PŮLROČNÍ BILANCOVÁNÍ – HÁJ VE SLEZSKU
KAM JSME DOŠLI, KDO TO VÍ?
Pokud se ptáte, kdo kam došel, pak vězte, že Klub seniorů Háje ve Slezsku. Jak jsem psal v předchozím
příspěvku, v březnu letošního roku jsme došli ke starému stříbrnému dolu „Slepetné“ a pak do Hradce nad
Moravicí. Od té doby se jaro dávno překulilo v obzvláště vypečené léto, a po něm nastal zajímavý podzim.
Kam jsme tedy došli? Zprvu nikam daleko. Zůstali jsme v naší obci a sešli jsme se na tradiční klubové
smaženici. Letos jsme poprvé využili spolupráce s hájeckou organizací Českého zahrádkářského svazu a
smaženici jsme 24. května uspořádali v jejich účelovém zařízení v Chabičově - Domě zahrádkářů. Sešlo se
zde více jak 60 našich členů, aby se spolu pobavili a pochutnali si na připravených smažených vajíčkách.
Hned nato 31. května jsme se vydali na první letošní jednodenní zájezd. Mířili jsme do polského města
Pszczyna, které se vyznačuje nebývalým množstvím historických památek. Je tam zámek, krásné zámecké
knížecí stáje, skanzen, obora se zubry, muzeum slezského tisku a mnoho dalšího. Před zájezdem jsme se však
nepodívali, zda se v Polsku neslaví nějaký církevní svátek, kdy bývá obvykle vše zavřeno. Tak se stalo, že
jsme se do jednoho takového svátku trefili. V Pszczyně ten den slavili Slavnost těla a krve Páně, kterému se
lidově říká Boží tělo. Mnohé památky byly tudíž přístupné pouze zvnějšku. Přesto jsme viděli zubry a hlavně
krásné veliké procesí Božího těla, které už u nás v Háji, jako dříve, neuvidíte. I tak mezi účastníky panovala
se zájezdem spokojenost.
Další jednodenní zájezd směřoval opět do sousedního Polska. Naším cílem byla technická památka, zlatý důl
ve Zlotém Stoku. Zloty Stok je městečko téměř na hranicích s Českou republikou nedaleko Bílé Vody a
Javorníka. Je zde zpřístupněna část podzemí dolu na zlato, ve kterém se později těžil také arzen. Za
doprovodu česky hovořícího průvodce jsme si prohlédli důlní dílo, seznámili se s historií dolu. Viděli jsme
krásný, barevně nasvícený podzemní vodopád a nakonec se svezli i podzemním vláčkem. Po dobrém obědě
jsme ještě zašli na prohlídku sousedící středověké hornické vesnice, kde jsme si mohli osobně vyzkoušet
všechny vystavené exponáty a dokonce si narýžovat i nějaké to zlato. Náš výtečný polský průvodce Jarek nás
ke konci prohlídky předal do rukou kata. Ten nám všem nakonec daroval nejkrásnější dárek, svobodu. Cestou
zpět jsme se ještě krátce zastavili v lázních Karlova Studánka. Tento zájezd byl přímými účastníky hodnocen
jako jeden z nejlepších zájezdů našeho klubu.
Mimo to jsme absolvovali i několik vlastivědných vycházek. Dne 7. června jsme se prošli z Jánských Koupelí
do Vítkova – Podhradí. Byli jsme velice smutní ze zdevastovaných lázeňských budov a ucpaných a špinavých
minerálních pramenů v Jánských Koupelích. Potěšila nás však nově restaurovaná kaplička 14 Svatých
pomocníků nad Zálužným. Viděli jsme také pozůstatky těžby břidlice, ale i neudržovaný turistický chodník
plný vyvrácených stromů. Pět účastníků ušlo celkem 9 km. Velice zajímavou byla vycházka 12. července,
kterou jsme nazvali „Úzkokolejkou a pěšky po Osoblažsku“. Již samotný název napoví, kde jsme byli.
