DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ PŮLROK HÁJECKÝCH SENIORŮ
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje kaţdoročně vyhlašuje kampaně, jejichţ cílem je nalézt
nejaktivnější seniorskou organizaci kraje. Hodnoceno bylo období od 1. srpna 2018 do 31. července
2019. Organizace byly hodnoceny na základě jimi zaslaných informačních protokolů, v nichţ uváděly
své aktivity v hodnoceném období. Výsledky pak byly vyhlášeny na celokrajských oslavách
Mezinárodního dne seniorů, které se v tomto roce konaly 1. října v Bohumíně. Nejaktivnější
organizace zde byly vyhlášeny dvě, bez určení pořadí, a to Městská organizace Senioři ČR Ostrava a
náš Klub seniorů Háje ve Slezsku. Bylo to jiţ podruhé, kdy náš klub toto ocenění získal. Poprvé se tak
stalo za hodnocené období 2017/ 2018. Největší zásluhu na tom, ţe náš hájecký klub seniorů patří
dlouhodobě k nejaktivnějším seniorským klubům v Moravskoslezském kraji, má Rada našeho klubu
ve sloţení: Alena Bílovská, Milada Moravcová, Libuše Samková, Jarmila Stašková, Karel Kupka, Jiří
Ostárek, přičemţ svou „troškou do mlýna“ přispěl i pisatel těchto řádků. Všem za dobře odvedenou
práci jistě patří veliké poděkování. Určitě by to také nebylo moţné bez podpory obce Háj ve Slezsku,
za kterou rovněţ děkuje. Všechna snaha Rady klubu a podpora obce by však přišla vniveč, pokud by
pasivní zůstali samotní řadoví členové a členky klubu.
O aktivitě členů klubu svědčí například i to, ţe turnaje v pétanque, který se
konal 17. září v sousední Velké Polomi, se zúčastnilo 10 našich
reprezentantů. Coţ o to, ale naši členové získali jak v ţenské, tak i v muţské
kategorii zlaté medaile. Byli to Jarmila a Rostislav Staškovi.
Dne 17. října jsme pak sami uspořádali jiţ 3. klubový turnaj v bowlingu „O
nejlepšího seniorského hráče/hráčku“. Turnaje, který pořádáme jiţ tradičně
v restauraci Zuzana v Ostravě-Porubě, se zúčastnilo 23 členů a členek klubu!
Obsadili jsme čtyři bowlingové dráhy a s velkou vervou se pustili do
zápolení. Nejlepším klubovým hráčem se tentokrát nestal Jan Slíva, jako
v předchozích dvou ročnících, ale byl jím Vít Samek. Jan Slíva skončil na
krásném druhém místě před třetím Karlem Kupkou. Titul nejlepší hráčky pak
vybojovala Karla Kosterová před Jarmilou Vojkovičovou a Jaroslavou
Mustarovou.
Druţstvo našeho Klubu seniorů Háje ve Slezsku, ve sloţení Karel Kupka, Rostislav Stašek a Zdeněk
Mustar se aktivně zúčastnilo rovněţ celokrajské vědomostní soutěţe „Senior kvíz“ v Oticích dne 24.
října. Přestoţe nebyli na stupních vítězů, jistě se mezi 21 zúčastněnými druţstvy neztratili, kdyţ
obsadili 6. místo. Škoda jen, ţe se nenajdou další lidé z naší nemalé členské základny, kteří by klub na
podobných akcích reprezentovali. Vţdyť, například, senioři z nedalekých Kozmic, či Kobeřic postavili
druţstva dvě. Nelze brát v potaz častou výmluvu: „Já už jsem na to v osmdesáti starý.“ Nejen tady,
ale třeba i na sportovních hrách seniorů soutěţí i mnohem starší. Vím, je to o zdraví, tělesné a duševní
kondici, někdy se však mnozí zbytečně podceňují.
O tom, ţe ani ve zralejším věku není třeba sedět doma na zadku a sledovat televizní seriály, svědčí i
další aktivity klubu v druhé polovině roku 2019. Mám zde na mysli zejména oblíbené vlastivědné
vycházky a zájezdy. V rámci dalšího jednodenního zájezdu 5. září jsme navštívili velmi zajímavé
expozice Muzea klobouků v Ţerotínském zámku v Novém Jičíně.
Prohlédli jsme si také samotnou městskou památkovou rezervaci. Poté ti zdatnější vyšplhali i ke
zřícenině hradu Starý Jičín, abychom se nakonec
pokochali krásnými historickými auty v Muzeu Tatry
v Kopřivnici.
Vydali jsme se i na řadu vlastivědných vycházek. Prošli
jsme si nádhernou Velkou kotlinu v Jeseníkách,
vystoupali na rozhlednu „Kanihůra“ u Bílova a prohlédli
si expozice Vagonářského muzea ve Studénce. Koukli
jsme na Naučné stezce Landek, jak na zemský povrch
vystupuje uhelná sloj. Z rozhledny na vrcholu Landeku
jsme si prohlédli Ostravu, abychom nakonec sfárali i pod
zem v Hornickém muzeu.

Vím, ţe tyto vycházky jsou spíše pro ty fyzicky zdatnější
a ţe určitý dluh máme k těm méně zdatným. V Radě klubu
se nad tím budeme muset zamyslet. Přivítal bych však,
kdyby všichni členové a členky sami přicházeli s náměty a
nápady, jak činnost Klubu seniorů Háje ve Slezsku ještě
více zatraktivnit a přiblíţit všem. Ono se však někdy lépe
kritizuje a pomlouvá, neţ aktivně tvoří a buduje.
Zdeněk Mustar, předseda Klubu seniorů Háje ve Slezsku

