CO JSME STIHLI PŘED EPIDEMIÍ
Klub seniorů Háje ve Slezsku se rozjel hned zkraje roku 2020. Již 28. ledna jsme se vypravili
do ostravského „Trojhalí“, abychom zde shlédli výstavu GIGANTI DOBY LEDOVÉ. Bylo
nás patnáct a do Ostravy jsme se vypravili vlakem. Máme výhodu, protože z naší obce jede
přímý vlak až do stanice Ostrava-střed, odkud je to k místu výstavy pěšky nejblíže. Vstupné
sice bylo i pro nás seniory nemalé, avšak mohli jsme si v životní velikosti prohlédnout mnohá
zvířata, která v době ledové žila na naší Zemi. Počínaje mamutem, přes obří bobry, až po
gigantické nosorožce. Lidé v té době asi neměli lehký život.
Hned 2. února jsme využili oteplení naší planety a teplého zimního dne k tomu, abychom si
zahráli ZKUŠEBNÍ TURNAJ VE FINSKÉ NÁRODNÍ HŘE MÖLKI. Inspiraci jsme našli
u našich kolegů z Bílovce, o kterých bylo psáno ve čtvrtletníku SeniorTip. Byl svolán
mimořádně a narychlo, takže se jej zúčastnilo jen 10 našich členů. My, kteří jsme to zkusili,
jsme se velmi pobavili a jakmile počasí a koronavirus dovolí, jistě uspořádáme turnaj daleko
větší, aby si mölki mohli vyzkoušet také další.
Dne 11. února jsme se museli trochu věnovat také schůzování. V sále místního Hotelu Pod
Hůrkou jsme se sešli, abychom na výroční členské schůzi zhodnotili činnost našeho klubu
v roce 2019. Přítomná více než polovina z celkového počtu 148 členů vyslechla zprávu o
činnosti a zprávu o hospodaření klubu. Následně se pak seznámili s návrhem plánu činnosti na
rok 2020, který jednohlasně schválili. Zpráva o činnosti klubu byla doplněna o obrazovou
prezentaci z jednotlivých akcí, o takovou obrazovou kronikou, kterou připravil předseda
klubu. Hostem výroční schůze byl starosta naší obce pan Karel Palovský. Pohovořil o
některých splněných akcích obce, jakož i o akcích plánovaných. Zpestřením schůze byla také
prezentace o historii Hlučínska, kterou se starostovi podařilo získat. Ocenil pak činnost
našeho klubu a zejména organizátory této činnosti, Radu klubu.
V úterý 25. února jsme se vydali opět do Ostravy. Jeli jsme znovu vlakem na ostravské hlavní
nádraží, odkud jsme zašli po svých k nedalekému Sběrnému přepravnímu uzlu České
pošty, s. p. (SPU). Měli jsme domluvenou exkurzi do tohoto třídícího centra, kde se
zpracovávají zejména balíkové zásilky. Za doprovodu a poutavého výkladu pracovníka tohoto
centra pana Magery jsme si prohlédli celý provoz včetně automatizovaného balíkového
třídiče. Měli jsme dokonce to štěstí vidět jej v činnosti. Přestože třídič udělá mnoho práce,
práce lidí je zde i tak nezbytná a hlavně nelehká. Byli jsme velmi překvapeni, když nám bylo
sděleno, že se v tomto SPU denně vytřídí na 50 tisíc balíků! Neskutečné číslo. Všem dvaceti
účastníkům se tato exkurze líbila, protože byla zajímavá a objasnila nám mnohé z toho, co
jsme o poště, jako takové, nevěděli.
Dříve, než do naší republiky „připutoval koronavirus“ a než byl vyhlášen nouzový stav, stihli
někteří naši členové, a zejména členky, přečíst několik pohádek dětem v místní mateřské
škole. Čtení babiček a dvou dědečků předtím, než děti ulehnou k odpolednímu spánku, je
dětmi se zájmem a s vděkem přijímáno. Poslouchají, ani nedutají. Pravda, některé hned
usnou, ale k tomu snad čtení pohádek směřuje, ne?
Poslední akcí, která se nám před současným výjimečným stavem podařila uskutečnit, byl
6. března SPOLEČENSKÝ VEČÍREK SENIORŮ, který sami vzletně nazýváme ples
seniorů. Sál místního Hotelu pod Hůrkou byl téměř zaplněn, protože se přišlo v tento
podvečer pobavit na 90 našich členů a jejich příznivců. Pravda, účast už byla do jisté míry
ovlivněna strachem z nákazy, ale ti, co přišli, se náramně dobře bavili u živé hudby Dua

Mistrál. Naše členky, které jsou zároveň členkami tzv. Věrné gardy místního Sokola,
předvedly cvičení, které nazvaly „Jdi do Háje“. O přestávce mezi produkcí Dua Mistrál
zazpívalo nově vytvořené pěvecké Ha trio, pod vedením naší členky paní Zoji Chramostové.
Velmi bohatá byla rovněž tombola. Sami jsme se postarali o občerstvení. Všechny přítomné
ženy obdržely malý dáreček k blížícímu se MDŽ.
Tak to byla poslední zdařilá akce. Zrušit jsme už museli první plánovanou vlastivědnou
vycházku k rozhledně Slatina. Snad zase přijdou lepší časy a znovu naši činnost rozjedeme.
Hlavně, abychom byli všichni zdrávi.
Zdeněk Mustar, předseda Klubu seniorů Háje ve Slezsku

