Rychvaldské kulturní jaro
Jako člověka milujícího umění a kulturu mě velmi potěšila iniciativa občanky Rychvaldu,
členky Ostravského smíšeného sboru, paní Jany Šmídlové, týkající se vzniku festivalu
Rychvaldské kulturní jaro. První ročník tohoto festivalu, který nabízí návštěvníkům možnost
ušlechtilého využití a strávení volného času ve společnosti nádherné vokální hudby,
se uskuteční v neděli 26. května v 15.00 v Husově sboru v Rychvaldě pod záštitou
místostarosty Rychvaldu ing. Ladislava Sitka.
Pozvání na koncert přijalo pět pěveckých sborů z měst a obcí Moravskoslezského kraje
a Rychvald reprezentují žáci Základní umělecké školy Rychvald Adéla Siudová a Jan Lukáš
a její dětský folklorní soubor Březinka.
Ostravský smíšený sbor se sbormistrem Doc. Janem Spisarem působí v Ostravě od roku
1989 a během své existence koncertoval v mnoha zemích Evropy, Ameriky i Asie.
Je laureátem Janáčkova hudebního Lašska, získal tři stříbrná pásma – na Pražských dnech
sborového zpěvu, v kategorii „Open Mixed Choirs“ a v kategorii „Folklor“ na soutěžním
festivalu v Pattayi v Thajsku, natočil 6 CD.
Ženský pěvecký sbor Canticorum z Havířova pracuje pod vedením sbormistra Vítězslava
Soukupa. K významným úspěchům tohoto tělesa patří postup mezi pět nejlepších sborů
v mezinárodní soutěži „Rybnicka Jesien Chóralna“, udělení stříbrného diplomu a ceny
za nejlepší interpretaci lidové písně v mezinárodní soutěži Gaude Cantem v Bielsko-Bialej
v Polsku a ocenění stříbrným pásmem na Festivalu sborového umění v Jihlavě.
Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Orlová má za sebou od svého vzniku v roce 2001 řadu
úspěchů. Z poslední doby je to účast na mládežnickém festivalu Vivas world v Itálii
a vítězství na mezinárodní soutěži Pražské Vánoce 2012. V prosinci se zúčastní jednoho
z největších hudebních festivalů Mood Indigo Worldfest. Dirigentkou a uměleckou vedoucí
je Mgr. Petra Rašíková.
Pěvecký sbor Sluníčko působí od svého vzniku v roce 2000 při ZŠ Hlučín-Rovniny.
Spolupracuje především s Kulturním centrem Hlučín a reprezentuje město i v zahraničí,
v polském partnerském městě Namyslow. Za jeho činnost mu byl udělen titul Reprezentant
města Hlučína 2011. Ve stejném roce sbor natočil své první CD s názvem „Radujme se“, letos
bylo vydáno druhé CD.
Dětský pěvecký sbor Paprsek ze ZŠ ve Velké Polomi pracuje pod vedením Mgr. Jitky
Švidrnochové již více než 15 let. Kromě vystoupení ve Velké Polomi a okolí se sbor
každoročně účastní přehlídky ostravských sborů Veselé zpívání. Na soutěžní přehlídce
pěveckých sborů Vánoční akordy získal stříbrné pásmo.
Dětský folklórní soubor ZUŠ Rychvald Březinka vznikl v roce 2004 a po celou dobu
pracuje pod vedením paní učitelky Hany Indruchové. Zabývá se především valašským,
lašským, slezským, slovenským, romským a rumunským folklórem, ale občas pracuje
s úpravami současných písní nebo se naopak vrací do doby renezanční a barokní. Již několik
let tvoří za pomoci svých učitelů autorské hry, které pak ve spolupráci s výtvarným a literárně
dramatickým oborem základní umělecké školy předvádějí veřejnosti. Koncertují v rámci
našeho regionu, po navázání spolupráce s orlovským folklórním souborem Olšina vyjíždějí
i do zahraničí.

Adéla Siudová je žákyní 2. ročníku/II. stupně oboru hra na zobcovou flétnu v ZUŠ Rychvald.
Jejím učitelem je Bc. Radim Plšek. Patří k nejaktivnějším žákům školy a reprezentuje
ji na mnoha akcích. Již 8 let působí v Březince a mimo to spolupracuje s mnoha dalšími
komorními soubory školy.
Jan Lukáš je žákem 4. ročníku/II. stupně oboru hra na kytaru v ZUŠ Rychvald. Jeho učitelem
je Jiří Kolesár. Současně studuje i obor sólový zpěv. V obou oborech je velmi úspěšný,
pravidelně získává umístění v okresních, ale i v krajských kolech soutěží ZUŠ, vyhlášených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. K výrazným úspěchům patří umístění
na mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec, 3. místo na kytarové soutěži Prague Junior
Note 2005 a 2. místo na VIII. ročníku Písňové soutěže B. Martinů.
Věřím, že se tento nový počin na rychvaldském kulturním poli stane nástrojem k propagaci
Rychvaldu v tom nejlepším slova smyslu, přitáhne k nám mnoho milovníků hudby a stane
se další hodnotnou tradicí našeho krásného města.
Srdečně Vás všechny zve
Vlasta Matonogová
předsedkyně komise kulturní a společenské činnosti

