
 
 
 
 
 

Střípky a postřehy 5/2010 
 
7. ročník  Festivalu Poodří Františka Lýska a 80. výročí založení 
Jistebnických zpěváčků 
 
Stará Ves 22. května 2010 
 
    Je sobota odpoledne a vlídné sluníčko nalévá dobrou náladu všem, kteří se chystají na 
dnešní velkou akci, 11. ročník Staroveských obecních slavností. Letos výjimečně v prostorách 
Sportovní haly obce. Páteční program potvrdil, že i tady bude důstojný prostor k oslavám 
obce, i když v mnohem stísněnějších podmínkách než v jiných letech, kdy za příznivého 
počasí vše probíhalo v krásném areálu zámeckého parku. 
    Před halou účastníky vítá Zámecká kapela ráznou dechovou hudbou a nenechá nikoho na 
pochybách, že jsou staří, mladí i děti srdečně vítáni . Hlediště se plní do posledního místečka. 
A už zní znělka 7.ročníku  FPFL v provedení tří chlapců na křídlovky. Ve Staré Vsi n. 
Ondřejnicí zní poprvé, premiéru znělka měla v loňském roce na koncertu 6. ročníku  FPFL 
v Jistebníku (úryvek z Lašských tanců Leoše Janáčka). Není divu, vždyť FPFL je v obci 
součástí Staroveských obecních slavností.??????????????                                                                       
Všechny srdečně vítá starosta pan Ing. Dalibor Dvořák. I hosty této akce dceru a syna 
Františka Lýska, doc. Květuši Lepilovou a prof. Lumíra Lýska,  Elišku Krejčíčkovou, 
ředitelku FPFL,  Zdeňka Pšenicu, ředitele Folklorního sdružení ČR a členy Správní rady 
FPFL. 
     Moderátoři akce, sourozenci Ivona a Michal Francovi, startují bohatý kulturní program, ve 
kterém se předvedou žáci MŠ a ZŠ ze Staré Vsi n.O. i žáci ZUŠ Brušperk. Soubor Malá 
Ondřejnica potěšila půvabným vystoupením dětí od nejmenších až po dospělé tanečníky, kteří 
jsou součástí Lašského souboru písní a tanců. Dobře se jim tančilo při doprovodu Cimbálové 
muziky Ondřejnica a Cimbálové muziky Fojt z Krmelína.  Všichni se chtějí při obecních 
slavnostech zviditelnit. Například všechna oddělení MŠ v pohybových kreacích na moderní 
rytmus i třídní kolektivy dětí ze ZŠ Stará Ves n.O. Odlišným pojetím než jsou lidové prvky.  
Děti z obce Košatka překvapili nastudovanou pohádkou Zlatovláska. Rodičům i přítomným 
udělali radost svým nacvičeným programem.  
     Znovu se noříme do folkloru při vystoupení Ostravičky z Frýdku Místku, Vsacanu ze 
Vsetína i Šmykne z Ostravy. Předvedl se i  soubor z družební polské obce Lipowa, oslnil 
barevně výraznými překrásně vyšívanými lidovými kroji, které reprezentovali bohatý kulturní 
život polské beskydské příhraniční oblasti. 
     Nabitý program pokračuje i po 20. hodině. Na pódiu vystupují pražští hosté Spirituál 
kvintet se svým programem písní českých i zahraničních spirituálů a  veselým průvodním 
slovem zakladatele hudební skupiny pana Vančury. 

Naplněni dojmy, můžeme se s radostí rozcházet. Je to jisté:  7. ročník FPFL a 11. 11. 
Staroveské obecní slavnosti dopadly ve Staré Vsi n. O. na výbornou.                                                     
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