
HÁJEČTÍ SENIOŘI SE ZNOVU ROZJELI  

Jakmile to bylo jen trochu možné, Klub seniorů Háje ve Slezsku, po jarní pandemii koronaviru, 

nezaváhal a znovu naplno rozjel svou činnost. Ne, že bychom v době pandemie zaháleli. Mnohé naše 

členky šily ochranné roušky nejen pro sebe a své příbuzné, ale roušky i pro nemocnice a další občany 

naší obce. Plánovali jsme, byli jsme spolu ve spojení prostřednictvím moderních komunikačních 

prostředků, mailů, SMS zpráv. Vzájemně jsme se informovali o tom, jak na tom jsme se zdravím, zda 

někoho z našich členů a členek onen virus nenapadl, povzbuzovali se a radovali se z každé pozitivní 

zprávy, byť jich v té době mnoho nebylo. 

 Naštěstí nikdo z nás koronavirem neonemocněl, a tak jsme se hned po skončení nouzového stavu a 

po uvolnění nejpřísnějších opatření mohli opět začít scházet, byť stále s rouškami na ústech. Hned              

28. května jsme se proto vypravili na první vlastivědnou vycházku. Naše kroky směřovaly k rozhledně 

Slatina mezi obcemi Bílovec, Výškovice a Slatina. Na účasti 22 našich členů bylo vidět, jak moc jsme se 

těšili z opětovného shledání a z možnosti opět vyrazit do přírody. Od rozhledny jsme se po svých 

přesunuli do obce Pustá Polom, kde jsme, pro jistotu, kolem letící koronavirus zničili štamprličkou 

slivovice.  Po krátkém přesunu autobusem jsme došli zpět až do Háje ve Slezsku. Krásných 10 km 

v ještě krásnější jarní přírodě. 

Následně jsme využili pozvání našich sousedů z Velké Polomi, abychom se 4. června zúčastnili turnaje 

v pétanque, který pořádali spolu s krajskou radou seniorů.  Na turnaj jsme vyslali deset našich dvojic. 

Přestože jsme pro tento rok museli prvenství přepustit seniorům ze Stříteže, ani druhé místo manželů 

Věry a Karla Kupkových není k zahození.  Hlavním přínosem akce však bylo setkání s přáteli po dlouhé 

době izolace.  

Hned 11. června jsme vyrazili na další vlastivědnou vycházku. Vlakem jsme se vydali do nedalekého 

Krnova, odkud jsme vystoupali na vrch Cvilín ke kostelu Panny Marie Sedmibolestné. Měli jsme štěstí, 

protože jsme byli vpuštěni do samotného kostela a z vyprávění místního správce jsme se dověděli vše 

o jeho historii. Výhledy z nedaleké rozhledny na Cvilíně nám byly odepřeny, jelikož rozhledna se, 

údajně, opravuje. Pokračovali jsme tedy ke zřícenině hradu Cvilín nebo též Šelenburk. Zřícenina hradu 

je, samozřejmě, na kopci, tak jsme se trochu při výstupu zadýchali. Hrad, tedy to, co z něj zbylo, je 

volně přístupný, takže jsme si jej mohli prohlédnout. Odtud jsme pak pokračovali na vrch Strážiště 

nad obcí Úvalno, kde jsme si prohlédli krásnou kamennou Kudlichovu rozhlednu. Bohužel, i ta byla 

zavřená. Nebyla však zavřená místní restaurace Na Strážišti, tak jsme se mohli občerstvit a poté se 

vydat na nádraží, odkud jsme s rouškami na ústech odjeli vlakem zpět domů. Rovněž této vycházky se 

zúčastnilo přes dvacet našich členů a členek.  

