám.
Svobody v Brně - klarinetové kvarteto pedagogické vedení P. Rosendorf dipl. spec. (vybráno na základě
1. místa v soutěži Brněnský vrabčák).
V krajském městě na témže pódiu společně zahrálo a potěšilo četné posluchače flétnové a klarinetové
kvarteto školy - pedagogické vedení učitelé K. Zavadilová a P. Rosendorf dipl. spec.. Potěšila nás možnost
muzikantského přispění k zahájení výstavy betlémů v modřickém muzeu a společné vystoupení se ZŠ
Modřice na vánočním jarmarku. Při této příležitosti chci poděkovat oběma Sdružením rodičů a přátel školy
ZŠ Modřice a naší ZUŠky za příkladnou spolupráci.
Velmi příjemným bylo i vánoční setkání se zaměstnanci dílny V růžovém sadu v budově KC Ořechov.
K významným momentům patřily i společné vánoční koncerty se ZUŠ Židlochovice v Ořechově
a Židlochovicích, kde zněl především sborový a komorní zpěv a zvuk našich dechových kapel. Děkuji
p. ředitelce ZUŠ Židlochovice MgA. Dagmar Bradové za vstřícnost a jak se muzikantsky říká naladění obou
škol na stejnou strunu.
Rubrika blahopřání a poděkování
Základní umělecká škola Ořechov blahopřeje žákům hudebního oboru Jindřichovi Skalickému - studijní
zaměření Hra na trubku ze třídy Mgr. P. Křivánka a Patriku Cupalovi studijní zaměření Hra na trubku
a Sborový zpěv ze třídy MgA. M. Reichelové k úspěšnému vykonání talentových zkoušek a přijetí ke
studiu ve studijním zaměření Hra na trubku na Konzervatoři Brno ve školním roce 2014/2015.
Žákyni výtvarného oboru Márii Sixtové, pod pedagogickým vedením Z. Bernáta k úspěšnému vykonání
talentových zkoušek a k přijetí ke studiu na Střední škole umění a designu, stylu a módy na Husově ulici v
Brně ve školním roce 2014/2015.
Žákyni hudebního oboru Tatianě Lvovské - studijní zaměření Sólový zpěv ze třídy MgA. M. Reichelové k
1. místu v kategorii Zpěvačky s vlastním doprovodem, které získala v soutěžní přehlídce uměleckých aktivit
dětí a mládeže do 21 let Brněnský vrabeček.
V pravidelných tříletých oborových cyklech se konají soutěže žáků základních uměleckých škol,
vyhlašovaných MŠMT. V měsíci březnu jsme byli pověřeni uspořádáním Okresního kola Brno - venkov ve
Hře na smyčcové nástroje, které se uskutečnilo v koncertním sále naší školy na Benešově ulici
v Modřicích. Atmosféra soutěže byla uvolněná, pohodová a budeme rádi, když se zapíše do povědomí
všech 48 soutěžících žáků a 7 zúčastněných škol v pozitivním duchu a budou se k nám i rádi případně
vracet.
Blahopřejeme žákům k umístění v okresních kolech soutěží žáků ZUŠ a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy:
• Hra na klavír I. kategorie: Alžběta Slaná – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová,
Marta Fraňková – diplom (pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková)
• Hra na klavír IV. kategorie: Veronika Obdržálková – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Jana
Šmídová), Eliška Kopečná – čestné uznání (pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková)
• Hra na klavír IX. kategorie: Petra Jedličková – čestné uznání (pedagogické vedení MgA. Jana
Šmídová)
• Hra na housle I. kategorie: Gabriela Holubová – 2. místo (pedagogické vedení Alžběta Grecová)
• Hra na housle II. kategorie: Zdislava Šťastná – čestné uznání (pedagogické vedení Alžběta
Grecová)
• Hra na violoncello III. kategorie: Michal Holub – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Štěpán
Švestka), Ondřej Pavlík – 2. místo (pedagogické vedení MgA. Štěpán Švestka)
• Hra na housle IV. kategorie: Lubomír Pár – čestné uznání (pedagogické vedení Alžběta Grecová)
• Koncertantní obsazení III. kategorie Hra na housle: Vladislava Frantová, Petra Jedličková
(pedagogické vedení Alžběta Grecová) - 1. místo s postupem do krajského kola

Krajská kola soutěží, kterých se zúčastníme v kategoriích Hra smyčcových nástrojů a Hra dechových
orchestrů, se konají v měsíci dubnu. Škola vysílá své zástupce i do Mezinárodní interpretační soutěže Pro
Bohemia 2014 v Ostravě.
Rubrika zvláště významné
V neděli 16. března se v obecním sále Kulturního centra Ořechov a koncertním sále ZUŠ na Benešově 271
v Modřicích konal již třetí společný koncert žáků ZUŠ Ořechov a Musikschule Hohenau an der March z
Dolního Rakouska. Rádi jsme přivítali mladé muzikanty ze sousedního státu. Atmosféra byla velmi
příjemná i díky hojné návštěvě Vás, občanů Ořechova a Modřic. Velmi nás potěšila návštěva pánů starostů
J. Brabence a p. místostarosty T. Dudíka, p. starosty města Hohenau an der March p. H. Freitaga
s manželkou, p. starosty Ing. J. Šišky a paní místostarostky Ing. H. Chybíkové. V Modřicích jsme přivítali
i aní PhDr. Leu Hanákovou z odboru školství našeho zřizovatele JMK. Nesmírně si vážím skutečnosti, že
prostřednictvím našeho společného muzicírování došlo i k neformálnímu setkání představitelů samospráv.
Škola dostala pozvání na reciproční hudební společné vystoupení 9. května 2014 v atriu městského sálu v
Hohenau an der March, kde jsme pozváni ke koncertu při příležitosti Dne rakouských hudebních škol. Na
tuto, pro nás výjimečnou akci, dostali srdečné pozvání ze strany města Hohenau od p. starosty H. Freitaga
i oba naši páni starostové. Těšíme se.
Základní umělecká škola Ořechov - Modřice vyjadřuje na tomto místě velké poděkování za schválení
a poskytnutí finančních dotací ve výši 15 000,- Kč od obce Ořechov a 50 000,- Kč od města Modřice. Tyto
prostředky použijeme na pořízení hudebních nástrojů a učebních pomůcek. Velmi si Vaší přízně vážíme.
Zmíním ještě náš hudební příspěvek k oslavě 10. výročí vzniku občanského sdružení - chráněné dílny
V růžovém sadu u našich dobrých sousedů z přízemního patra budovy KC Ořechov. Přítomnost náměstka
hejtmana JMK a senátora p. Ing. S. Juránka a dalších vzácných hostů zvýraznila skutečnost, že toto
sdružení vykonává nesmírně důležitou a významnou činnost, která, aniž si to mnohdy uvědomujeme,
rozhoduje významně i o lidských osudech. Vedení dílny v čele s p. Bc. V. Procházkou patří za to i na tomto
místě veliké poděkování a úcta nás všech.
Pro zájemce o dění v naší škole máme vytvořeny webové stránky www.zusmore.cz, kde naleznete
fotogalerie z již uskutečněných akcí a plánované aktivity školy.
S přáním příjemného jarního času se loučí
Mgr. Petr Křivánek, ředitel Základní umělecké školy Ořechov - Modřice

