Výroční zpráva Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., z.s.
za rok 2016

Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., z.s.
Pionýrská 20
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Účet: 1763887329/0800
IČO: 62335375

poděkování sponzorům:
Vakuum servis s.r.o.
REPONT, s.r.o.
Helena Halamíčková
Softapp, s.r.o.
On Semiconductor
Martin Kovář

fnancování:
příjmy: 399 599,výdaje: 408 377,-

granty města Rožnova pod Radhoštěm:
Vydání CD k 70. výročí založení ZUŠ Rožnov p.R.
Vydání CD 20 let adventních koncertů

výnosy adventních koncertů:
72,908,příjemci darů:
Nadační fond při ZŠ Tyršovo nábřeží
Poradna Rožnov p.R.
Krajská nemocnice T. Bati Zlín,
oddělení předčasně narozených dětí
Charita Valašské Meziříčí

Vážení přátelé ZUŠ Rožnov a našeho spolku. Do rukou se vám dostává výroční zpráva spolku
za rok 2016. Dovolte mi abych vás stručně provedl tímto rokem nabitým událostmi minimálně
z pohledu žáků a učitelů rožnovské ZUŠ.
Předně v roce 2016 slavila ZUŠ 70. let od svého založení a toto výročí bylo náležitě
oslaveno bohatým kulturním programem nejen v podání žáků a učitelů, ale i hostováním
kulturních osobností a umělců odjinud. Díky podpoře města Rožnova pod Radhoštěm
se podařilo nahrát a vydat dvě CD reprezentující autentický výraz a zvuk žáků i učitelů
hudebního oboru. První CD bylo nahráno jako přímá připomínka 70. výročí a určeno
k propagačním účelům školy. Druhé je povahou více introspektivní a snažící se dokumentovat
atmosféru adventních koncertů, které se v Rožnově konají pod taktovkou žáků a učitelů ZUŠ.
Toto CD nese název “20 let adventních koncertů”.
Pokud mluvíme o adventích koncertech, vězte, že jste v roce 2016 přispěli částkou
72 908,- Kč a z vašich i našich darů se mohli radovat příjemci ze ZŠ Tyršovo nábřeží, Charity
Valašské Meziříčí, Poradny Rožnov pod Radhoštěm a Oddělení předčasně narozených dětí
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Děti a žáci ZUŠ samozřejmě nejenom dávají svůj um k dobru věci, ale také přijímají
podporu prostřednictvím Sdružení a to ve formě finančních příspěvků na dopravu, ubytování,
vstupné, zápisné do soutěží a k nákupu materiálu a kostýmů třeba pro taneční a divadelní obor.
Jsme velmi rádi, že společně s námi pomáháte dětem příspěvky do spolkové pokladny.
Některé z vás uveřejňujeme v oddíle poděkování sponzorům. Těm z vás, kdo si uveřejnění
nepřejí, děkujeme alespoň touto zprávou.
Je mým potěšením připomenout, že žáci ZUŠ nejsou jen pasivními konzumenty vaší
podpory, ale sami jsou schopni svojí uměleckou produkcí plnit spolkovou pokladnu, ze které se
pak podpora rozděluje. Nejedná se jenom o vystoupení hudebních těles jako Beskydského
orchestru, cimbálové muziky Kotula a akordeonového orchestru Bellowsband. Jedná se také
o nespočet vystoupení sólistů hudebního oboru v rámci žákovských koncertů, vystoupení
literálně dramatického oboru a tanečního oboru. Mohlo by se zdát, že výtvarný obor poněkud
zaostává za ostatními obory v získávaní prostředků. Je to ale právě tento obor, jehož žáci
a učitelé pravidelně zdobí školu svými výtvory a u přílěžitosti jubilea provedli výstavu na
chodbách školy. Kulturní prostředí je pro prezentaci umění nezbytné. Vždyť právě v takovém
prostředí probíhají žákovské koncerty a představení pro školy v regionu. V roce 2016 je
navštívilo více než 3 tisíce školáků.
Na závěr dodávám, že tým vedení spolku, tj. Rada a Kontrolní komise zůstávají
ve stejném složení jako v roce 2015, tj. v Radě spolku: Karel Gardaš, Antonín Rozsypal a Jarmila
Fabiánová. V kontrolní komisi: Petr Hofman, Lilian Relovská a Zuzana Hlavicová.
Vážení přátelé děkujeme za vaši podporu v roce 2016,
Karel Gardaš, předseda spolku

