Konečně!!!
„Konečně“, řekli jsme si před nedávnem v Klubu seniorů Háje ve Slezsku, když začala pomalu mizet
pandemie covidu, když začalo pozvolné uvolňování opatření proti tomuto zlu posledních dvou let.
Okamžitě jsme tedy v úterý 18. května využili možnosti sejít se v trochu větším počtu ve venkovním
prostoru a vyrazili jsme na první „pocovidovou“ vlastivědnou vycházku. Naše kroky jsme směřovali
do arboreta v Novém Dvoře, nedaleko Opavy a odtud na zvláštní novou rozhlednu zvanou Šibenice.
Je postavena u obce Březová, která je stejně, jako Nový Dvůr součástí střediskové obce Stěbořice.
Měli jsme strach, že arboretum bude uzavřeno, protože i tam značné škody napáchaly přívalové
deště, které se nad oblastí přehnaly o pár dnů dříve. Jednalo se hlavně o nánosy bahna a hlíny,
které do areálu přinesla velká voda z okolních polí, ale hlavně z nedalekého přírodního koupaliště,
jehož hráz nevydržela nápor vody a došlo k jejímu porušení. Naštěstí to nejhorší již pracovníci
arboreta a obce Stěbořice odstranili. Nic proto nebránilo, abychom si mohli prohlédnout nádhernou
květenu, mohutné stromy a keře arboreta. Jen skleník a vnitřní výstavní prostory nám byla
zapovězeny. Zbývající opatření proti covidu je ještě nedovolovaly otevřít.
Jakmile jsme si prohlédli arboretum, vydali jsme se lesem do obce Březová. Cestou bylo znát, že
ještě den před vycházkou vydatně pršelo, protože lesní cesty byly v určitých úsecích dost
podmáčené a blátivé. Nikomu však ta trocha blátíčka nevadila, hlavně, že jsme byli opět spolu a v
nádherné přírodě. Za necelou hodinku a půl jsme došli k rozhledně Šibenice. Železobetonová 12 m
vysoká rozhledna zapadá svým vzhledem do pásma předválečných opevnění. Slavnostně byla
otevřena v roce 2019. Rozhledna patří obci Stěbořice a normálně není ve všední dny přístupná. Na
naši žádost nám však pracovníci obce rozhlednu zpřístupnili, za což děkujeme. Ten den byly
opravdu krásné a daleké výhledy. Mohli jsme tak, například, vidět ještě zasněžený Praděd nebo
bývalou sopku Velký Roudný. Přestože rozhledna není vysoká, je z ní nádherný a daleký výhled.
Vřele doporučujeme její návštěvu, třeba ve spojení s návštěvou arboreta, jako my. Lze k ní dojet
rovněž na kole nebo třeba autem. My však využili autobus a vlak. Z obce Březová je poměrně dobré
a přímé spojení k nádraží Opava, východ. O tom, že nám vycházky chyběly, svědčí veliká účast
nejenom členů našeho klubu, ale také spřáteleného turistického oddílu Sportovního klubu policie
Ostrava. Bylo nás celkem 23. Pokud nás covid znovu nezaskočí, budeme ve vycházkách
pokračovat. A když i letos dostaneme dotaci z obce Háj ve Slezsku, budeme organizovat i další
akce. Pokud byste se chtěli podívat na obrázky z této vycházky, najdete je na:
https://japredseda2.rajce.idnes.cz/
Zdeněk Mustar, Klub seniorů Háje ve Slezsku, z. s.

