
Pěvecké sdružení moravských učitelů - 115 let tradice 
 

Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU) je mužský pěvecký sbor, který má sídlo v Brně. 

PSMU bylo založeno roku 1903 v hanácké Kroměříži několika učiteli, ze kterých je nutno jme-

novat prvního dirigenta Ferdinanda Vacha. V roce 1935 převzal po Ferdinandu Vachovi řízení 

sboru Jan Šoupal a v roce 1964 Antonín Tučapský, který byl donucen k emigraci do Anglie, 

kde se stal nejvýznamnějším skladatelem současné sborové hudby. Nejdéle působícím diri-

gentem sboru byl Lubomír Mátl (vedl 1. Bělotínský týden zpěvu). Po něm je novým umělec-

kým vedoucím jeho žák Jiří Najvar. Tento mužský pěvecký sbor úzce spolupracoval s Leošem 

Janáčkem (tehdy 50letým) a zpíval a do dnešních dnů zpívá jeho skladby. PSMU zpívalo od 

svého založení do současnosti na mnoha místech celého světa (posledním úspěchem je letoš-

ní vítězství ve sborové soutěži v Petrohradě). Jeden z plakátů pro toto sdružení namaloval 

i Alfons Mucha. Plakát je k vidění v Muzeu Alfonse Muchy v Praze s fotografií zakládajících 

členů. Zpěvákem sboru a současně i tajemníkem tohoto významného tělesa je 

Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel naší ZŠ.  

28. 10. 2018 

BĚLOTÍN 

100 let od vzniku ČSR 



Vážení rodiče a prarodiče, milé naše děti! 

Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na letošní oslavu 100. výročí vzni-

ku prvního samostatného státu Čechů a Slováků – Československa, 

které se uskuteční v Bělotíně v neděli 28. října 2018. 

Program: 

15:30 hodin  

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů  

v  chrámu Sv. Jiří Bělotín, diriguje Jiří Šimáček   

 

17:00 hodin  

Zasazení obecního Stromu svobody 

při vjezdu do dvora domu č.p. 185 (čapí hnízdo, sraz na parkovišti na-

proti  obecního úřadu) 

Lampionový průvod 

po trase: obecní úřad, Pavelkovo, staračkou k bývalé hasičské zbrojni-

ci, přes hlavní silnici, záhumenní cestou k památníku Obětem válek 

před školou (bezpečnost zajišťuje SDH Bělotín) 

Pietní akt  

zakončený zpěvem hymen České a Slovenské republiky (Dětský pě-

vecký sbor diriguje Adéla Dudová) 

Sousedské setkání 

na farním dvoře při horkém lučickém moštu (u dospělých s jablkovicí) 

 Účastníci obdrží malý dárek – pamětní skleničku ke 100. výročí ČSR 

Ohňostroj 

 

„Sázíme Stromy svobody“ 
 

Zveme obyvatele našich místních částí k účasti na zasazení líp  

svobody, které se uskuteční za účasti školních dětí z jednotlivých  

obcí následně: 
 

Kunčice – 8:00 hodin 

Lučice – 9:00 hodin 

Nejdek – 10:00 hodin 
 

Místo výsadby bude upřesněno po vyhodnocení probíhající ankety. 

Přítomní obdrží památeční „placky“ Nadace partnerství. 

Více informací o akci Stromy svobody 1918 – 2018 najdete na  
www.stromysvobody.cz 

 

Socha Českého lva, symbolu síly a nezlomnosti Čechů,  

odhalená v naší obci 10.6.2018 

 

http://www.stromysvobody.cz