Protože ráno pro poruchu lokomotivy nejel úzkokolejný vláček, jeli jsme autobusem do Bohušova, kde jsme si
prohlédli zříceninu hradu Fulštejn. Poté jsme již pěšky pokračovali nádhernou krajinou do samotného města
Osoblahy. Prohlédli jsme si nejdříve dřevěnou sochu místního loupežníka Hotzenplotze, krásnou litinovou
kašnu a zejména zachovalý starý židovský hřbitov a další památky. Na zpáteční cestě jsme se svezli i
úzkokolejkou. Bylo nás celkem 6 a našlapali jsme asi 11 km.
Poslední vycházka pak mířila ke známému poutnímu místu „Panna Marie ve Skále“ nedaleko Klokočůvku.
Vlakem jsme jeli do stanice Heřmánky a odtud již pěšky. Cestou jsme si nejdříve prohlédli přírodní
geologickou zajímavost „Vrásový soubor u Klokočůvku“. Poté jsme navštívili zmíněné poutní místo a přes
Klokočov pokračovali až do Vítkova. Kratinko jsme před Vítkovem bloudili, avšak všichni došli do cíle, sice
unavení, ale spokojení. Tentokrát nás bylo 11, z toho 9 klubových a 2 hosté z Ostravy a našlapali jsme asi 14
km, přestože někteří tvrdili, že 17 km.
A STÁLE JDEME DÁL
Navazuji na svůj článek, který jsem nazval: „Kam jsme došli, kdo to ví?“, který čtenáře seznamoval
s aktivitami Klubu seniorů Háje ve Slezsku. S poznáváním nejenom naší vlasti jsme pokračovali dál. Poslední
letošní autobusový zájezd jsme směřovali do nedalekého historicky významného města - Olomouce.
S výtečným průvodcem jsme si prohlédli ty nejdůležitější historické památky města, počínaje památkou
UNESCO - morovým sloupem Nejsvětější trojice. Prohlédli jsme si další pamětihodnosti a stavby na Horním i
Dolním náměstí. Vyslechli jsme si povídání o historii a zajímavostech kostela sv. Michala, bazilice sv.
Václava, jakož i Arcibiskupského paláce.

Odpoledne jsme se pak vydali do obce Křelov,
kde jsme si prohlédli velmi zachovalou pevnost
Fort XVII. Místní průvodkyně nás provedla
celou pevností odshora až dolů do podzemí,
které jsme si dokonce prošli jen za svitu loučí.
Cestou domů jsme se ještě zastavili na Svatém
Kopečku, kde jsme si prohlédli baziliku
Navštívení Panny Marie. Krásné zážitky z toho
zájezdu nám poněkud zkalila dopravní nehoda,
která se cestou stala před námi a návrat se tak
protáhl o celé dvě hodiny. Přesto se zájezd
všem moc líbil.
Dne 12. září se v Bílovci konaly Krajské sportovní hry seniorů. Z našeho klubu se her zúčastnilo desetičlenné
družstvo mužů a žen. Muži se moc chlubit nemohou, avšak naše ženy dosáhly velmi dobrých výsledků. Mám
na mysli zejména paní Jarku Staškovou, která získala zlatou medaili v běhu žen do 70 let a bronzovou medaili
ve stejné kategorii v běhu s tenisovou raketou. Krásnou stříbrnou medaili vybojovala paní Marcela Kuvíková
ve florbalu. Radost z pohybu nám trochu pokazilo zranění pana Víti Samka hned v první disciplíně, v běhu na
60 m mužů, které bylo patrně způsobeno velkou snahou dosáhnout co nejlepšího výsledku. Myslím, že všem
těm, kteří se nebáli reprezentovat náš klub, patří dík. Kromě výše zmíněných to ještě byli: Libuše Samková,
Alena Bílovská, Milada Moravcová, Zdeněk Mustar, Jiří Ostárek, Rostislav Stašek.
