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7. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska a 80. výročí založení
Jistebnických zpěváčků
Pochod Stopami Jistebnických zpěváčků

V sobotu 17. dubna 2010 se konala v rámci Festivalu Poodří Františka Lýska - FPFL doprovodná festivalová akce - turistický pochod Stopami Jistebnických zpěváčků. Prolog
akce se má konat po příchodu účastníků pochodu z Proskovic a Staré Vsi n.Ondřejnicí, před
budovou školy v Jistebníku. Budova byla otevřena 10.ledna 1930 a hned se v ní začalo
vyučovat, jelikož provizorní prostory v několika rodinných domcích nádražní osady, kde se
vyučovalo, jako školní třídy byly nevyhovující, přesto sloužily sedm let.
Ten den začal velice slibně, po mnoha deštivých a velmi chladných dnech vysvitlo
sluníčko a byla naděje, že bude celý den hezky. A také ano, počasí nezklamalo.
Od 10 hodin se začali shromaždovat před kavárnou Oáza hosté, účastníci pochodu ze Staré
Vsi, Košatky a někteří Jistebničané, a Proskovjané stále nepřicházejí. Prolog akce u budovy
školy, který jsme my Jistebničané pojali jako pozdrav zpěvem zesnulému sbormistrovi
Františku Lýskovi a jeho dětského sboru Jistebnickým zpěváčkům. Chtěli jsme dodržet
historickou pravdu o tom, že do jistebnické školy chodily děti českých rodičů z 12 obcí většinou pěšky.
U budovy školy se sešla asi třicítka lidí včele s paní docentkou Květuší Lepilovou, dcerou
F.Lýska, paní Eliškou Krejčíčkovou, ředitelkou FPFL, několika zpěvačkami a kytaristou
z obce a začalo se zpívat. Krátce se připomněla historie školní budovy, dětského sboru
Jistebnických zpěváčků a osobnost sbormistra F.Lýska. Taktéž byla uctěna minutou ticha
památka tragicky zemřelých představitelů polské vlády/pád letadla u Smolenska z 10.4.2010/
Nechybělo natáčení a fotografování. Ještě společná fotografie a už můžeme pospíchat za
nedočkavci, kteří vyrazili od Oázy před prologem. Od sádků Rybářství jdeme společně. Tři
desítky turistů procházely krásnou jarní přírodou mezi jistebnickými rybníky, lužními lesy
v okolí Odry a rozlehlými loukami kolem Lubiny a Ondřejnice.
A kdo přijal výzvu k pochodu? Jednak ženy z pravidelného pondělního Cvičení žen, tři
chlapci z Košatky se svými rodiči, jedna osmiletá dívenka s maminkou z Jistebníku a
příznivci turistiky od pětatřicátníků výše, nejstarší pochodující byla osmašedesátiletá paní
z naší obce.
Posílili jsme návštěvnost několika restaurací, abychom se občerstvili a odpočinuli. Přece
jen 15 kilometrová trasa po dlouhé zimě byla vyčerpávající. Děkujeme všem, kteří turistickou
akci FPFL podpořili.
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