Dne 25. června jsme uspořádali DRUHÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE HÁJECKÝCH SENIORŮ. Spojili jsme 

jej s další tradiční klubovou akcí, se smaženicí. Přišlo přes sedmdesát našich členů a také hosté 

z Domova seniorů Ludmila z místní hájecké části Smolkov. Akci jsme uspořádali ve spolupráci s místní 

organizací Českého svazu zahrádkářů, kteří pro nás napekli moc dobré koláče. Nutno říci, že valná 

část přítomných se zapojila do sportovního klání ve třech disciplínách: boloball, hod do mísy a běh 

s tenisovou raketou. Přestože panovalo vedro, nebáli se aktivně zapojit ani klienti domova seniorů. 

Vítězům náš klub uděluje titul super senior a super seniorka roku 2020. Super seniorkou roku 2020 se 

stala paní Věra Lazarová, super seniorem pak Miroslav Kostera. Všichni se dobře bavili a nakonec 

jsme si zazpívali u kytary naší členky Zoji Chramostové. 



Následujícího 3. července jsme vyrazili na letošní již třetí vlastivědnou vycházku. Naším cílem byl vrch 

Hanuše nedaleko Hradce nad Moravicí, kde lze shlédnout pozůstatky šancí ze slezských válek a také 

pozůstatky hospodářského využití tohoto vrchu, kde se v minulosti páslo na sedmdesát tisíc ovcí. Byly 

to zejména dvě upravené studny, Svatá studna a studna Horní dvůr. Zakrátko jsme pak přišli 

k Žimrovické skále, která je považována za slezský Blaník, neboť i v jejím nitru se údajně skrývá 

vojsko. Přes podzámecké louky jsme se dostali až k samotnému zámku Hradec nad Moravicí. Po 

malém občerstvení jsme se pak vydali na nádraží, odkud jsme vlakem odjeli zpět do Háje ve Slezsku. 

Účast byla opět 24 členů a členek, ušli jsme 12 km.  

Touto vlastivědnou vycházkou však naše pokoronavirové aktivity neskončily. Zalíbila se nám hra 

mölkky a proto jsme si dne 10. července uspořádali HISTORICKY PRVNÍ TURNAJ DVOJIC v této hře. 

Sešli jsme se u penzionu Čertův mlýn. Je to známé výletní místo zejména velkopolomských a 

hájeckých občanů v lese na půl cesty mezi Hájem ve Slezsku a Velkou Polomí. Jelikož od Háje je 

v současné době poněkud ztížený přístup, využili jsme pomoci hasičů z hájecké místní části Lhota, 

kteří nám k Čertovu mlýnu dovezli méně zdatné jedince hasičským autem. Ostatní jsme se tam 

dopravili pěšky, či na kolech. Opět nám velmi přálo počasí. Bylo krásně a zase až moc teplo. Nám to 

však nevadilo, protože jsme hráli ve stínu rozložitého stromu. Pravidla jsme si, pravda, trochu 

přizpůsobili, abychom hru urychlili a mohlo si zahrát co nejvíce lidí. Všechny hra chytla a myslím, že to 

nebyl poslední turnaj. Po ocenění nejlepších dvojic jsme si rozdělali ohýnek, na kterém jsme si opékali 

přinesené buřty. Dalším občerstvením nás zásobila restaurace penzionu Čertův mlýn. Všem třiceti 

účastníkům se akce moc líbila. Měli jsme i štěstí, protože dny před a zejména den po jejím konání 

opět pršelo, jako ostatně dost často v letošním roce.  

Pokud nepřijde další vlna pandemie, háječtí senioři nebudou ani dále sedět s rukama v klíně. 

Hodláme vyrazit na další vlastivědné vycházky, udělat si krásné zábavné odpoledne u harmoniky. 

Naše družstvo bude obhajovat 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili na krajských sportovních hrách 

v Ostravě. Důležité je, aby nám všem přálo zdraví. Další fotografie z jednotlivých akcích najdete na: 

https://japredseda2.rajce.idnes.cz/ 

 

Zdeněk Mustar  
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