Pak jsme zase chvíli jen slavili. Zástupci našeho klubu se nejdříve zúčastnili oslav Dne seniorů, pořádaných
Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje. Konaly se 2. října v Ostravě. Všem se líbil nejen pestrý
program profesionálního baviče a zpěváka Vladimíra Hrona, ale též program, který pro sebe připravili samotní
senioři z klubů v našem kraji. Ať již to byly pěvecké, nebo taneční soubory. Škoda, že něco podobného se
zatím nepodařilo realizovat v našem klubu, ve kterém převažují spíše konzumenti zábavy nad těmi, kteří se
aktivně zapojují.
Za dva dny nato jsme stejný, pro nás seniory významný den, oslavili v rámci klubu. Odpoledne 4. října jsme
se sešli v sále hotelu Pod Hůrkou, abychom se společně pobavili. Zahrát nám přišla cimbálová muzika ZUŠ V.
Vančury pod vedením Ing. Vašíčka.
Náš klub v letošním roce oslavil 40 let od svého založení v roce 1978. Tehdy to byl Klub důchodců a jeho
prvním předsedou byl p. Ferdinand Bernát z Háje. Zakládající výbor však byl tehdy složen nejen z občanů
Háje, ale ze všech částí naší obce, od Lhoty, přes Smolkov a Háj až po Chabičov a Jilešovice.
Současný klub seniorů se proto rozhodl uspořádat k tomuto výročí malou výstavku. Uskutečnila se v době od
15. do 19. října v místní Galerii Kaplička. Obsahovala fotografie z historie klubu od roku založení do roku
letošního. Doplněna byla o mnohé, krásné rukodělné výrobky současných členů klubu. Téměř stovce
návštěvníků se výstavka velmi líbila, což dokumentují zápisy v návštěvnické knize.
V říjnu jsme uspořádali druhý ročník turnaje v bowlingu „O nejlepšího seniorského hráče“ naší obce. Turnaj
se konal v zábavním centru Zuzana v Ostravě - Porubě a aktivně se jej zúčastnilo 23 hráčů! Po litém boji
loňské prvenství v turnaji obhájil Jan Slíva ze Smolkova před Karlem Kupkou ze stejné části obce a Evženem
Bystroněm z Kravař, který je členem našeho klubu.
Dlouho a těžce jsme dávali dohromady družstvo, které
by se zúčastnilo vědomostní soutěže ke 100. výročí
založení Československa. Soutěž pořádal Senior klub ze
sousední obce Velká Polom a Krajská rada seniorů
Moravskoslezského kraje 26. října odpoledne. Odvahu
reprezentovat náš klub nakonec našlo družstvo ve
složení: Ivan Schneeweis, Karel Kupka a Zdeněk
Mustar. Každé družstvo muselo formou testu správně
odpovědět na 10 x 10 otázek z vybraných tematických
okruhů z historie republiky od roku 1918 do roku 2018.
Počínaje politickými událostmi, přes české velikány,
ekonomii, kulturu a sport, přes politický a správní
systém, přírodu a geografii až po otázky o
Moravskoslezském kraji. Byly to mnohdy otázky velmi, velmi těžké. K vědomostní soutěži byla přiřazena
také soutěž zručnosti, v níž bylo zapotřebí do dvou minut složit rozstříhanou mapu České republiky. O to více

těší, že naše družstvo se v konkurenci 12 soupeřů neztratilo. Přestože to nebylo umístění medailové, jen těsně
skončili na krásném 4. místě, patří všem členům našeho družstva poděkování.
Nakonec nezbývá než poděkovat naší obci Háj ve Slezsku za dotaci, kterou našemu Klubu seniorů Háj ve
Slezsku v letošním roce poskytla. Bez ní bychom mnohé z akcí nebyli vůbec schopni uspořádat, nebo jen
s velkými potížemi. V říjnových komunálních volbách jsme vybrali nové vedení a doufáme, že bude nejméně
stejně vstřícné k nám dříve narozeným, jako bylo vedení předchozí.
Zdeněk Mustar, místopředseda klubu seniorů

