
 

 
 
Vánoce v Základní umělecké škole Rychvald. 
 

Za okny se snášejí velké vločky sněhu, mráz zalézá za nehty a všude kolem už 
panuje každoroční předvánoční shon. 

U nás ve škole se ze tříd ozývají koledy, chystá se vánoční výzdoba, organizují 
se mikulášské, adventní a vánoční akce. Vzhledem k tomu, že je pořádáme 
i na pobočkách v Dolní Lutyni a v Dětmarovicích, jejich počet dosahuje úctyhodného 
čísla čtrnáct. A jestli máte rádi vánoční koledy, zvyky a atmosféru, která k vánocům 
neodmyslitelně patří, pak určitě některou z těchto akcí navštívíte. 

Naši nejmenší, žáci přípravných a prvních ročníků hudebního, literárně-
dramatického a výtvarného oboru se setkají s Mikulášem, andělem a čertem na dvou 
koncertech v 16.00 a 17.30 v úterý 7. prosince v koncertním sále naší kmenové budovy 
v Rychvaldě. 

Ve čtvrtek 9. prosince v 16.30 přeneseme pomyslnou předvánoční štafetu do 
obřadní síně ObÚ v Dětmarovicích, kde se uskuteční Vánoční koncert, připravený žáky 
a učiteli poboček v Dětmarovicích.   

V neděli 12. prosince v 16.30 vás pozveme již tradičně do Husova sboru 
v Rychvaldě na Adventní koncert.  

Na tu pravou vánoční notu vás určitě naladí situační komedie plná písniček 
a nečekaných zvratů „Jak byly Vánoce málem na blátě“, kde se dozvíte, co dělat, když 
je 20. prosince teplo jako v létě. Autorky příběhu, paní učitelky Petra Křížková, Kateřina 
Šmídová a Hana Indruchová, víc prozradit nechtěly, pouze slíbily, že všechno dobře 
dopadne. 

V úterý 14. prosince dopoledne tuto hru předvedou naši malí umělci dětem 
z mateřských a základních škol v Rychvaldě, odpoledne se již těšíme na setkání s našimi 
milými hosty z center pro lidi s mentálním a zdravotním postižením Barevný svět 
z Ostravy – Muglinova, Beruška z Ostravy –Zábřehu, ze Stacionáře Třebovice, Náš svět 
z Pržna a z MŠ a ZŠ Duha z Orlové. Ve stejný den, to je 14. prosince v 16.30, vás 
pozveme na kmenovou budovu v Rychvaldě na představení pro veřejnost. Také 16. 
prosince dopoledne bude tato hra předvedena dětem z MŠ a ZŠ z Dolní Lutyně 
a Dětmarovic a 20. prosince se uskuteční v ZŠ A. Jiráska v Dolní Lutyni představení pro 
veřejnost. 

Výsledkem dobré spolupráce s římskokatolickou farností v Dolní Lutyni je i letos 
Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele, na který vás pozveme ve čtvrtek 
16. prosince v 16.30. 

A pak už bude opravdu blízko ten tajuplný a vytoužený okamžik, kdy u vás doma 
zavoní purpura a jehličí, zazvoní zvoneček a rozsvítí se světla svíček na vánočním 
stromku.  

Klidné vánoce v kruhu vašich blízkých a úspěšný rok 2011 vám jménem 
zaměstnanců ZUŠ Rychvald přeje 
 
Vlasta Matonogová 
ředitelka ZUŠ Rychvald 


