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AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ
znaãky HUSQVARNA, 
po dohodû i jin˘ch 
znaãek. 

OD ZÁ¤Í
VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!

7. a 8. fiíjna 2016 volby 
do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

PaedDr. Zdenûk Pe‰a
Starosta Ole‰nice

Jindfiich Koucour
Jednatel spoleãnosti

Ing. Franti‰ek HasoÀ
¤editel spoleãnosti
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Veãer na zámku – baletní pfiedstavení.

Od prvních dnÛ ‰kolního roku Ïila
‰kola pfiípravami oslav 70. v˘roãí zalo-
Ïení ‰koly. V‰echny ãtyfii obory se pilnû
pfiipravovaly, aby pfiedvedly to nejlep‰í
ze své práce.

Oslavy vyvrcholily dvûma stûÏejními
akcemi. 25. listopadu Ïáci, absolventi
a pedagogové ‰koly rozeznûli své nástro-
je a roztanãili svá tûla na slavnostním
koncertû v Sokolovnû v Boskovicích,
kterému pfiihlíÏelo témûfi 400 divákÛ.

V˘tvarn˘ obor nachystal speciální
v˘stavu s prací ÏákÛ a absolventÛ ‰koly
k tomuto v˘roãí v prostorách ZU·
Boskovice, kterou zahájil vernisáÏí 6.
12. 2015 a trvala aÏ do konce února
2016. Vefiejností byla velmi dobfie pfiija-
ta. ·kola získala v˘tvarn˘mi pracemi
skvûlou atmosféru.

KaÏdoroãnû od ledna Ïije ‰kola sou-
tûÏemi, které vyhla‰uje ministerstvo
‰kolství. Ve ‰kolním roce 2015 – 2016
se na soutûÏ pfiipravovali pfieváÏnû Ïáci

Základní umûlecká ‰kola má za sebou velmi nároãn˘
‰kolní rok. Oslavila 70. v˘roãí zaloÏení ‰koly, Ïáci zabo-
dovali v soutûÏích M·MT, uspofiádala fiadu krásn˘ch
koncertÛ a taneãní obor roztanãil zámeckou zahradu.

dechového oddûlení, akordeonisté,
smyãcafii  a herci.

Îáci v tûchto soutûÏích zabodovali.
Pfiivezli krásná umístûní na stupních vítûzÛ
z okresních, krajsk˘ch i celostátního kola.

·kola se vypofiádala i s nelehk˘m 
úkolem, kter˘m bylo pofiádání krajské-
ho kola v kolektivním projevu literárnû
– dramatického oboru. Vzhledem k chy-
bûjícímu zázemí pro pofiádání takto 
velké, ale i technicky nároãné akce,
jsme museli oslovit pracovi‰tû Labyrint
Brno, kde se celá soutûÏ konala.

Pro pedagogy i celou ‰kolu je neleh-
ké louãení s absolventy. Letos se ke
sv˘m absolventsk˘m v˘konÛm pfiipra-
vovalo témûfi 70 studentÛ, ktefií dostali
prostor ke svému absolventskému 
v˘konu na koncertech, v˘stavách, ta-
neãním a divadelním pfiedstavení.

Za vrchol ‰kolního roku 2015-2016
v‰ichni povaÏujeme akci Veãer na zám-
ku, která se konala v ãervnu 2016 na ná-

dvofií a v zámecké zahradû v Zámku
Boskovice.

Na akci se pfiestavil orchestr ‰koly
a se soumrakem za zvuku Fantastické
symfonie, mûli diváci moÏnost shléd-
nout baletní pfiedstavení, které nastudo-
vali Ïáci taneãního oboru ZU·
Boskovice a ZU· Poliãka.

Rok byl nároãn˘, ale krásn˘. Nikdy

by se nepodafiilo uspofiádat tolik kultur-
ních akcí bez pracovitosti, spolupráce,
nad‰ení a píle jak pedagogÛ, tak ÏákÛ
‰koly.

V‰em, co s námi spolupracovali, vfie-
lé díky a tû‰íme se na dal‰í skvûlé akce
pofiádané ZU· Boskovice.

Vedení ‰koly
Foto: archiv ZU· Boskovice

Úspû‰n˘ ‰kolní rok ZU· Boskovice


