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7.ročník  Festivalu Poodří Františka Lýska a 80. výročí založení 
Jistebnických zpěváčků 
 
 
Staroveské zámecké arkády 21.května 2010   
  
    Příroda a počasí nás nenechají uspat, stále nás nutí k něčemu novému a jinému. I tak 
dlouho připravovaný program 7. ročníku  Festivalu Poodří Františka Lýska (FPFL)  a 11. 
ročník Staroveských obecních slavností  nemohl být bez problémů, vždyť jen necelý týden to 
je, co obec potrápily mimořádně silné povodně. Proto se organizátoři jen pár dnů před 
pátečním programem radili, jestli vůbec odstartoval bohatý kulturní program, když mnozí 
občané se potýkají s následky povodně. Mnohým chybělo mnoho k bezstarostnému veselí a 
 radosti. A přece jen zvítězil optimismus  a nadšení pro společnou věc. Vždyť obec letos 
poprvé přivítá družební  polskou Lipowou.  
      Bylo rozhodnuto. 7. ročník FPFL a 11. ročník Staroveských obecních  slavnosti 
proběhnou v prostorách Sportovní haly a bohužel bez největší atrakce lidových slavností  
Jizdy kole obila a návštěvy krojované vrchnosti s fojtem a písařem, což bývala vždy obrovská 
divadelní událost. Veřejností  vysoce hodnocena.    
      V pátek 21.5. před 17. hodinou  a Staroveským zámkem se začali scházet milovníci umění  
se starostou, zástupci vedení obce, členy kulturní komise a ředitelkou FPFL s pozvanými 
umělci. Mezi nejdůležitější letos patřili zástupci družební slovenské obce Raková a poprvé 
zástupci  Lipowe.  
       Předsedkyně kulturní komise a členka Správní rady FPFL paní Věra Zavidčáková uvedla 
prvního umělce- malíře pana Milana Ressela a jeho obrazy s námětem fantastické až 
neskutečné krajiny naplněné filozofii: Co je člověk? Jaký je smysl lidského života?  
       Dřevěné myšlenky umělce – sochaře Jiřího Vyvijala z Nové Bělé nás taky plně nadchly. 
Preciznost provedení, zajímavé náměty, z vystavovaných děl číšela láska k nejstaršímu 
materiálu – dřevu. Umělecká díla se návštěvníkům velmi líbila. 
       Nestačíme se plně pokochat obrazy a sochami a už  spěcháme ke Sportovní hale, kde 
začne koncert pěveckých sborů. 
       Paní učitelka ZUŠ Hana Klimešová je připravena s Dětským pěveckým sborem ZŠ a MŠ 
ze Staré Vsi nad Ondřejnicí se předvést nacvičenými lidovýni i umělými písněmi z vlastní 
tvorby sbormistryně. Jejich vystoupení nás obdařilo pěknými hudebními zážitky. Jsou 
vystřídáni Dětským  pěveckým sborem Studeňáček při soukromé ZUŠ Musicale ze Studénky 
pod vedením manželů Sniehottových. I jejich program posluchače nenechal na pochybách, že 
jsou skvělí a mají zajímavý repertoár. A předstupují dva sbory dospělých. Nejprve Lašský 
smíšený pěvecký sbor Baška vystoupil jako sbor dospělých, ale v písních byli všichni hraví, 
jako by byli dětmi, jejich sbormistryně vše prožívala spolu se zpěváky. Byla z nich cítit radost 
ze zpěvu a záliba v náročných skladbách. 
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 Další sbor dospěláků.  Pěvecké sdružení Martinů Třinec rovněž skvělý soubor. Jejich 
repertoár od duchovních písní přes americké až po moravské lidové byl strhující.  
      Děkujeme všem vystupujícím za skvělé zážitky a těšíme se na dalšími setkání. A to, že se 
organizátoři obávali neakustického prostoru sportovní haly, bylo předčasné. Parta zvukařů 
udělala  velký díl práce a ozvučení bylo perfektní. Generálka na sobotní vystoupení v hale 
dopadla na výbornou.  
 
        Jistebník, květen 2010, Mgr. Jiřina Matějová 
     

      


