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Historie

Vznik našeho hudebního tělesa sahá někam až do minulého století :-)), konkrétně k Vánocům
1987, kdy jsme poprvé společně v kostele zpívali. Zakládající členkou, vedoucí a kytaristkou
souboru byla Maruška Kaňovská, věkové složení se pohybovalo od tuším šesti do nějakých
pětatřiceti let a scházelo se nás celkem asi 15. Zpívali jsme hlavně písničky ze zpěvníku Cantat
e
.

V roce 1993 jsme na podnět farníků nahráli některé písně z našeho repertoáru na kazetu.
Nahrávalo se v kostele na nějaký "lepší"
kazeťák Pro velký ohlas
dokonce vznikla i druhá kazeta. První hrozba rozpadu
scholy
se objevila, když naše vedoucí Maruška nastoupila na mateřskou a rozhodla se s rodinkou
přestěhovat. Kupodivu nás to nerozhodilo, vedení
scholy
se ujal Duch Svatý a začala další etapa našeho fungování. Velice podnětná pro nás byla účast
na festivalu Rožnovská porta, kdy někteří naši členové v sobě objevili skladatelské vlohy. Začali
nás zásobovat svými písněmi do té míry, že se jich nasbíralo na další kazetu, která dostala
název „
Ave Maria“
. Tu už jsme nahrávali v srpnu 1997 v nahrávacím studiu ve Lhotce u
rockového muzikanta Vaška
Dreiseitla
.

Dalo by se čekat, že svatbou dvou našich zpěvaček činnost scholy skončí, také tehdejší
duchovní správce nebyl stylu naší hudby nakloněn. Přesto
díky lásce k hudbě a Bohu
jsme se nepřestali scházet a pracovat na další autorské tvorbě. Na jaře 2001 se díky panu
Josefovi
Šváčkovi
, který nám vše domluvil, ocitáme v nahrávacím studiu ZUŠ Hranice, kde díky pochopení a
bezmezné trpělivosti pana ředitele Mojmíra
Chudy
v srpnu 2001 přichází na svět CD „
Tajemství duše“
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. S tímto pásmem písní vystupujeme nejen v naší rodné vísce, ale také v
Paršovicích
,
Bělotíně
,
Koclířově
, Valašské Bystřici,
Černotíně
, Holešově,
Stříteži
nad
Ludinou
, Lipníku nad Bečvou.

Povzbuzeni kladnými ohlasy se v srpnu 2003 opět vracíme do nahrávacího studia ZUŠ
Hranice, aby po roční práci v něm mohlo vzniknout druhé CD, které dostalo název podle titulní
písně, „Vykoupení“.

Nejnovější album "Na cestě k Tobě" vzniklo na přelomu roku 2006/2007 v našem domácím
nahrávacím studiu pomocí zapůjčené nahrávací techniky. Mix a mastering provedl pan Broněk
Šmid v nahrávacím studiu Indies records.

CD „Tajemství duše“, „Vykoupení“ a "Na cestě k Tobě" si můžete objednat na e-mailové
adrese:
schola
.
drahotuse
@seznam.
cz
za dobrovolný příspěvek 100,-Kč.
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