
   10. ročník  pochodu krajem Jistebnických zpěváčků, konaném v sobotu 4. 5. 2019 

 

Doprovodná akce festivalu Poodří Františka Lýska se letos vydařila, přestože meteorologové hlásili 

deštivo a chladno. Ani nekráplo a bylo docela slušně. Při pochodu, či jízdě na kole jsme chlad ani 

nezaznamenali.  Počet účastníků nebyl několik desítkek, což se uskutečnilo v některých  minulých 

ročnících pochodu, ale příjemný pobyt v jarní přírodě jsme si užili/12/. Procházkou mezi jistebnickými 

rybníky a od mostu přes Odru  po cyklistické stezce  ke Staré Bělé se šlo perfektně. Příjemné posezení 

v Restauraci U Matěje a po občerstvení pak zpáteční cesta mezi rozkvetlými kopretinami, 

pampeliškami, bílými kvítky medvědího česneku, koberci rozrazilu i nad našimi hlavami kroužícími 

dravci i ptáčci zpěváčci, a všude přítomná svěží zeleň stromů a keřů byla pěknou kulisou. Příroda 

toužící po teplých slunečních paprscích nám zpestřovala celý zážitek z pobytu v rodném kraji, kraji 

Františka Lýska, který sepřed 115 lety narodil v prvních májových dnech v Proskovicích, v prosté 

rodině, kde se zpívávalo při práci a hrálo se na housle. Tak dostal do vínku lásku k hudbě a tu zaséval 

do svých žáků. V blízké obci Jistebníku, v té době na 90% německé obci /Stiebnick/, ale v české škole, 

která se v roce 1929 - 30 budovala, začal učit a tvořit první dětský pěvecký sbor s názvem Jistebničtí 

zpěváčci v rámci celé Československé republiky, který dokázal zpívat vícehlasé písně. V té době to 

byla hudební vlaštovka, která dala podnět vzniku dalším dětským sborům při školách v naší republice 

v rámci zájmového kroužku. 

Pobytem v milovaném kraji Františka Lýska a všech dětí- zpěváčků ze sboru Jistebničtí zpěváčci, kteří 

pocházeli z vesniček tohoto kraje Poodří, jsme všem dali největší hold. Vždyť v tomto kalendářním 

roce slavíme 90 let od založení tohoto sboru/ 1929-1938/. I v 21. století se chceme zasloužit o to, aby 

lidové písně a tance našeho kraje žily a měly své místo mezi námi stále. 

Proskovičtí  slavnostně zahájili festival Poodří Františka Lýska  26. a 27. dubna 2019. 

Jistebničtí  25. května 2019. 

Staroveští  7.,8. ,14. června 2019. 

 

 

V Jistebníku, 6. 5. 2019, JM 

 


