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Významná výročí Základní umělecké školy
v Mikulově
V roce 2004 se v mikulovské Základní umělecké škole sešlo hned několik významných
výročí. V prvé řadě je to rok význačný pro zdejší české hudební školství, jehož vznik se váže
k roku 1929. Tehdy byla na nově postavené české menšinové škole na Valtické ulici zahájena výuka klavíru, houslí a zpěvu. Tradice českého hudebního školství v Mikulově trvá
s výjimkou přetržky v letech druhé světové války tedy již celých 75 let. V roce 1949 byla
škola, působící v poválečné době jako pobočka hudební školy v Břeclavi, osamostatněna,
což znamenalo počátek její cesty ke vzniku jedné z prvních komplexních škol v jihomoravském kraji – tato cesta byla dovršena vznikem tanečního a literárně-dramatického oboru
v roce 1962 a výtvarného oboru v roce 1963.
Samostatnou pozornost zasluhují další dvě výročí. Obě se vztahují k osobě Josefa Košuliče, který tvůrčím a dodnes inspirujícím způsobem zasáhl do podoby mikulovského hudebního školství a hudebního a kulturního života ve městě i v celém břeclavském regionu.
Josef Košulič byl jmenován ředitelem mikulovské hudební školy v roce 1954 a za dvacet let svého působení zde zcela zásadně ovlivnil její podobu. Byl zakladatelem tradice souborových her, která je součástí života školy podnes, a dovršil proces zbudování komplexní školy. Svým působením na
kolegy i vlastním osobním
příkladem pozvedl měřítko
posuzování kvality výuky na
úroveň nejlepších škol v kraji i v celé republice. Zahájil
prospěšnou a dodnes udržovanou praxi spolupráce a výměnných koncertů s jinými
uměleckými školami a v neposlední řadě se stal iniciátorem folklorní činnosti na
Mikulovsku. Jeho činnost pedagogická, umělecká i organizátorská však byla náhle a nečekaně ukončena před 30 lety
8. listopadu 1974, kdy zemřel
ve věku pouhých 47 let.
Vedení ZUŠ v Mikulově
se rozhodlo vydat k letošní
kumulaci významných výročí pamětní publikaci o škole
a CD s nahrávkami žáků pod
společným názvem Ozvěny
z podzámčí – Základní umělecká škola v Mikulově. Současně bylo rozhodnuto, že na
průčelí školy bude při příležitosti výročí 50 let příchodu
Josefa Košuliče do Mikulova
a současně třicátého výročí Pamětní deska Josefa Košuliče. Autorem díla je akademický sochař A. V. Kovanič.
jeho úmrtí umístěna pamětní (foto Václav Hortvík)
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deska. Slavnost odhalení pamětní desky proběhla za spoluúčasti ZUŠ, města Mikulova
a Mikulovského centra pro evropskou kulturu 14. listopadu 2004 a zúčastnili se jí zástupci KÚ JMK v Brně, představitelé města Mikulova a dalších přibližně sto hostí. Součástí
slavnostního programu bylo vystoupení komorního orchestru Collegium Magistrorum,
pozdravy hostů a představení nové publikace a CD. Vlastní odhalení desky provedly manželka J. Košuliče paní Marie Košuličová s dcerou MUDr. Marií Pláteníkovou.
Jubilejní publikace představuje ve dvaceti kapitolách jak historii školy, tak její současnost. Zvláštní část je věnována osobnosti J. Košuliče. Souběžné CD přináší v 18 nahrávkách
průřez činnosti hudebního oboru ZUŠ. Unikátem je skladba Concertino pro trubku a orchestr brněnského autora Jaromíra Hniličky. Byla napsána pro absolventa II. cyklu Zdeňka
Pluháčka, jenž ji zde nahrál za doprovodu orchestru Collegium Magistrorum, a věnována
autorem mikulovské umělecké škole.
75 let trvání českého hudebního školství v Mikulově je nejen příležitostí ke vzpomínání či bilancování, ale i zavazujícím dědictvím. Pedagogové školy si tento závazek uvědomují, takže můžeme očekávat, že za dalších řekněme 25 let…
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